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Procedura ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

Lokalne kryteria wyboru określone zostały przez LGD „Kraina Nafty” dla 3 zakresów 

tematycznych odpowiadających zakresowi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015 r. 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 

(Dz.U. poz. 1570) tj.: 

- rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie i rozwijanie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego oraz podnoszenie kompetencji oraz wspieranie współpracy między podmiotami 

wykonującymi działalność na obszarze LSR, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 

- podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji, 

- budowanie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna, kulturalna lub drogowa, promowanie obszaru objętego LSR 

oraz dla Grantów. 

Poszczególne lokalne kryteria zostały zawarte w 4 odrębnych kartach (stanowiących zał. Nr 1-4 

niniejszej procedury) – na ich podstawie opracowane zostały karty oceny spełniania lokalnych kryteriów 

wyboru dla tych zakresów, stanowiące załączniki do Regulaminu Rady. 

 

Lokalne kryteria wyboru opracowane zostały z zachowaniem zasady rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, tj. w sposób oddolny przy udziale mieszkańców obszaru i są 

adekwatne do diagnozy obszaru. Celem odzwierciedlenia oczekiwań mieszkańców zastosowano 

partycypacyjne metody komunikacji: badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD, spotkanie 

informacyjne oraz konsultacje społeczne kryteriów za pośrednictwem strony internetowej. Zebrane 

wnioski pozwoliły na dobór trafnych kryteriów oceny projektów, dopasowanych do poszczególnych 

grup Beneficjentów - grup docelowych oraz odrzucenie propozycji kryteriów uznanych przez badanych 

jako mało ważne. Ponadto zastosowano kryteria odnoszące się bezpośrednio do grup 

defaworyzowanych, w celu zwiększenia ich szans na pozyskiwanie środków i wybór operacji, które 

będą skierowane do przedstawicieli tej grupy.  

 

Współuczestnictwo społeczności w procesie ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru jest 

zagwarantowane poprzez opracowanie przejrzystej procedury aktualizacji LSR, zawartej  

w załączniku nr 1 do LSR. Każda zmiana lokalnych kryteriów wyboru poprzedzona będzie 

konsultacjami ze społecznością lokalną za pośrednictwem strony internetowej, oraz wymagać 

będzie uzasadnienia i zatwierdzenia przez podmiot wdrażający. 

 

Schemat ustalania lokalnych kryteriów wyboru: 

Spotkania informacyjne dotyczące opracowywania LSR  

- informacja Biura o zakresie LSR i preferowanych w ramach Programu kryteriach 

- zgłaszanie wniosków przez mieszkańców odnośnie własnych propozycji projektów 

 

Opracowanie zebranych wniosków i udostępnienie ich do konsultacji mieszkańców za pomocą 

ankiety – badanie ankietowe  

 

Opracowanie przez pracowników Biura i Zarząd wyników ankiet i wybór kluczowych kryteriów, 

z punktu widzenia Programu oraz potencjalnych Beneficjentów  

 

Konsultacje społeczne opracowanych kryteriów za pośrednictwem strony internetowej  

 

Analiza wniosków z konsultacji i ostateczne opracowanie  

 

Zatwierdzenie kryteriów przez WZC 
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Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji może być dokonana na wniosek: 

- Rady LGD, 

- Zarządu LGD,  

- Komisji Rewizyjnej (po dokonaniu corocznej ewaluacji LSR), 

- członków LGD (w liczbie minimum 5 członków podpisanych pod wnioskiem), 

- mieszkańców. 

 

Zgłaszanie wniosków i uwag od mieszkańców lub uprawnionych podmiotów w zakresie zmian 

lokalnych kryteriów wyboru, będzie odbywać się w trybie ciągłym – na udostępnionych przez LGD 

formularzach. Zmiana kryteriów może dotyczyć zarówno dodania nowych kryteriów, lub usunięcia albo 

modyfikacji obecnych, lub zmiany zakresu punktowego. Modyfikacja kryteriów nie może prowadzić do 

usunięcia kryteriów kluczowych z punktu widzenia realizacji PROW 2014-20 m.in. tworzenie miejsc 

pracy, kryteria skierowane do grup defaworyzowanych, innowacyjność.  

 

Weryfikacji zasadności otrzymanych propozycji będzie dokonywał Zarząd LGD, w okresie kwartalnym.  

W przypadku uznania zasadności proponowanych zmian kryteriów, Biuro LGD zobligowane będzie do 

opracowania nowych kryteriów/kart oceny, które w kolejnej fazie będą konsultowane ze społecznością 

lokalną w trybie konsultacji społecznych za pośrednictwem strony internetowej. 

 

Ponadto LGD – w ramach corocznej ewaluacji – planuje, także przeprowadzanie ankiet wśród 

społeczności lokalnej, dotyczących oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, w tym oceny trafności 

i adekwatności lokalnych kryteriów. Wyniki badania mogą także stanowić podstawę do wdrożenia 

procedury zmiany kryteriów, które w ocenie respondentów nie spełniają oczekiwań potencjalnych 

Beneficjentów, zainteresowanych składaniem wniosków.  

 

Niniejsza procedura zawierająca lokalne kryteria – jest zatwierdzana przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, stąd dokonywanie zmian wymagać będzie podjęcia uchwały przez 

WZC – jest to także forma partycypacji społeczności w procesie aktualizacji LSR, gdyż członkowie 

LGD stanowią reprezentatywną grupę mieszkańców obszaru LGD i mają prawo do zgłaszania uwag  

i wniosków odnośnie zakresu podejmowanych uchwał.  

 

Schemat zmiany lokalnych kryteriów wyboru 
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Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru będzie dokonywana w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wdrażania LSR i osiągnięcia założonych celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć, wskaźników, 

przy zachowaniu zgodności z PROW 2014-20, instrument RLKS. Przewiduje się, iż pierwsza 

aktualizacja kryteriów nastąpi nie wcześniej niż po osiągnięciu pierwszego „kamienia milowego”  

w 2018 r. 

 

Procedury LGD zapewniają stosowanie tych samych kryteriów wyboru w ramach danego naboru. 

Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od czasu publikacji ogłoszenia o naborze 

wniosków do czasu zakończenia procedury oceny operacji. 


