Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
LGD „Zapiecek” Nr 2/XI/2016 z dnia 04.11.2016.

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA
LUB ZMIANY KRYTERIÓW
Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają:
LGD – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
WZC – Walne Zebranie Członków,
Rada – Rada LGD,
Zarząd – Zarząd LGD,
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020
ZW – Zarząd Województwa

§1
1.
Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru i oceny
grantobiorców.
2.
Kryteria wyboru i oceny grantobiorców zostały opracowane przez Zarząd LGD na
podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z Grupą Roboczą oraz lokalną
społecznością na spotkaniach informacyjnych i za pomocą strony internetowej LGD.
Szczegółowe wytyczne, na podstawie, których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR.
Dla kryteriów wyboru i oceny grantobiorców ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi
spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Wybrano kryteria ważne z
punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikające z analizy SWOT i
diagnozy obszaru.
§2
1. Procedurę przyjmuje i zmienia Zarząd LGD „Zapiecek”.
2. Ewentualne zmiany kryteriów wyboru mogą nastąpić na wniosek:
1. członków Zarządu
2. członków Rady
3. członków LGD.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera propozycje zmiany kryteriów wraz z
uzasadnieniem.
§3
1. Jeżeli Zarząd LGD, po weryfikacji wniosków o których mowa w § 2 ust.3 , uzna je za
zasadne:
1. Przygotowuje propozycję zmian danych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem
oraz przedstawia je do konsultacji społecznych. Minimalne wymogi konsultacji to
powołanie grupy roboczej z reprezentantami 3 sektorów lub poddanie
konsultowanych propozycji ocenie mieszkańców poprzez zamieszczenie propozycji
na stronie LGD.
2. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Zarząd LGD podejmuje
uchwałę w przedmiotowej sprawie.

2. Informację o zmianach LGD przekazuje do ZW.
3. LGD po uzyskaniu akceptacji ZW niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie aktualne
kryteria wyboru wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów
4.Kryteria obowiązują dla naborów ogłaszanych przez Zarząd LGD po akceptacji przez ZW
Załączniki:
1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania „Projekty
grantowe”
2. Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

