Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i ich zmiany
I. CEL PROCEDURY:
§1
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla
operacji własnych, grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§2
1. Procedurę przyjmuje i zmienia Zarząd LGD Dunajec-Biała w formie uchwały.
2. Kryteria wyboru zostały opracowane na podstawie diagnozy i analizy SWOT i
skonsultowane na Walnym Zebraniu Członków LGD oraz z lokalną społecznością.
3. Dla kryteriów wyboru ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek,
aby mógł zostać wybrany do finansowania.
4. Kryteria wyboru powstały w oparciu o kryteria obowiązkowe oraz kryteria, których
spełnienie jest ważne z punktu widzenia LGD Dunajec-Biała i przyczyni się do
realizacji celów określonych w LSR na lata 2014-2020.
5. Określenie kryteriów wynikało z analizy SWOT i diagnozy obszaru zaś sposób
ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru został opisany w LSR.

III. PRZEBIEG PROCEDURY
§3
1. Zarząd Stowarzyszenia LGD dokonuje zmian kryteriów wyboru, na wniosek Rady
Decyzyjnej i po przekazaniu swojej propozycji zmian odnośnie kryteriów wyboru
operacji przez Walne Zebranie Członków LGD.
2. Do Rady Decyzyjnej wniosek o zmianę kryteriów wyboru operacji może złożyć
a) Zarząd
b) biuro LGD,
c) co najmniej 10% członków LGD,
d) członek Rady Decyzyjnej z własnej inicjatywy.
3. Rada Decyzyjna LGD wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o zmianę kryteriów
wyboru gdy nie spełniają one swojej funkcji podczas wyboru operacji i w innych
uzasadnionych przypadkach w tym na wniosek Zarządu stowarzyszenia. Rada
uzasadnia wniosek wnioskami z konsultacji społecznych, zmianą sytuacji społecznogospodarczej obszaru i/lub stopniem realizacji LSR w ramach poszczególnych
zakresów tematycznych.
4. Biuro LGD występuje do Rady Decyzyjnej z wnioskiem o zmianę kryteriów wyboru
tylko i wyłącznie, gdy za pomocą ankiet badających poziom satysfakcji otrzyma uwagi
dotyczące Kryteriów Wyboru Operacji bądź Kryteriów Wyboru Grantów. Zgłoszone
przez mieszkańców uwagi, o których mowa wyżej są opracowywane i zgłaszane
przez biuro LGD, a następne po zatwierdzeniu ich przez Zarząd zaprezentuje na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Po zaopiniowaniu przez Zarząd propozycje
kryteriów przekazywane są na najbliższe posiedzenie Rady Decyzyjnej zgodnie z ust
2.

5. Wniosek o którym mowa w ust.1 w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być
złożony w formie pisemnej do Rady Decyzyjnej i zawierać:
a) uzasadnienie proponowanych zmian,
b) określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR,
c) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu,
rezultatu i oddziaływania.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, wnioskodawca załącza: propozycje kryteriów,
które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy
opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia
danego kryterium oraz uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
7. Kryteria wyboru zaproponowane we wniosku, przed posiedzeniem, na którym są
przyjmowane, poddawane są konsultacjom z Radą Decyzyjną i ze społecznością
lokalną.
8. Walne Zebranie Członków przekazuje swoją propozycję odnośnie kryteriów
Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, a ten – po – akceptacji kieruje je
do Rady Decyzyjnej i określa datę od której staja się obowiązujące.
9. Biuro LGD przedstawia propozycje zmian kryteriów wyboru na swojej stronie
internetowej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia LGD,
na którym podejmowana będzie uchwała w tej sprawie.
10. Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD przedstawiane są wyniki
przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności:
a) sposób i termin ogłoszenia konsultacji,
b) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i
nazwiska lub nazwy zgłaszającego.
11. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie
Internetowej LGD.
12. W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji będą one obowiązywać dla
konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia na piśmie zmian przez SW po
uprzednim ich zgłoszeniu przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała do
SW, natomiast skład osobowy Rady zostanie przeszkolony pod kątem dokonanych
zmian, a Biuro LGD przygotuje nowe karty oceny wniosków uwzględniające
wprowadzone zmiany.

