Załącznik 1
Procedura aktualizacji LSR
Proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Kanał Augustowski oparto na
założeniach:


Zachowania ciągłości procesu planowania strategicznego; (stały monitoring i ewaluacja
LSR)



Dostosowania zapisów strategii do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych
(zmiany na obszarze objętym LSR, zmiany założeń planów rozwoju na szczeblu
regionalnym, zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie LGD oraz warunki jakim
powinna odpowiadać LSR);



Aktywizacji i kontynuacji współpracy środowisk lokalnych na obszarze objętym LSR –
spełnienie zasady partnerstwa w procesie planowania rozwoju.
Za proces wdrażania i aktualizacji niniejszego dokumentu odpowiedzialne jest

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski.
W procesie wdrażania i aktualizacji LSR będą brały udział następujące podmioty:


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia



Zarząd Stowarzyszenia



Rada Stowarzyszenia



Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia



Pracownicy biura LGD



Inne podmioty (np. doradcze), o ile będzie to niezbędne dla podniesienia jakości
wdrażania strategii.

Co ważne, ponieważ proces rozwoju lokalnego ma charakter ciągły, wdrażanie
Strategii i dokonywanie ewentualnych zmian nie może mieć charakteru przypadkowego, lecz
musi być zaplanowane. Dlatego aktualizacja będzie następować w sposób:


okresowy – raz do roku, po podsumowaniu wykonania przedsięwzięć zakładanych do
wykonania w mijającym roku (dokonywanie drobnych zmian aktualizacyjnych);



doraźny – na skutek pojawienia się zasadniczych zmian w uwarunkowaniach
wdrażania strategii lub w sposobach jej wdrażania (dokonywanie koniecznych korekt,
których nie można było przewidzieć).

Proces aktualizacji będzie przebiegał następująco:
1. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD,
organy Stowarzyszenia, wszyscy mieszkańcy obszaru.
2. Wnioski w sprawie zmiany lokalnych kryteriów zgłaszane są i wprowadzane
zgodnie z zapisami zawartymi w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał
Augustowski.
3. Projekt wraz z uzasadnieniami zostaje przekazany do konsultacji społecznych
(min. 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia zmian za pośrednictwem
strony internetowej).
4. Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz
instytucje i organizacje działające na jego terenie.
5. Zarząd LGD sporządza listę uwag ze wskazaniem sposobu ich rozpatrywania.
6. Zatwierdzenia propozycji zmian wynikających z procesu aktualizacji dokona
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Nie dotyczy wprowadzenia zmian
wynikających ze zmiany przepisów wyższego rzędu, zaleceń pokontrolnych,
zaleceń organu nadzoru dla LGD czy oczywistych omyłek pisarskich, które
zatwierdza Zarząd.

