Procedura uchwalania i zmiany Lokalnych kryteriów wyboru dla operacji
konkursowych i operacji grantowych
Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji została opracowana i otwiera możliwość wpływu na ich
brzmienie zarówno członkom LGD jak i potencjalnym beneficjentom stanowi załącznik nr 11 i 12 do
wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).
Kryteria wyboru operacji są ściśle powiązane z wnioskami z analizy SWOT oraz diagnozą obszaru
oraz zakresem wsparcia dla grup defaworyzowanych. Opracowane kryteria mają charakter oceny
wagowo-punktowej i zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący
wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium. Ich zadaniem jest w pierwszej kolejności
zweryfikowanie, czy wniosek został ważnie złożony i czy zakres tematyczny operacji zgodny jest z
zakresem interwencji przewidzianych w LSR oraz przepisów obowiązujących dla RLKS. Ta grupa
kryteriów dotyczy poprawności formalnej wniosków i obejmuje zagadnienia związane z:
terminowością, kompletnością i adekwatnością zgłaszanych operacji. Wnioski, które przeszły ocenę
formalną oceniane będą przede wszystkim pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami
zawartymi w Strategii Rozwoju Lokalnego, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w
Strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów.

§1
Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają:
Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko –
Dynowskie”
Rada – Rada Stowarzyszenia,
Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia,
Posiedzenie – Posiedzenie Rady,
LSR –Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.
§2
1. Kryteria wyboru operacji przyjmowane są uchwałą Walnego Zebrania Członków na
wniosek:
- Członków Rady,
- Zarządu,
- Dyrektora biura Stowarzyszenia.
2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, wnioskodawca załącza propozycje kryteriów, które:
- posiadają metodologię wyliczania;
- są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący
wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium,
- niebudzące wątpliwości interpretacyjnych;
- posiadają dodatkowe opisy, definicje,
§3
1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 2 , przed
posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom z:
- Zarządem, w przypadku złożenia wniosku przez Dyrektora biura lub członków Rady,
- społecznością lokalną.
2. Konsultacje, o których mowa powyżej, ogłaszane są na stronie internetowej prowadzonej
przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków, na którym
podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji Walnemu
Zebraniu Członków przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w
szczególności:
- sposób i termin ogłoszenia konsultacji,
- zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub
nazwy zgłaszającego.
§4
1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest
informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji.
2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie
Internetowej stowarzyszenia.
§5
Do procedury zmian kryteriów wyboru mają zastosowanie zapisy § 2, 3 i 4.

