ZAŁĄCZNIK NR 1
PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR
Cel procedury:

Celem
procedury
jest
sformalizowanie
procesu
dokonywania
zmian
w Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób zapewniający udział przedstawicieli sektora
społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców obszaru LGD „Barcja”.

Zakres procedury:

Procedura
obejmuje
czynności
związane
ze
zgłaszaniem,
analizowaniem
i przyjmowaniem przez Walne Zebranie Członków zmian w zapisach Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD „Barcja” na lata 2014-2020

Założenia ogólne:
1. Proces aktualizacji LSR odbywa się z jak najszerszym udziałem przedstawicieli sektora społecznego,
gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców obszaru LGD.
2. Wszystkie działania LGD dotyczące zarówno wdrażania, jak i aktualizacji LSR są jawne.
3. LGD dokonuje bieżącego monitoringu stopnia realizacji, celów oraz wskaźników LSR oraz innych
elementów, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do LSR.
4. Aktualizacji LSR dokonuje Zarząd LGD nie częściej niż raz w roku, przy czym dopuszcza się możliwość
dokonania dodatkowych korekt w sytuacjach nadzwyczajnych.
Przebieg procedury:
1.



2.
3.
4.
5.
6.

Wnioski w sprawie zapisów zmian w LSR mogą zgłaszać:
członkowie LGD;
organy Stowarzyszenia;
wszyscy mieszkańcy obszaru.
Zgłaszanie wniosków jest sformalizowane i następuje na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
LGD oraz w Biurze. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej procedury.
Analiza zgłaszanych do LGD potrzeb zmian oraz analiza otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem
LGD dokonywana jest przez pracowników Biura oraz Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z
koniecznością aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia.
Zarząd przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w zapisach LSR i rekomenduje je Walnemu Zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
Aktualizacja LSR dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD zwykłą większością głosów.

Schemat procedury aktualizacji LSR:

Wnioski
dotyczące
aktualizacji LSR:
- mieszkańcy
- członkowie
LGD
-organy
Stowarzyszenia

Analiza
zgłoszonych
zmian i otoczenia
prawnego:
-pracownicy
Biura
-zarząd
Stowarzyszenia

Ewentualna
opinia
ekspertów

Projekt
uchwały
Zarządu LGD

Uchwała
aktualizujaca
LSR

Załącznik do procedury aktualizacji LSR
Formularz proponowanych zmian do zapisów LSR Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
FORMULARZ ZMIAN LSR LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „BARCJA”
Obecny zapis:
Proponowany zapis/zmiana.

Cel dokonania zmiany/spodziewane efekty zaproponowanych zmian:

Autor proponowanych zmian:
Adres/telefon/mail
Czy jest Pani/Pan członkiem LGD?
 Tak
 Nie
Czy chciałaby Pani/Pan
w działania LGD?

włączyć

się
 Tak
 Nie

