
                                                           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz 
kryteriów wyboru Grantobiorców stosowanych w ramach 
Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Euro-
Country” 
  I. Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb ustanawiania a następnie zmiany przez Stowarzyszenie „Euro-Country” kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru Grantobiorców stosowanych w związku z wdrażaniem przez to Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.   II. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:  
1) Procedura – niniejsza Procedura;  
2) LGD – stowarzyszenie „Euro-Country”;  
3) Zarząd – Zarząd stowarzyszenia „Euro-Country”, 
4) Rada – Rada – organ decyzyjny stowarzyszenia „Euro-Country”;   
5) Walne Zebranie Członków – Walne Zebranie Członków stowarzyszenie „Euro-Country”;   
6) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju „Euro-Country” na lata 2016-2022 opracowana przez stowarzyszenie „Euro-Country” i realizowana przez to Stowarzyszenie na podstawie umowy ramowej zawartej z Zarządem Województwa Opolskiego;  
7) ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);  
8) zarząd województwa – Zarząd Województwa Opolskiego;  
9) kryteria – stosowane przez Stowarzyszenie w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju:  

 kryteria wyboru operacji stosowane w związku z przeprowadzaniem naborów wniosków oraz  
 kryteria oceny Grantobiorców stosowane w związku z wdrażaniem projektów grantowych.  

III. Procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w Biurze LGD.   I. PROCES USTALANIA KRYTERIÓW  



                                                           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  1. Ustalenie kryteriów ma miejsce w związku z przygotowaniem przez LGD dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie na wybór LSR, który został uregulowany w przepisach ustawy o RLKS. W celu ustalenia kryteriów Zarząd przygotowuje ich projekt, który zostaje przekazany do konsultacji społecznych.  
2. Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd bierze pod uwagę warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, kryteria oceny LSR, uwarunkowania lokalne wynikające m.in. z analizy SWOT, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2007–2013, projektowane cele i przedsięwzięcia w ramach LSR.  
3. Konsultacje społeczne, o których mowa w pkt 1 Procedury przewidują opublikowanie projektu kryteriów na stronie internetowej LGD wraz z możliwością zgłaszania do niego uwag drogą elektroniczną, w terminie 14 dni kalendarzowych od publikacji;  
4. Po zakończeniu procesu konsultacji Zarząd analizuje zgłoszone w ich trakcie uwagi i ewentualnie modyfikuje projekt kryteriów.  
5. Po zakończeniu procesu analizy Zarząd po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i z Walnym Zebraniem przyjmuje Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru Grantobiorców poprzez uchwałę. 
 
II. PROCES ZMIANY KRYTERIÓW  6. Zmiana kryteriów może mieć miejsce w trakcie realizacji LSR, to znaczy po zawarciu z Samorządem Województwa Opolskiego umowy ramowej.  
7. Projekt zmiany kryteriów przygotowuje Zarząd.  
8. Przesłanką do przygotowania przez Zarząd projektu zmiany kryteriów może być w szczególności:  
1) zmiana w przepisach prawnych, istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR;  
2) wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wytycznych mających wpływ na realizację LSR  
3) wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia założonych w LSR wskaźników;  4) uwagi dotyczące funkcjonujących kryteriów, zgłaszane przez Biuro LGD, członków Rady lub wnioskodawców biorących udział w naborach przeprowadzanych przez LGD w związku z wdrażaniem LSR.   
9. Zarząd konsultuje treść projekt zmiany kryteriów z:  
1) Walnym Zebraniem,  
2) lokalną społecznością.  
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 Konsultacje z Walnym Zebraniem polegają na przedstawieniu projektu poprawek kryteriów w trakcie Walnego Zebrania. Członkowie Walnego Zebrania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trakcie spotkania, co zostanie ujęte w protokole z zebrania; W informacji dotyczącej zwołania Walnego Zebrania podaje się informację o tym, że w trakcie Zebrania zostanie poddany pod dyskusję i głosowanie projekt Zarządu dotyczący zmiany kryteriów. W informacji takiej wskazuje się również miejsce na stronie internetowej LGD, w którym umieszczono ten projekt. 
 Konsultacje z lokalną społecznością polegają na opublikowaniu na stronie internetowej LGD projektu zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z możliwością zgłaszania przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną uwag do projektu w terminie 14 dni kalendarzowych;  

10. Zarząd analizuje uwagi zgłoszone w procesie konsultacji.  
11. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i ewentualnym wprowadzeniu stosownych zmian w projekcie zmiany kryteriów, Zarząd zwołuje spotkanie w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej proponowane zmiany.  
12. Zarząd podejmuje warunkową uchwałę w przedmiocie zmiany kryteriów. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem akceptacji zmian przez zarząd województwa.   13. W przypadku podjęcia warunkowej uchwały Zarząd opracowuje wniosek do zarządu województwa dotyczący zmiany kryteriów a następnie występuje do zarządu województwa z tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się kopię warunkowej uchwały Zarządu.  
14. W przypadku zaakceptowania zmiany kryteriów przez zarząd województwa, Zarząd podejmuje działania mające na celu  
1) umieszczenie na stronie internetowej LGD informacji o zaakceptowaniu przez zarząd województwa zmiany kryteriów i spełnieniu się warunku wejścia w życie uchwały, o której mowa w pkt 13 Procedury,  
2) dokonanie zmian na stronie internetowej LGD, w celu dostosowania opublikowanych treści do zmienionych kryteriów;  
3) przeszkolenie członków Rady w zakresie znajomości zmienionych kryteriów.    


