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Procedura aktualizacji/zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dla podmiotów 

innych niż LGD  

 

Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, będą ewoluowały w czasie, co będzie 

mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się 

uwarunkowań i potrzeb.  

1. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru została sformułowana już na etapie 

opracowania LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia  w przyszłości 

swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane 

początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub 

wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR. 

Zmiany te zostały przewidziane w statucie LGD w § 22 ust. 1 pkt 4, który powierza tą 

kompetencję Walnemu Zebraniu Członków, dając jednocześnie Radzie LGD prawo 

wnioskowania o zmianę tych kryteriów  w § 29 ust. 2 pkt 1.   

2. Przesłanką do przygotowania przez Radę projektu zmiany kryteriów może być                    

w szczególności: 

1) zmiana w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR; 

2) wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia założonych w LSR wskaźników; 

3) uwagi dotyczące funkcjonujących kryteriów, zgłaszane przez członków Rady lub 

wnioskodawców biorących udział w naborach przeprowadzanych przez LGD                   

w związku z wdrażaniem LSR. 

3. Zaproponowane przez Radę kryteria podlegają konsultacjom. Konsultacje                              

z Członkami LGD  i lokalną społecznością polegają na opublikowaniu na stronie 

internetowej LGD projektu zmiany lokalnych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem 

wprowadzanych zmian, z możliwością zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą 

elektroniczną uwag do projektu. 

4. W przypadku konieczności terminowego wprowadzenia w życie zmian kryteriów, 

Rada może ograniczyć proces konsultacji społecznych, jednak w każdym wypadku na 

stronie internetowej LGD powinien zostać opublikowany projekt zmiany kryteriów 
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wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian i wskazaniem sposobu i terminów 

zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji. 

5. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru wraz z pisemnym uzasadnieniem będzie 

rozpatrzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku zmiany lokalnych 

kryteriów wyboru będą one obowiązywać wyłącznie dla konkursów ogłoszonych po dniu 

zatwierdzenia zmian.  

6. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w wersji graficznej znajduje się 

poniżej. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Przygotowanie zmian w lokalnych kryteriach 

wyboru  przez Radę/Walne Zebranie Członków 

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

z członkami LGD i mieszkańcami 

Złożenie wniosku o zmianę lokalnych 

kryteriów wyboru na Walne Zebranie 

Członków 

 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian 

w lokalnych kryteriach wyboru grantów 

przez Walne Zebranie Członków 

 

Przygotowanie przez biuro LGD nowych 

kart oceny w oparciu o wprowadzone 

zmiany 


