PROCEDURA USTALANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
OPERACJI LGD KRAJNA ZŁOTOWSKA
§1
Procedura określa sposób aktualizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru, zasady związane z
opracowywaniem zmian oraz tryb przyjmowania zmian
§2
Aktualizacja Lokalnych Kryteriów Wyboru może wynikać z następujących przyczyn:
1. zmiana obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR,
2. zmiana dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR,
3. uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, uwag zgłoszonych przez kontrolę,
4. wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonego monitoringu i
ewaluacji LSR,
5. wniosku 15 członków LGD o zmianę.
§3
Wszyscy członkowie LGD, mieszkańcy obszaru LSR oraz wszystkie podmioty działające na obszarze
LSR, mogą zgłaszać uwagi, propozycje aktualizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru
§4
Biuro LGD rejestruje pisemnie bądź elektronicznie zgłaszane uwagi oraz propozycje zmian i
odpowiada za przygotowanie informacji dla Zarządu LGD.
§5
Zarząd podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru.
§6
W przypadku zmian wynikających z §2 pkt 1 do 3. Zarząd LGD podejmuje decyzję o zmianie
Lokalnych Kryteriów Wyboru we wskazanym zakresie z pominięciem konsultacji społecznych.
§7
W przypadku zmian wynikających z §2 pkt 4 i 5 niezbędne są konsultacje społeczne proponowanych
zmian. Minimalne wymogi dotyczące odbywanych konsultacji obejmują następujące elementy:
1. informacja o konsultacjach społecznych proponowanych zmian LSR zostaje upubliczniona co
najmniej na stronie internetowej LGD,
2. w trakcie konsultacji stosuje się co najmniej trzy partycypacyjne metody angażujące
społeczność lokalną,
3. konsultacje są przeprowadzone wśród przedstawicieli wszystkich sektorów,
4. dokonana zostaje analiza przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji.
§8
Biuro LGD przygotowuje aktualizację Lokalnych Kryteriów Wyboru,
§9
Dokument aktualizujący po zatwierdzeniu wraz z uzasadnieniem zmian jest przekazywany do
Instytucji Wdrażającej celem uzgodnienia.
§10
Wprowadzone zmiany obowiązują po pozytywnym uzgodnieniu lub zmianie postanowień umowy z
Instytucją Wdrażającą przy zastrzeżeniu, iż nie jest możliwa aktualizacja w trakcie trwania naboru
wniosków, tj. po ogłoszeniu naboru wniosków, która skutkuje nierównym traktowaniem
Wnioskodawców, chyba, że konieczność aktualizacji wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

