
 

 

 

„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. 

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 od 9 marca 2018 r. do dnia 26 marca 2018  r. do godz. 16:00. 

Dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji 

obowiązujących aktów prawnych. Zakres zmian dotyczący zapisów LSR oraz procedur, opracowany został na podstawie doświadczeń 

zgromadzonych w takcie wdrażania LSR oraz po przeprowadzonych naborach wniosków. Ujednolicono nazewnictwo, doprecyzowano podstawy 

prawne oraz dostosowano zapisy do obecnie obowiązujących wytycznych, usuwając wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na pojawianie się 

problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. 

Aktualizacja LSR związana jest również  z problemami w osiągnięciu wskaźników.  

Zmiany dokonane w LSR oznaczone zostały ,,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/39/17 Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’  z dnia 28 czerwca 2017 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 od 9 marca 2018 r. do dnia 26 marca 2018  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) oraz podczas szkolenia, które odbędzie się w dniu 

26 marca 2018 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim od 10:00 do 16:00. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych! 

 

 

Paweł Białecki  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

 ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ 
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