Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Użyte nazwy:
1. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ zadań w
ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia.
2. LGD – Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”.
3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
4. Operacja własna – operacja realizowana na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
5. Prezes – Prezes Zarządu LGD.
6. Rada – Rada LGD (organ decyzyjny LGD).
7. Strona www LGD – www.razemnawyzyny.pl .
8. Zarząd – Zarząd LGD.
9. WZC- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
Procedura:
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru operacji realizowanych
przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.
2. Procedurę przyjmuje i zmienia WZC.
3. Zarząd opracowuje projekt zmian kryteriów wyboru na wniosek:
a. Rady,
b. co najmniej 10% członków LGD,
c. z własnej inicjatywy.
4.
Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w
formie pisemnej 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.
5.
Zarząd w okresie 30 dni od wpłynięcia wniosku, po jego przeanalizowaniu i określeniu
zgodności
z procedurą i LSR, podejmuje decyzję czy wniosek będzie przedstawiony do zatwierdzenia na
Walnym Zebraniu i:
a. jeżeli TAK – umieszcza go na stronie www LGD do konsultacji na 7 dni. W ciągu 30 dni
po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z ich wynikami, podejmuje decyzję o
zwołaniu Walnego Zebrania i wprowadzeniu zaproponowanych zmian
b. jeżeli NIE – przekazuje informację Wnioskodawcy.
6.
Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały
o zmianie kryteriów.
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