Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM1440012/15 z dnia 20 maja 2016 r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
Kryteria wyboru operacji do poszczególnych przedsięwzięć zostały opracowane przez
Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z lokalną społecznością za
pomocą strony internetowej LGD oraz w trakcie spotkań konsultacyjnych.
Dla każdego działania ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek,
aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi
kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji
określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru. Zgodnie ze statutem
LGD Południowa Warmia Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, tym samym odpowiada za realizację
celów LGD oraz koordynowanie prac nad wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju. W tych
kompetencjach Zarządu mieści się także prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany
lokalnych kryteriów wyboru operacji.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

Przesłanki do ewentualnej zmiany kryteriów wyboru mogą być następujące:
Na wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD.
W ramach ewaluacji, na podstawie raportu cząstkowego zawierającego wnioski i
rekomendacje dotyczące lokalnych kryteriów wyboru.
Na wniosek 15 Członków LGD Południowa Warmia.
Na wniosek członka Zarządu LGD Południowa Warmia – w związku z dostosowaniem do
zmieniających się przepisów prawa.
Jeżeli Zarząd LGD, po weryfikacji w/w przesłanek, uzna je za zasadne:
Przygotowuje propozycję zmian danych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz
przedstawia je do konsultacji społecznych przy pomocy określonych w planie komunikacji
środków przekazu.
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Zarząd przygotowuje wniosek do
instytucji wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji.
Po uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmian
kryteriów.
Informuje, za pomocą elektronicznych środków przekazu (w tym stron internetowych,
portali, e-maili) członków LGD i potencjalnych beneficjentów o tej zmian

