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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/07/2017 Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Puszcza Białowieska” z dnia 28.07.2017r w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze ustalania lub zmiany 

kryteriów oceny operacji 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

 
PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW OCENY OPERACJI 

 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

  
Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, (operacji w rozumieniu art. 2 
pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013), które mają być realizowane w ramach 
opracowanej przez LGD „Puszcza Białowieska” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

 
§ 2 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
 

1. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie lokalnych kryteriów 
wyboru operacji. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie analizy wniosków płynących z kon-
sultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR i uwarunkowań prawnych wdra-
żania LSR w okresie programowania 2014-2020. Adekwatność lokalnych kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT ob-
szaru LSR.  

2. Wybór operacji każdorazowo zostanie dokonany zgodnie z kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 
zawierającą kryteria wspólne we wszystkich kartach oceny oraz kryteria indywidualne specyficzne dla danego konkur-
su (zakresu tematycznego), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy nr 00008-6933-UM1040012/15 z dnia 17 maja 
2016 r. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach SRLKS LGD Puszcza Białowieska, stanowiącym załącznik do ogło-
szenia o naborze. 

3. W ogłoszeniu o naborze wniosków ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do otrzymania do wyboru opera-
cji przez Radę.  

 
§ 3 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 

1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: 
1) Grupa minimum 6 członków Rady 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 
4) Grupa minimum 20 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru  LSR. 

2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać: 
1) oznaczenie działania  i typu projektu, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru 
2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę punktów przyzna-

wanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z odpowiadającą im punktacją. 
 

 
§ 4 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 
 

1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany lokalnych kryteriów wyboru 
operacji  
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2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany konsultacjom społecz-
nym z mieszkańcami obszaru LGD, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej LGD, przez okres co najmniej 7 
dni. W ramach zmiany kryteriów wyboru organizowane jest co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkań-
cami obszaru, którego celem jest prezentacja projektu zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, dyskusja i przyj-
mowanie uwag dotyczących lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

3. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdanie z konsultacji społecz-
nych publikowane na stronie internetowej LGD.  

4. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez  Walne Zebranie Członków LGD „PB”. 
5. Lokalne kryteria wyboru operacji są publikowane na stronie internetowej LGD oraz udostępniane w formie papierowej 

w biurze LGD. 
 

§ 5 
1. W przypadku zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikających z uwag wniesionych przez Zarząd Wojewódz-

twa lub wynikających ze zmian przepisów prawa nie stosuje się zapisów § 3 i § 4 ust. 1;2;3;4 niniejszej procedury. 
2. Organem uprawnionym do dokonania zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji wynikających z uwag wniesio-

nych przez Zarząd Województwa lub wynikających ze zmian przepisów prawa jest Zarząd LGD „PB” 
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