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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”  

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI” 

 

§ 1 

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają: 

LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

Rada - Rada Programowa (organ decyzyjny) LGD, 

Prezes Zarządu - Prezes Zarządu LGD 

Zarząd - Zarząd LGD 

Wniosek – wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji złożony przez uprawniony podmiot. 

§ 2 

1.Uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem mają członkowie LGD indywidualnie, grupowo, bądź łącznie w 

formie pisemnej, zwracają się do Zarządu LGD, składając wniosek osobiście bądź za pośrednictwem 

przesyłki poleconej do Biura LGD ze wskazaniem, które kryterium, czy też kryteria powinno zostać 

procedurze zmiany wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tych zmian oraz podania propozycji nowych 

zapisów lokalnych kryteriów wyboru, wraz z projektowanymi punktami oraz wagami i uzasadnieniem 

wyboru ich wartości. 

2.Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 skutkuje nie rozpatrywaniem wniosku. 

§ 3 

1.W przypadku spełnienia warunków wskazanych w § 2, ust. 1 Biuro publikuje propozycje zmian 

wynikające ze złożonego wniosku na stronie internetowej LGD na czas 30 dni wraz ze wskazaniem formy 

składania uwag i opinii przez osoby i podmioty. 

2.Ze złożonych wskazanych w ust. 1 uwag i opinii Dyrektor Biura sporządza protokół i przedstawia do 

Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia następnego po zakończeniu przyjmowania uwag i 

opinii. 

§ 4 

1.Zarząd LGD na podstawie przedstawionego protokołu podejmuje decyzję w formie uchwały o zmianę lub 

nie zmienianie lokalnych kryteriów wyboru operacji wskazując ostateczną formę zapisów nowych kryteriów 

w przypadku podjęcia uchwały o zmianie. 

2.Zarząd uchwałę zg. z ust. 1 podejmuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia następującego po dniu 

złożenia protokołu przez Dyrektora Biura i w przypadku podjęcia uchwały o zmianie lokalnych kryteriów 

wyboru operacji wskazuje termin zwołania Walnego Zebrania Członków. 

§ 5 

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o odrzuceniu bądź przyjęciu propozycji Zarządu w sprawie 

zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

§ 6 

W przypadku podjęcia uchwały o zmianie lokalnych kryteriów wyboru operacji Walne Zebranie Członków 

uchwala treść kryteriów wyboru operacji oraz karty kryteriów wyboru operacji. 

§ 7 

1.W terminie do 30 dni od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały, o której mowa w § 6 Dyrektor 

Biura przygotowuje nowe wersje karty lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

2.Przyjęte karty lokalnych kryteriów wyboru operacji obowiązują od następnego po terminie wskazanym w 

ust, 1 ogłoszonego naboru. 

 


