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Załącznik do uchwały nr 30/2015 z dnia 21.12.2015  

Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

 

Procedura aktualizacji  

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia 

 
 

 

I. SŁOWNICZEK: 

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają: 

1. Procedura – niniejsza procedura, 

2. LGD – Stowarzyszenie Dolina Karpia, 

3. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, 

4. WZC – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

5. Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i 

wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia, 

6. ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego 

7. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w 

LGD, 

8. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.), 

9. Aktualizacja – zmiana treści LSR dokonywana w trakcie jej realizacji. 

 

I. PROCES AKTUALIZACJI LSR: 
1. Aktualizacja LSR może mieć miejsce w trakcie realizacji LSR, to znaczy po zawarciu z 

Samorządem Województwa Małopolskiego umowy ramowej. 

2. Projekt aktualizacji LSR przygotowuje Zarząd. 

3. Przesłanką do przygotowania przez Zarząd projektu aktualizacji LSR może być w 

szczególności: 

1) zmiana w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR; 

2) wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014 - 2020 wytycznych mających wpływ na realizację LSR  

3) wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 - 2020 wytycznych mających wpływ na realizację LSR  

4) wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia założonych w LSR wskaźników; 

5) uwagi dotyczące treści LSR oraz związanych z nią dokumentów, zgłaszane przez Biuro 

LGD, członków Rady lub wnioskodawców biorących udział w naborach i konkursach 

przeprowadzanych przez LGD w związku z wdrażaniem LSR. 

4. Zarząd konsultuje treść projektu aktualizacji kryteriów lub aktualizacji LSR z Radą, członkami 

LGD i lokalną społecznością. 

1) Konsultacje z Radą polegają na przesłaniu do Przewodniczącego Rady projektu aktualizacji 

LSR oraz wyznaczeniu terminu na ustosunkowanie się do tego projektu. Przewodniczący 

Rady konsultuje treść projektu aktualizacji LSR z Członkami Rady i w terminie 

wyznaczonym przez Zarząd przedstawia pisemne stanowisko Rady na ten temat.  

2) Konsultacje z Członkami LGD i lokalną społecznością polegają na: 

a. konsultacjach elektronicznych - opublikowaniu na stronie internetowej LGD projektu 

aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z możliwością 

zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną uwag do projektu 

b. otwartej skrzynce - obligatoryjnej dystrybucji (tradycyjnie lub e-mail) informacji o 

planowanej aktualizacji LSR wśród członków Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz 

członków Grupy Roboczej ds. LSR uczestniczących w przygotowaniu strategii. 
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Aktualizacja LSR dopiero po upływie co najmniej tygodniowego terminu na składanie 

uwag, 

c. spotkaniu konsultacyjnym - przeprowadzeniu co najmniej jednego otwartego 

spotkania informacyjno - konsultacyjnego dotyczącego aktualizacji LSR – Zarząd 

podejmuje starania, by informacja o spotkaniu dotarła do przedstawicieli grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR, 

d. wywiadach indywidualnych - wywiadach z liderami opinii i przedstawicielami 

poszczególnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

defaworyzowanych na temat planowanej aktualizacji LSR. 
3) W przypadku konieczności terminowego wprowadzenia w życie aktualizacji LSR (np. 

konieczność niezwłocznego uwzględnienia wytycznych wydanych przez Instytucję 

Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 lub Instytucję 

Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wytycznych 

mających wpływ na realizację LSR), Zarząd może ograniczyć proces konsultacji społecznych, 

jednak w każdym wypadku na stronie internetowej LGD powinien zostać opublikowany 

projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian i wskazaniem sposobu 

i terminów zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji. 

5. Zarząd analizuje uwagi zgłoszone w procesie konsultacji opisanym w pkt 4 Procedury. 

6. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i ewentualnym wprowadzeniu stosownych zmian w 

projekcie aktualizacji LSR, Zarząd podejmuje warunkową uchwałę w przedmiocie 

aktualizacji LSR. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem akceptacji zmian przez 

zarząd województwa. 

7. W przypadku podjęcia warunkowej uchwały, o której mowa w pkt 6 Procedury, Zarząd 

opracowuje wniosek do zarządu województwa dotyczący aktualizacji LSR a następnie 

występuje do zarządu województwa z tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się kopię 

warunkowej uchwały Zarządu. 
8. W przypadku zaakceptowania projektu aktualizacji LSR przez zarząd województwa, Zarząd 

podejmuje działania mające na celu 

1) umieszczenie na stronie internetowej LGD informacji o zaakceptowaniu przez zarząd 

województwa projektu aktualizacji LSR i spełnieniu się warunku wejścia w życie uchwały, 

o której mowa w pkt 6 Procedury, 

2) dokonanie zmian na stronie internetowej LGD, w celu dostosowania opublikowanych 

treści do zaktualizowanej LSR; 

3) przeszkolenie członków Rady i pracowników Biura w zakresie znajomości 

zaktualizowanej LSR. 


