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Procedura aktualizacji LSR 

1. Aktualizacja LSR może być dokonana w przypadku następujących sytuacji: 

a) na podstawie wyników badań dotyczących analizy obszaru, mogących mieć wpływ na wyniki wdrażania LSR; 

b) na podstawie wyników monitoringu i ewaluacji LSR oraz wniosków i rekomendacji wynikających z tych 

wyników; 

c) na podstawie opinii i wniosków Rady, bazujących na przebiegu i wynikach zakończonych naborów wniosków 

o dofinansowanie; 

d) na podstawie opinii i rekomendacji pracowników Biura dotyczących zmian w zapisach LSR, bazujących na 

przebiegu i wynikach zakończonych naborów wniosków o dofinansowanie oraz wynikach prowadzonego 

monitoringu; 

e) w wyniku zmian uwarunkowań prawnych związanych z wdrażaniem LSR; 

f) w wyniku zaleceń pokontrolnych instytucji nadrzędnych 

g) zmian w budżecie i harmonogramie LSR 

2. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 a) może dotyczyć zmian kierunków realizacji strategii pod wpływem 

istotnych zmian zachodzących na obszarze LGD lub w jego otoczeniu. Wyniki badań dotyczących analizy 

obszaru (obserwacje własne jak i dostępne wyniki badań innych podmiotów oraz dane statystyczne) mogą 

dostarczyć istotnych danych, które zaprzeczałyby dotychczasowej diagnozie i analizie SWOT. W takim 

przypadku należy poddać LSR konsultacjom społecznym i zdecydować o utrzymaniu lub zmianie kierunków 

jej realizacji.  

3. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 b, c i d) może dotyczyć przed wszystkim rodzaju kryteriów wyboru dla 

danego typu operacji oraz wartości punktowej w poszczególnych kryteriach. Zmiany mogą obejmować 

wprowadzanie nowych kryteriów oceny, jak i rezygnację z dotychczas stosowanych. Zmiany muszą być 

podyktowane trudnościami we wdrożeniu danego typu operacji i prowadzić do ułatwienia wdrożenia LSR, z 

zachowaniem planowanego celu, jaki ma być osiągnięty poprzez to wdrożenie. Zmiany kryteriów oceny 

powinny zostać poddane konsultacjom społecznym.  

Aktualizacja w zakresie wymienionych punktów może odnosić się także do samego systemu monitorowania i 

ewaluacji, w przypadku konieczności dokonania usprawnień w bieżącym monitoringu wdrażania (np. zmiana 

narzędzi, zmiana okresów wykonywania czynności, zmiana odpowiedzialności za te czynności itp.) lub 

ewaluacji (podobny zakres zmian, a także wytyczanie nowych obszarów ewaluacji lub rezygnacja z 

poprzednio ustalonych). Szczegóły procedur monitoringu i ewaluacji są opisane w rozdziale Monitoring i 

ewaluacja, a także w szczegółowej tabeli opisującej procedury w tym zakresie, będącej załącznikiem do 

Regulaminu Biura LGD. Zmiany dotyczące systemu monitorowania i ewaluacji nie wymagają konsultacji 

społecznych, ponieważ opinia publiczna nie jest w tym wypadku niezbędnym źródłem opiniotwórczym do 

dokonania zmian.  

4. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 e) wynika z wprowadzanych w życie nowych regulacji prawnych oraz 

nowelizacji dotychczasowego ustawodawstwa dotyczącego mechanizmu RLKS/LEADER. Ramy prawne 

dotyczą wszystkich LGD i po ich wejściu w życie powinny być niezwłocznie odzwierciedlone w zapisach 

LSR - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na treść LSR i funkcjonowanie LGD. Zakres zmian jest tu 

trudny do określenia i będzie wynikał z konkretnych ram prawnych wchodzących w życie. Zmiany treści LSR 

dotyczące regulacji prawnych nie wymagają konsultacji społecznych, ponieważ są obowiązkiem jaki 

spoczywa na LGD. 

5. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 f) wynika z zaleceń pokontrolnych instytucji, które zgodnie z 

regulacjami prawnymi mogą przeprowadzać kontrolę funkcjonowania LGD (m.in. UMWW, MRiRW). LGD 

ma obowiązek poddać się czynnościom kontrolnym. Kontrola zakończona jest sporządzeniem protokołu z 

czynności kontrolnych zgodnie z procedurami instytucji prowadzących daną kontrolę. W  treści protokołu 

mogą znajdować się zalecenia dokonania zmian w treści LSR. W takim przypadku dokonuje się takich zmian 

w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych lub w innym odnoszącym się do tego faktu prawie. 

Zmiany treści LSR wynikające z zaleceń pokontrolnych nie wymagają konsultacji społecznych, ponieważ są 

obowiązkiem jaki spoczywa na LGD. 

6. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 g) może dotyczyć innych, na dziś nieokreślonych, trudnych do 

przewidzenia sytuacji, które mogą mieć wpływ na (lub powodować konieczność) dokonania zmian zapisów 

LSR. Należy podchodzić każdorazowo z rozwagą do decyzji o zmianie treści strategii i podejmować je tylko 

w sytuacjach niezbędnych, kiedy to nie dokonanie zmian zapisów może przynieść negatywny wpływ na 

wdrażanie LSR. 

