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Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego  

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 

 

Procedura aktualizacji LSR 
 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie realizowane przez kilka lat. W tym okresie będzie 

prowadzony stały proces monitoringu i okresowe badania ewaluacyjne, w celu stałego podnoszenia jakości  
i efektywności jej wdrażania.  

Ewaluacja jest konieczna do racjonalnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do 
szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno –gospodarczego.  

Monitorowanie prowadzone przez LGD obejmuje proces systematycznego zbierania i analizowania 

ilościowych i jakościowych danych na temat strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, w celu zgodności 
przedsięwzięć/projektów z założonymi celami. Dotyczy to głównie monitorowania wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania w poszczególnych celach LSR oraz harmonogramu i budżetu LSR. Monitoring będzie prowadzony 

na potrzeby kontroli, sprawozdawczości, zarządzania jakością, zmianą i na potrzeby ewaluacji.  
Zarządzanie jakością oznacza czuwanie nad wypracowaniem pożądanych rezultatów LSR, porównywanie ich 
adekwatnie do oczekiwań oraz podejmowanie działań zaradczych, gdy zidentyfikuje się odstępstwa, czy 

zagrożenia, gdy jest jeszcze czas na korektę planów i podjęcie koniecznych działań korygujących. Efekty 
monitorowania będą kluczowym źródłem informacji dla ewaluacji okresowej i końcowej.  

LGD będzie prowadzić ewaluację w czasie trwania procesu uruchamiania i realizacji LSR w 2018 i 2021 

roku oraz na koniec procesu realizacji LSR w 2023 roku. Z punktu widzenia aktualizacji LSR szczególne znaczenie 
ma ewaluacja okresowa planowana na koniec 2018 roku.  

W procesie ewaluacji planuje się badanie oceny efektów wdrażania LSR wśród lokalnych liderów  

w formie ankiety oraz wśród członków Rady, Zarządu i pracownikami biura. Jeśli w wyniku monitoringu  
i prowadzonych badań opinii okaże się, że występują znaczące różnice w oczekiwaniach, potrzebach mieszkańców 
LSR w stosunku do zapisów strategii, wówczas Zarząd podejmie decyzję o potrzebie ewaluacji, określi zakres  

i czas przeprowadzenia zadania ewaluacyjnego oraz wyłoni wykonawcę badania tj. ewaluatora zewnętrznego. 
Wnioski z ewaluacji zostaną zaprezentowane podczas Walnego Zebrania Członków, a jeśli zajdzie taka 

konieczność zostaną zaproponowane działania naprawcze, które muszą zostać podjęte w celu usprawnienia działań 
pod kątem realizacji założonych celów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Decyzję o przystąpieniu 
do aktualizacji LSR podejmie Walne Zebranie Członków. 

Zaproponowane przez ewaluatora zewnętrznego działania naprawcze będą podstawą do opracowania 
projektu aktualizacji LSR. Za aktualizację strategii będzie odpowiedzialny Zarząd i pracownicy biura LGD. 
Informacja o przystąpieniu do aktualizacji LSR zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD i stronach 

gmin partnerskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Przygotowany projekt LSR będzie 
poddany konsultacjom społecznym dla zachowania partycypacyjnego charakteru aktualizacji LSR oraz poddany 
pod dyskusję członkom Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, będących przedstawicielami instytucji 

publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Zatwierdzenia propozycji 
zmian wynikających z procesu aktualizacji dokona Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na najbliższym 
posiedzeniu. 
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