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 Procedura ustalania i zmiany kryteriów lokalnych do wyboru operacji  

przez  Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania 

 

Niniejsza procedura została opracowana do wyboru projektów w trybie konkursowym  

jak również projektów grantowych. 

 

§ 1 

1. Formułowanie kryteriów wyboru oraz ich zmiana odbywa się przy udziale 

społeczności lokalnej. 

2. Ustanowione kryteria są zgodne z LSR oraz z Europejskim Funduszem Rolnym na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020. 

 

§ 2 

1. Prawo do zmiany kryteriów posiada Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy 

Działania. 

2. Uwagi będą zgłaszane przez członków Rady, Zarządu, Stowarzyszenia BLGD a także 

lokalnej społeczności poprzez przeprowadzane konsultacje. 

3. Kryteria wyboru operacji w tym projektów grantowych powinny być: 

a) Obiektywne. 

b) Niedyskryminujące. 

c) Przejrzyste. 

d) Powiązane z diagnozą obszaru. 

e) Przyczyniające się do wyboru operacji w tym projektów grantowych, które 

przyczyniają się do osiągnięcia określonych w LSR wskaźników produktu oraz 

rezultatu. 

f) Mierzalne. 

g) W przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis 

podejścia do ich oceny . 

h) Określone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisem 

zasad przyznawania punktów w przedziale minimum- maksimum. 
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§ 3 

1. Zatwierdzenie ustalonych kryteriów wyboru operacji w tym projektów grantowych 

stanowi kompetencję Zarządu BLGD. 

2. Decyzja w sprawie ustanowienia kryteriów jest podejmowana w drodze uchwały. 

3. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami a także potrzebami obszaru 

objętego Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, lokalne 

kryteria wyboru jak i również sama Strategia będą ewoluować w czasie. Procedura 

zmiany lokalnych kryteriów zapewni możliwość  aktualizacji, zmiany lub pewnej 

modyfikacji która pozwoli dostosować je do bieżących potrzeb obszaru objętego LSR. 

 

§ 4 

1. Zmiany kryteriów powinny zawierać propozycję zmian kryteriów wraz z ich 

uzasadnieniem. 

2. W uzasadnieniu Rada lub Zarząd powinny odnieść się do zmiany sytuacji społeczno 

 - gospodarczej obszaru i/lub stopnia realizacji LSR w ramach poszczególnych 

obszarów tematycznych. 

3. Zatwierdzenie zaproponowanych zmian w zakresie kryteriów wyboru operacji w tym 

projektów grantowych stanowi kompetencję Zarządu BLGD. 

4. Decyzja w sprawie zmiany kryteriów jest podejmowana w drodze uchwały. 

5. Informację o zakresie zmian w kryteriach wyboru Bialskopodlaska Lokalna Grupa 

Działania ma obowiązek przekazać do Samorządu Województwa. 

 

§5 

Niniejsza Procedura została opublikowana na stronie internetowej BLGD pod adresem 

www.blgd.eu oraz jest dostępna do publicznej wiadomości w biurze BLGD. 

 

http://www.blgd.eu/

