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Załącznik nr. 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR (zmiana z 25.10.2016) 
 

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 
 

Celem procedury jest ustalenie zasad współpracy w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej w proces aktualizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru PLGR  
 
Procedura obejmuje czynności i procesów związanych ze zgłaszaniem, konsultowaniem i przyjmowaniem uchwałą 
Rady ds. LSR zmian w zapisach LSR. Każdorazowa zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 dla 
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wymaga podania do publicznej wiadomości zakresu zmian wraz z 
możliwością wnoszenia uwag. Konsultacje społeczne zmian LSR przeprowadzane są zgodnie z Planem Komunikacji 
(Załącznik nr 5 do LSR) 
Wprowadzenie zmian w LSR 2014 - 2020 może wynikać z: 

1. Inicjatywy Zarządu bądź Rady ds. LSR , w tym w oparciu o doświadczenia przeprowadzonych konkursów.  
2. Wniosku Członka PLGR, mieszkańca obszaru z zachowaniem formy pisemnej.  
3. Zaleceń Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, w tym zmian warunków określonych w dokumentach 

prawnych (właściwego Ministra oraz Samorządu Województwa Pomorskiego ) 
4. Przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji działań PLGR. 

 
Wnioski i zalecenia rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który przedkłada propozycje zmian Radzie ds. LSR. 
Rada ds. LSR przyjmuje propozycje zmiany lub nanosi uwagi i korekty. 
Proponowane zmiany podawane są do informacji publicznej, co najmniej poprzez publikację na stronie internetowej 
Północnokaszubskiej LGR w celu konsultacji planowanych zmian z lokalną społecznością. Zmiany wynikające z 
zaleceń, uwag, wezwań oraz nowych i zmienionych dokumentów prawnych instytucji zarządzającej i pośredniczącej co 
do zasady nie podlegają konsultacji z lokalną społecznością.  
 
Planowane zmiany konsultowane są również z przedstawicielami sektora rybackiego poprzez: 

 skierowanie informacji nt. planowanych zmian z prośbą o ustosunkowanie się do nich, 

 informacje nt. planowanych zmian procedur kierowane są za pośrednictwem organizacji rybackich, lub podczas 
bezpośrednich spotkań, lub poprzez lokalnych liderów np. Członków Zarządu będących przedstawicielami 
sektora rybackiego 

 
Uwagi wraz z uzasadnieniem składane są w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do Biura 
Północnokaszubskiej LGR w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji.  
 
Po upływie terminu konsultacji Zarząd i Prezydium Rady ds. LSR weryfikuje zgłoszone uwagi i propozycje zmian, w 
szczególności pod kątem zgodności z przepisami regulującymi wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zmiany 
przyjmowane są uchwałą przez Radę ds. LSR. Zmiany uważa się za wiążące z chwilą ich akceptacji przez Instytucję 
Zarządzającą.  
Schemat procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 dla Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej 
 
 

Propozycja zmian: 
1. Inicjatywy Zarządu bądź Rady ds. LSR w oparciu o doświadczenia przeprowadzonych 

konkursów.  
2. Wniosek Członka PLGR, mieszkańca obszaru z zachowaniem formy pisemnej.  
3. Zalecenia Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej (co do zasady nie podlegają konsultacjom )  

4. Wynik monitoringu i ewaluacji działań PLGR. 

Zarząd stowarzyszenia i Prezydium Rady ds. LSR  

 Analiza wniosków,  

 Analiza otoczenia prawnego, 

 Analiza wytycznych instytucji wdrażającej. 

Przygotowanie wniosku do Rady ds. LSR   
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Posiedzenie Rady ds. LSR  

 

Konsultacje społeczne 

 

Uchwała Rady ds. LSR w sprawie zmian 

 


