Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR
Aktualizacja LSR jej zadań i celów, będzie się odbywać jako efekt ewaluacji, na każdym szczeblu
decyzyjnym i w każdym obszarze działań. Ma ona na celu umożliwienie dostosowania zapisów Lokalnej
Strategii Rozwoju do wymogów prawnych, jak również do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i
beneficjentów obszaru oraz aktualizacji danych.
Wszyscy członkowie LGD, a także mieszkańcy obszaru mają możliwość składania wniosków, uwag i
propozycji zmian w zapisach LSR. Na stronach internetowych dostępne będą adresy mailowe oraz
numery telefonów osób, które będą takie informacje i wnioski zbierać. W procesie aktualizacji będzie
mógł wziąć udział każdy mieszkaniec/beneficjent/członek obszaru według obowiązujących zasad:
 zgłoszenie innowacji na piśmie,
 zgłoszenie problemu w trakcie spotkań i konsultacji z mieszkańcami,
 zgłoszenie propozycji zmian pocztą elektroniczną.
Wszystkie te uwagi będą zbierane i analizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania. Raz w miesiącu
wszystkie informacje na ten temat będą przekazywane do Zarządu, który dodatkowo przeprowadza
analizę otoczenia prawnego oraz możliwości wdrożenia innowacji. Zarząd może wspomóc się w swoich
pracach opinią ekspercką w kwestii możliwości wprowadzenia innowacji. W przypadku braku
możliwości wprowadzenia innowacji podawany jest powód wraz z uzasadnieniem i zamieszczany na
stronie internetowej. W przypadku pozytywnej oceny Zarządu innowacja zostaje przedstawiona na
najbliższym WZC, które podejmuje decyzję w kwestii aktualizacji lub nieprzyjęcia proponowanych
zmian w LSR.
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Zatwierdzenie/odrzucenie przez Walne
Zgromadzenie członków

Zmiany w LSR mogą również wynikać z procesów monitoringu i ewaluacji. W takim przypadku
procedura jest analogiczna. W przypadku zidentyfikowania podczas tego procesu koniecznych zmina
w LSR są one niezwłocznie przekazywane do Zarządu, który dodatkowo przeprowadza analizę
otoczenia prawnego oraz możliwości wdrożenia innowacji. Zarząd może wspomóc się w swoich
pracach opinią ekspercką w kwestii możliwości wprowadzenia innowacji. W przypadku braku
możliwości wprowadzenia innowacji podawany jest powód wraz z uzasadnieniem i zamieszczany na
stronie internetowej. W przypadku pozytywnej oceny Zarządu innowacja zostaje przedstawiona na
najbliższym WZC, które podejmuje decyzję w kwestii aktualizacji lub nieprzyjęcia proponowanych
zmian w LSR.
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