7. Zmiany w treści LSR dokonywane są zgodnie z ramami prawnymi w jakich funkcjonuje LGD, w tym 

zgodnie ze statutem LGD i Regulaminami organów LGD i ich załącznikami, a także z uwzględnieniem 

wytycznych niniejszej procedury. Walne Zebranie Członków oraz Zarząd, podejmując decyzję dotyczące 
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treści LSR, bez względu na aktualny skład osobowy oraz sektory reprezentowane przez osoby zasiadające w 

organach LGD, pozostają w swych decyzjach zawsze bezstronne w stosunku do wszelkich grup interesów, 

jakie mogą wystąpić na obszarze Lokalnej Grupy Działania, a jedynymi przesłankami dla tych organów, 

dotyczącymi podejmowania decyzji o zmianie treści LSR, są okoliczności określone w niniejszej procedurze. 

Wszelkie decyzje - nie pozostające zgodnie ze Statutem lub innymi regulacjami prawnymi Stowarzyszenia w 

gestii Walnego Zebrania Członków lub innych organów Stowarzyszenia - odnoszące się do założeń i zapisów 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) , jej załączników lub innych dokumentów (w tym procedur), nie będących 

załącznikami do LSR, a mających ścisły związek z jej wdrażaniem oraz ich zmian, Zarząd podejmuje jedynie 

w oparciu o dane pochodzące z wiarygodnych i wolnych od wpływów grup interesów źródeł informujących o 

konieczności dokonania tych zapisów lub ich zmian. 

8. Podejmując decyzje o zmianach w treści LSR należy uwzględnić ramy prawne realizacji LSR, w tym 

warunki jakie określa umowa ramowa pomiędzy LGD a SW w zakresie możliwości lub braku możliwości 

dokonywania zmian w treści LSR (np. zachowanie celów, wskaźników itp.). 

9. Jedyną formą wprowadzania zmian uznaną za skuteczną i będącą gwarantem udokumentowania tych zmian 

jest forma pisemna czyli dokonanie zmian zapisów w treści odpowiednich rozdziałów LSR. Przyjęcie 

zmienionego dokumentu może mieć miejsce po dokonaniu pisemnych zmian w jego treści. 

10. Zmieniona pod względem treści LSR wchodzi w życie z momentem przyjęcia jej nowego brzmienia 

przez odpowiedni organ LGD, zgodnie z pkt. 7 niniejszej procedury. 

11. Aktualna pod względem treści LSR jest zawsze dostępna dla wszystkich osób w Biurze LGD oraz na 

stronie internetowej LGD. Należy zapewnić upublicznienie treści zmienionej LSR niezwłocznie po 

zatwierdzeniu zmian, a także poinformować o dokonaniu tych zmian poprzez odrębny artykuł/komunikat na 

stronie internetowej LGD. 

12. Proces zmian założeń LSR powinien mieć społeczny charakter, tak jak proces jej pierwotnego tworzenia. 

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w treści LSR powinny być niezbędnym elementem procesu 

korygowania treści LSR, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszej procedurze (zmiany prawne i 

wynikające z czynności kontrolnych). Forma konsultacji powinna być dostosowana do rodzaju i skali zmian, z 

zachowaniem grup docelowych konsultacji dostosowanych do charakteru/tematu zmian treści strategii (np. w 

przypadku zmian dotyczących wspierania przedsiębiorczości niezbędna jest konsultacja ze środowiskiem osób 

defaworyzowanych na rynku pracy lub/i z instytucjami podejmującymi problematykę rynku pracy).  

13. Proces aktualizacji LSR zapewnia społeczności lokalnej systematyczną i mobilną możliwość zgłaszania 

własnych uwag i opinii. Lista podmiotów biorących udział w aktualizacji LSR przedstawia poniższa tabela: 

Lista podmiotów biorących udział w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wyszczególnienie Zakres działań przy aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Członkowie Rady, 

mieszkańcy, osoby prawne, 

osoby fizyczne, kościoły i 

związki wyznaniowe 

 Zgłaszanie do Biura LGD propozycji zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju;  

 Zgłaszanie do Biura poprawek lub uwag w sprawie zatwierdzonych 

zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Biuro LGD (dyrektor Biura 

LGD, pracownik Biura 

LGD) 

 Przygotowanie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

zgłoszonych do Biura LGD przez mieszkańców i podmioty działające na 

terenie funkcjonowania LGD. 

Zarząd  LGD KOLD  

 Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;  

 Przekazanie zatwierdzonych przez Zarząd zmian do publicznej 

wiadomości (oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia) na okres co 

najmniej 14 dni;  

 Przekazanie zatwierdzonych przez Zarząd zmian do samorządu 

województwa wielkopolskiego w przypadku nie stwierdzenia 

merytorycznych zastrzeżeń społecznych (po 14 dniach od przekazania do 

publicznej wiadomości). 

Samorząd województwa 

wielkopolskiego 
 Przyjęcie lub odrzucenie uchwał Zarządu LGD KOLD dot. aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 


