
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Konsultacje społeczne mają celu: sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji,  
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:  

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czosnów, dnia 16 września 2019 r. 

 

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR! 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie,  

Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki.  

Podstawowe przesłanki uzasadniające konieczność aktualizacji LSR i lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikają z dotychczasowych 

doświadczeń z przeprowadzonych otwartych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Niska jakość wniosków, brak gotowości 

Wnioskodawców do realizacji operacji w przewidzianym we wniosku terminie, częste zmiany w zakresie rzeczowym operacji stanowią 

przesłankę do położenia w ramach lokalnych kryteriów dużego nacisku na jakość dokumentacji, zasadność, celowość i racjonalność 

planowanych wydatków oraz terminowość realizacji projektów. Pomocne w tym będzie również korzystanie przez Wnioskodawców ze szkoleń                                       

i doradztwa w większym niż dotychczas zakresie. Zakres formułowanych wezwań, trudności w określeniu racjonalności kosztów oraz brak 

możliwości premiowania wniosków kompletnych i sporządzonych zgodnie z wymogami – wpłynęły na uzupełnienie kryteriów o takie, które 

będą premiować gotowe do realizacji projekty. Jest to istotne chociażby dlatego, że część wnioskodawców zrezygnowała z realizacji operacji,  

nie wniosła terminowo uzupełnień lub maksymalnie wydłuża terminy realizacji. Przed Stowarzyszeniem ,,Między Wisłą a Kampinosem’’                             

w zasadzie ostatnie nabory wniosków o przyznanie pomocy, dlatego też chcielibyśmy aby dokonane wybory były jak najlepsze. Dotychczasowe 

doświadczenia wskazują na konieczność doprecyzowania sposobu podejścia do oceny niektórych kryteriów, żeby nie było wątpliwości                               

jak należy je interpretować. Powyższe zmiany są niezwykle istotne w kontekście możliwości osiągnięcia zakładanych wskaźników w ramach 

drugiego kamienia milowego. 

 

 



 

Zmiany dokonane w LSR oznaczone zostały kolorem czerwonym lub ,,komentarzem’’. 

Informujemy, iż zmiany LSR w tym lokalnych kryteriów wyboru odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 

do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  

oraz z Procedurą ustalania i zmiany kryteriów, będącą załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr  Z/ 38/19 Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’  z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców wraz z procedurą ustalania                 

i zmiany kryteriów. 

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres biuro@lgdkampinos.pl do dnia 24 września 2019 r. godz. 16:00,  

na formularzu zgłaszania uwag do zamieszczonej na stronie www.lgdkampinos.pl LSR. 

LSR konsultować można również w drodze rozmowy telefonicznej lub poprzez spotkanie w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano 

do wglądu  w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00). 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych! 

 

 

 

 

             Paweł Białecki  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

,,Między Wisłą a Kampinosem’’  
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