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Załącznik nr 4 do Uchwały nr 12/2016 
 Zarządu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego 

z dnia 3 czerwca 2016 r. 

 
 

PROCEDURA USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, 
GRANTOBIORCÓW I OPERACJI WŁASNYCH 

 
 

§ 1 
1. Wyjaśnienie zwrotów użytych w procedurze: 

1) LGD – Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego, 
2) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego, 
3) Rada – Rada Programowa LGD, 
4) Biuro LGD – Biuro Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego. 

 
§ 2 

1. Zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji, grantobiorców i operacji własnych oraz ich 
zmiana, następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Propozycje nowych kryteriów lub zmian do zatwierdzanych wcześniej kryteriów, mogą 
zgłaszać: 
1) Rada; 
2) Zarząd z własnej inicjatywy lub w wyniku wniosków formułowanych przez zewnętrzne 

instytucje kontrolujące, 
3) w efekcie prowadzonego monitoringu i ewaluacji. 

3. Wniosek o ustalenie bądź zmianę kryteriów składany jest w formie papierowej w Biurze 
Stowarzyszenia bądź ujmowany w dokumentacji z posiedzeń organów Stowarzyszenia. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca załącza propozycje kryteriów wraz 
z uzasadnieniem, które: 
1) posiadają metodologię wyliczania; 
2) są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny, 

wskazujący niebudzące wątpliwości interpretacyjnych wymagań; 
3) posiadają dodatkowe opisy, a przyjęte definicje oraz sposób przyznawania wag 

punktowych nie budzi wątpliwości. 
5. Za przygotowanie i przeprowadzenie dalszych czynności, określonych niniejszą 

procedurą, odpowiedzialny jest Zarząd. 
 

§ 3 
1. Zaproponowane kryteria wyboru operacji lub ich zmiana, przed skierowaniem pod obrady 

Zarządu, poddawane są konsultacjom: 
1) z członkami stowarzyszenia; 
2) z organami stowarzyszenia; 
3) ze społecznością lokalną. 

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, będą przeprowadzane w następujących formach: 
1) ogłoszenie propozycji na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni 

przed planowanym posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia, na którym ma nastąpić 
podjęcie decyzji w sprawie kryteriów wraz z formularzem umożliwiającym zgłoszenie 
uwag, 

2) przekazanie propozycji do członków Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej 
biuro@perlybeskidu.pl, 

3) przedstawienie propozycji na zorganizowanym w tym celu spotkaniu konsultacyjnych. 
 

§ 4 
1. Przed podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany kryteriów wyboru 

operacji, Zarząd przedstawia wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające 
w szczególności: 
1) sposób i termin ogłoszenia konsultacji; 
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2) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów; 
3) rekomendację dotyczącą ostatecznego brzmienia kryteriów. 

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag oraz ustaleniu ostatecznej treści 
kryterium decyduje Zarząd. 

3. Podjęte przez Zarząd rozstrzygnięcia są ostateczne. 
 

§ 5 
1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest 

informacja o dokonanym przez Zarząd  rozstrzygnięciu. 
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia lub zmiany kryteriów wyboru operacji, grantobiorców i 

operacji własnych publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
 
 


