Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji:
1. Dobór odpowiednich metod partycypacyjnych:
1)spotkania otwarta
2)ankieta
3)punkt konsultacyjny
4)warsztaty przyszłościowe
2. Zamieszczenie ogłoszenia o planowanych terminach i miejscach stosowania metod
partycypacyjnych wymienionych w pkt.1 na stronie internetowej LGD
(www.lgdhrubieszow.pl. )
3. Realizacja konsultacji społecznych i wypracowanie przez mieszkańców kryteriów
wyboru operacji do dofinansowania.
4. Opracowanie protokołów i analiz po zastosowanych metodach.
5. Przekazanie Zarządowi Stowarzyszenia opracowanych dokumentów.
6. Zwołanie posiedzenia Zarządu na którym:
1) przedstawione zostaną z wypracowane przez mieszkańców kryteriów wyboru
operacji
2) podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji
III. Procedura zmiany kryteriów wyboru:
1. Procedurę zmiany kryteriów operacji uruchamia się w momencie złożenia pisemnego
wniosku o zmianę kryteriów do Zarządu LGD.
2. Wniosek o zmianę kryteriów złożyć może:
1) mieszkaniec LGD
2)wnioskodawca
3) Rada LGD
4) Biuro LGD
3. Wniosek o zmianę kryteriów zawiera:
1) dane podmiotu występującego z wnioskiem
2) wskazanie kryteriów uznanych za niewłaściwe o które wnioskuje się zmianę
3) wskazanie propozycji zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem
4. W ciągu 7 dni Zarząd informuje Biuro LGD o decyzji w sprawie:
- przyjęcia wniosku
- odrzucenia wniosku z powodu:
a) niezgodności zmian z Lokalna Strategią Rozwoju
b) barków w wniosku wskazanych w pkt.II.3.1-3
5. W przypadku przyjęcia wniosku przez Zarząd LGD, Biuro LGD niezwłocznie
uruchamia procedurę zmiany kryteriów wyboru tożsamą z procedurą ustalania
kryteriów wyboru pkt. II. niniejszego Regulaminu.
6. Zarząd w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów pkt.I.4 Regulamin podejmuje
uchwałę o:
1) zmianie lokalnych kryteriów wyboru, której załącznik stanowi karta oceny wg
lokalnych kryteriów wyboru z naniesionymi zmianami
2) nieprzyjęcia zmian z powodu braku akceptacji społecznej dla proponowanych
zmian wyrażonej w drodze stosowanych metod

7. Po podjęciu uchwały Zarządu LGD, informuje Biuro LGD które niezwłocznie zwraca się
z prośbą do Samorządu Województwa o podpisanie aneksu do umowy, wprowadzającego
zmiany w kryteriach wyboru operacji.
8. Po upływie 30 dni jeżeli Samorząd Województw nie wyraził sprzeciwu zmianę uznaje się
za uzgodnioną.
9. Podpisanie aneksu do umowy następuje w terminie wyznaczonym przez Samorząd
Województwa
10. Podanie do publicznej wiadomości informacji o kryteriach wyboru operacji.
11. Przekazanie aktualnych kryteriów Przewodniczącemu Rady.
III. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru ulegną zmianie w okresie pomiędzy
ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji, do oceny i wyboru
operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu
(obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru).

