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Użyte w niniejszym dokumencie skróty oznaczają: 

1. Procedura – niniejsza procedura; 

2. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

3. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

4. Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

5. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

6. Kryteria wyboru operacji – kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych 

przed podmioty inne niż LGD, kryteria wyboru operacji grantowych, kryteria 

wyboru operacji własnych. 

 

Procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia 

przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej w formie pliku do 

pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie LGD „Dolina Soły” i 

jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym. 

 

Cel procedury 

 

§ 1 

 

Celem procedury jest określenie sposobu ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD, dla operacji grantowych i dla operacji własnych. 

 

§2 

 

1. Właścicielem procedury jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Soły”. 

2. Procedurę przyjmuje i zmienia Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Soły”. 

 

 

 

 



Proces ustalania lub zmiany kryteriów 

 

§3 

Ustalenie kryteriów ma miejsce z związku z przygotowaniem przez LGD dokumentacji 

niezbędnej do udziału w konkursie na wybór LSR. W celu ustalenia lub zmiany kryteriów 

przygotowywany jest projekt, który zostaje przekazany do konsultacji społecznych. 

 

§4 

 Konsultacje społeczne mogą się odbywać za pomocą: 

- konferencji/spotkań informacyjnych 

- warsztatów partycypacyjnych 

- punktu konsultacyjnego w biurze LGD 

- badania ankietowe 

- opublikowanie projektu kryteriów na stronie internetowej LGD wraz z możliwością 

zgłaszania do niego uwag drogą elektroniczną. 

 

§5 

 Zmiany kryteriów mogą wynikać z następujących okoliczności: 

 - zmiany w przepisach prawnych, mających wpływ na wdrażanie LSR, 

- niski stopień założonych w LSR wskaźników, 

- zgłaszane uwagi dotyczące obowiązujących kryteriów przez członków Rady, 

członków LGD, grupę mieszkańców obszaru. 

 

§6 

Projekt w zakresie zmiany kryteriów przekazywany jest do Zarządu Stowarzyszenia w formie 
pisemnej, który musi zawierać propozycje zmian wraz z uzasadnieniem oraz z zastrzeżeniem, 
że zmiana ta powinna być powiązana z diagnozą obszaru LGD oraz określeniem wpływu na 
osiągnięcie założonych wskaźników. Zarząd decyduje o poddaniu projektu konsultacjom 
społecznym, określając ich formę oraz czas trwania. 

 

§7 

Kryteria wyboru operacji zaproponowane w projekcie podlegają konsultacjom społecznym o 

których mowa powyżej. Biuro na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszcza projekt  



w zakresie zmiany kryteriów wraz z metodą partycypacji za pomocą której, może odbywać się  

zgłaszanie zmian oraz czasem trwania, przy czym konsultacje prowadzone są nie krócej niż 7 

dni kalendarzowych. 

 

§8 

Po zakończeniu procesu konsultacji Zarząd analizuje zgłoszone w ich trakcie uwagi i 

ewentualnie modyfikuje projekt kryteriów. Następnie Zarząd decyduje o przyjęciu zmian w 

kryteriach wyboru i przygotowuje wniosek do Instytucji Wdrażającej dotyczący zmiany 

kryteriów. 

 

§9 

Po uzyskaniu zgody Instytucji Wdrażającej Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, zgodnie  

z terminami ujętymi w Statucie Stowarzyszenia, w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej 

proponowane zmiany. 


