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Załącznik nr 1 do Uchwały WZC nr  16(77)/2015 z dnia 16.12.2015roku 

 

PROCEDURA USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

I GRANTOBIORCÓW ORAZ ICH ZMIANY 

nr 03/2015 

Procedura jest jawna i powszechnie dostępna. Publikowana będzie wraz z wzorami 

załączników w sposób ciągły na stronie internetowej LGD „Solna Dolina” 

www.solnadolina.eu w zakładce „Procedury”. Procedura udostępniana będzie także do 

wglądu w biurze LGD, w godzinach pracy biura 

1. Procedura niniejsza dotyczy ustalania i zmiany wszystkich kryteriów obowiązujący  

w LGD (w tym dotyczących wyboru grantobiorców i operacji własnych) 

2. Kryteria wyboru operacji przyczyniać muszą się do osiągnięcia zakładanych celów i jak  

i osiągania priorytetów wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Kryteria formalne oraz kryteria zgodności z Programem definiowane są w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4. Kryteria zgodności operacji z LSR w części dotyczącej zgodności z celami ogólnymi  

i szczegółowymi oraz przedsięwzięciami definiowane są po określeniu ich na podstawie 

przeprowadzonych konsultacji, diagnozy obszaru i występujących problemów oraz 

analizie SWOT. 

5. Ustalenie lokalnych kryteriów wyboru operacji odbywa się w procesie społecznych 

konsultacji (spotkania, sondaż, ankiety, publikacja na stronie internetowej LGD). 

Konsultacje te uwzględniają proces zgłaszania propozycji oraz ich analizy. 

6. Kryteria wyboru operacji określa się tak, aby były:  

1) obiektywne,  

2) niedyskryminujące, 

3) przejrzyste,  

4) powiązane z diagnozą obszaru, 

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do 

osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,  

6)  mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych zawierają szczegółowy opis 

podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia;  

w przypadku kryteriów mierzalnych jasno określone są wymogi konieczne do 

uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości;  

w przypadku kryteriów jakościowych każdy członek Rady pisemnie uzasadnia liczbę 

przyznanych punktów,  

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi 

wątpliwości,  

8) dookreślone są w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem 

zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum  

6. W kryteriach wyboru uwzględnia się zapisy premiujące operacje w jak największym 

stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR. 
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7. Kryteria ustalone w sposób opisany powyżej przyjmowane są przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

8. Zgodnie z § 21 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina” prawo występowania  

z inicjatywą w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania 

posiada Rada. Uregulowanie tej kwestii wynika z uznania, iż to Rada, posiadająca 

wyłączną kompetencję wyboru operacji jest organem, który ma największą i na bieżąco 

aktualizowaną wiedzę w zakresie oceny wniosków składanych za pośrednictwem 

Stowarzyszenia.  

7. Dokonując oceny wniosków Rada na bieżąco weryfikuje adekwatność przyjętych 

kryteriów oraz ich skuteczność jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje 

najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników 

Lokalnej Strategii Rozwoju.  

8. Rada będąc w kontakcie z wnioskodawcami oraz pracownikiem biura zajmującym  się 

doradztwem świadczonym wnioskodawcom, ma dobre rozeznanie odnośnie opinii 

różnych środowisk lokalnych na temat stosowanych kryteriów wyboru operacji, ich 

obiektywności, przejrzystości,  mierzalności i bezstronności. 

9. W przypadku uznania przez Radę, że przyjęte przez LGD kryteria wyboru operacji 

nie spełniają oczekiwań, Przewodniczący zgłasza stosowny wniosek do Zarządu  

o ich zmodyfikowanie. 

10. Oceny jakości stosowanych kryteriów wyboru i oceny operacji dokonuje również na 

zlecenie Zarządu – zgodnie z Procedurą i harmonogramem monitoringu i ewaluacji - 

podmiot zewnętrzny. Ocena ta dokonywana jest w I kwartale 2019 oraz I kwartale 2022 

roku – okres objęty pomiarem: 3 lata kalendarzowe poprzedzające termin oceny.  

Podmiot zewnętrzny dokonujący ewaluacji przekazuje stosowne rekomendacje  

w zakresie oceny adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność jako 

instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju 

obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tej podstawie 

Zarząd poddaje zmiany społecznym konsultacjom. 

11.  Wniosek zawiera propozycję nowych kryteriów wyboru operacji oraz uzasadnienie 

proponowanych zmian.  

12. Po otrzymaniu wniosku Zarząd jest zobowiązany skonsultować zmianę kryteriów ze 

społecznością lokalną poprzez spotkania konsultacyjne.  

13. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych zostaje umieszczona na stronie internetowej 

www.solnadolina.eu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich gmin 

członkowskich. 

14. Proponowane zmiany zostają umieszczone do konsultacji także na stronie internetowej 

stowarzyszenia: www.solnadolina.eu .  

15. Proces konsultacji trwa 14 dni od dnia podania wniosku do publicznej wiadomości. 

16. Po upływie tego terminu Zarząd przedstawia Radzie zgłoszone uwagi i propozycje celem 

uwzględnienia wniosków z konsultacji społecznych. 

17. Wnioski z konsultacji poddane zostają analizie pod kątem ich przyjęcia bądź 

odrzucenia. 

18. W przypadku przyjęcia wniosków z konsultacji zostają one uwzględnione we wniosku  

o zmianę kryteriów i ponownie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.solnadolina.eu z 7- dniowym terminem na przyjmowanie ewentualnych uwag. 

19. W przypadku wniesienia uwag powtarzana jest procedura z pkt. 11 i podejmowana jest 

ostateczna decyzja dotycząca określenia kryteriów wyboru. 

20. Po czynnościach wskazanych powyżej Zarząd przygotowuje projekt uchwały wraz  

z jej uzasadnieniem i zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z § 19 pkt. 
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1, lit.c Statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma wyłączną właściwość do zatwierdzania 

lokalnych kryteriów wyboru. 

21. Na Walnym Zgromadzeniu Członków przedstawiony zostaje projekt uchwały o zmianie 

kryteriów i poddany pod dyskusję i głosowanie. 

22. Zarząd występuje z wnioskiem do SW o zawarcie aneksu do umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

23. Po podpisaniu aneksu do umowy zmienione kryteria zostają podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.solnadolina.eu. Czynność ta zamyka procedurę 

zmiany kryteriów wyboru. 
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