Lokalne kryteria wyboru grantobiorców
wraz z procedurą zmiany kryteriów

Cel ogólny 2: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego na obszarze LGD
do roku 2023
2.1. Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

lp
1.

Nazwa Kryterium wraz z uzasadnieniem
Okres prowadzonej działalności
Ocenie podlega okres prowadzonej działalności, gdzie początek
działalności rozumie się jako datę rejestracji podmiotu.

Punktacja
0 pkt. -okres działalności 0-12 miesięcy
3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 miesięcy
6 pkt. - okres działalności powyżej 24 miesięcy
Maksymalnie: 6 punktów

2.

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów
Ocenie podlega doświadczenie w realizacji projektów/działań o
tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu, rozumiane jako
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w
tym krajowych i dotacji UE, chyba że okres działania jest krótszy.

0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji projektów/działań o tematyce zbieżnej do
przedmiotu konkursu
5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się realizacją 1-3
projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu
konkursu
10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się realizacją 4 i więcej
projektów/ działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu
konkursu
Maksymalnie 10 punktów

Źródło weryfikacji kryterium
Kopia dokumentu rejestrowego
odpowiedniego dla Wnioskodawcy
np. KRS, CEiDG, wpis do rejestru
właściwy dla podmiotu/ instytucji
potwierdzający datę rejestracji
podmiotu
Kryterium weryfikowane na
podstawie kopii sprawozdań z
rozliczenia dotacji oraz zestawienia
doświadczenia- załącznik do
wniosku o dofinansowanie

3.

Promocja LGD
Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie na etapie wdrażania
następujących narzędzi promocji:
- logo i inf. o LGD na materiałach powielanych
- inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
- inne np. tablice, plakaty
Specyfikacja narzędzi zostanie opublikowana w naborze
konkursowym, zgodnie w wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

0 pkt – brak promocji
2 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach powielanych
2 pkt.- inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
2 pkt.- inne np. tablice, plakaty

4.

Udział wkładu własnego
Wnioskodawca na poziomie dokumentacji aplikacyjnej zadeklarował
wniesienie całego wkładu finansowego w formie finansowej.

0 pkt.- wkład własny w formie niefinansowej
10 pkt.- wkład własny w formie finansowej

5.

Czas realizacji operacji
Preferuje się Wnioskodawców, których czas realizacji planowanej
operacji będzie krótszy lub równy 12 miesiącom

6.

Wskaźnik efektywności społecznej

7.

Innowacyjność operacji
Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na poziomie
obszaru LSR w jednym z wymiarów:
- uczestnika projektu,

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

Maksymalnie: 6 punktów

Maksymalnie : 10 punktów
0 pkt. - powyżej 12 miesięcy od podpisania Umowy o
powierzenie grantu
5 pkt. od 6 do 12 miesięcy od podpisania Umowy o
powierzenie grantu
10 pkt.- od 0 do 6 miesięcy od podpisania Umowy o
powierzenie grantu
Maksymalnie: 10 punktów
0 pkt - poziom efektywności społecznej wynosi poniżej 75%
uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług
aktywnej integracji o charakterze społecznym.
5 pkt -zakładany minimalny poziom efektywności społecznej
wynosi 75% uczestników projektu (osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali
z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
0 pkt - projekt nie wnosi innowacji na obszarze LSR w
stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu
rozwiązywania problemu i/lub projekt nie wnosi innowacji
w stosunku do formy wsparcia

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie oraz załącznika
Opisu innowacyjności na poziomie
obszaru LSR w jednym z wymiarów:

- sposobu rozwiązania problemu
- formy wsparcia.
Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane są jako
innowacje społeczne oznaczające działania zmierzające do zmiany w
zachowaniu, poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów,
projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie
problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w
funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. Pod uwagę brane
będą: innowacje o charakterze procesowym, usługowym i
marketingowym wpływające na zmiany sposobu oddziaływania
wobec grup społecznych i jednostek.
8.

Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy docelowej
Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w
kontekście:
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej
cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi
cel projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i miarodajnych danych
i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych
problemu/ów,

5pkt - projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w stosunku
do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania
problemu i/lub projekt wnosi innowacje w stosunku do
formy wsparcia

- uczestnika projektu,
- sposobu rozwiązania problemu
- formy wsparcia.

Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia, w
rozwiązaniu problemu nie stosowanego do tej pory na
obszarze LSR

Maksymalnie: 5 punktów
Każda kwestia wyodrębniona punktorem ocenia będzie
odrębnie i przyznawane będą: 0, 5 lub 10 punktów.
0, 5 lub 10 okt pkt.-Uzasadnienie problemu/ów grupy
docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na
obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel
projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i miarodajnych
danych i źródeł potwierdzających występowanie
opisanego/ych problemu/ów,
0- punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie
opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań
wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.
5 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł
się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.
-10 punktów przyznane zostaną wówczas, gdy

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił
daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz
spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii.

9.

10.

Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia
celów/wskaźników projektu
Ocenie podlega opis zadań, tj. :
-adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle
zdiagnozowanego/ych problemu/ów wraz opisem sposobu rekrutacji
uczestników/uczestniczek projektu,

Udział
w
spotkaniu
informacyjnym/szkoleniu
i doradztwie
Preferuje się by wnioskodawca wziął udział w spotkaniach/
szkoleniach oraz doradztwie organizowanych przez LGD w okresie
działań informacyjnych danego naboru wniosków w celu uniknięcia

Maksymalnie: 10 punktów
Każda kwestia wyodrębniona punktorem ocenia będzie
odrębnie i przyznawane będą: 0, 5 lub 10 punkty.

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

0 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie
opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań
wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.
5 punktów -przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł
się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.
10 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił
daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz
spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii

Maksymalnie: 10 punktów
0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy wsparcia
przygotowawczego oferowanego przez LGD
3 pkt.- Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta w biurze)
na etapie przygotowywania ocenianego wniosku o

Lista obecności na spotkaniu
informacyjnym/ szkoleniu, karta
doradztwa udzielonego przez Biuro
LGD Chełmno podpisana przez
Wnioskodawcę

błędów we wniosku, złożenia wniosku z brakami, złożenia wniosku
niezgodnego z LSR oraz lokalnymi kryteriami.

11.

Zgodność z Lokalnym/ Gminnym Programem Rewitalizacji
Preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym
Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji i z nim zgodne.

dofinansowanie.
3 pkt.- Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu
organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania
wniosków o dofinansowanie lub spotkaniu informacyjnym
organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku
w danym naborze
Maksymalnie : 6 punktów
0 pkt- projekt nie jest zgodny z Lokalnym/Gminnym
Programem Rewitalizacji
2 pkt – projekt jest zgodny z Lokalnym/Gminnym
Programem Rewitalizacji
Maksymalnie: 2 punkty

Razem

80 punktów,
Wymagane minimum: 41 punktów

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie, opis powiązania z
LPR/GPR

Cel ogólny 3: Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023
3.1. Wsparcie inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej

lp
1.

Nazwa Kryterium wraz z uzasadnieniem
Okres prowadzonej działalności
Ocenie podlega okres prowadzonej działalności, gdzie początek
działalności rozumie się jako datę rejestracji podmiotu.

Punktacja
0 pkt. -okres działalności 0-12 miesięcy
3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 miesięcy
6 pkt. - okres działalności powyżej 24 miesięcy
Maksymalnie: 6 punktów

2.

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów
Ocenie podlega doświadczenie w realizacji projektów/działań o
tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu, rozumiane jako
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ze środków zewnętrznych,
w tym krajowych i dotacji UE, chyba że okres działania jest krótszy.

0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji projektów/działań o tematyce zbieżnej do
przedmiotu konkursu
5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się realizacją 1-3
projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu
konkursu
10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się realizacją 4 i więcej
projektów/ działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu
konkursu
Maksymalnie 10 punktów

Źródło weryfikacji kryterium
Kopia dokumentu rejestrowego
odpowiedniego dla Wnioskodawcy
np. KRS, CEiDG, wpis do rejestru
właściwy dla podmiotu/ instytucji
potwierdzający datę rejestracji
podmiotu
Kryterium weryfikowane na
podstawie kopii sprawozdań z
rozliczenia dotacji oraz zestawienia
doświadczenia- załącznik do
wniosku o dofinansowanie

3.

4.

Promocja LGD
Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie na etapie wdrażania
następujących narzędzi promocji:
- logo i inf. o LGD na materiałach powielanych
- inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
- inne np. tablice, plakaty
Specyfikacja narzędzi zostanie opublikowana w naborze
konkursowym, zgodnie w wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

0 pkt – brak promocji
2 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach powielanych
2 pkt.- inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
2 pkt.- inne np. tablice, plakaty

Innowacyjność operacji

0 pkt - projekt nie wnosi innowacji na obszarze LSR w
stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu
rozwiązywania problemu i/lub projekt nie wnosi innowacji
w stosunku do formy wsparcia

Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na poziomie
obszaru LSR w jednym z wymiarów:
- uczestnika projektu,
- sposobu rozwiązania problemu
- formy wsparcia.
Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane są jako
innowacje społeczne oznaczające działania zmierzające do zmiany w
zachowaniu, poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów,
projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie
problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w
funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. Pod uwagę brane
będą: innowacje o charakterze procesowym, usługowym i
marketingowym wpływające na zmiany sposobu oddziaływania
wobec grup społecznych i jednostek.
5.

Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy
docelowej
Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w
kontekście:
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej
cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź
stanowi cel projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

Maksymalnie: 6 punktów

5pkt - projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w stosunku
do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania
problemu i/lub projekt wnosi innowacje w stosunku do
formy wsparcia

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie oraz załącznika
Opisu innowacyjności na poziomie
obszaru LSR w jednym z wymiarów:
- uczestnika projektu,
- sposobu rozwiązania problemu
- formy wsparcia.

Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia, w
rozwiązaniu problemu nie stosowanego do tej pory na
obszarze LSR

Maksymalnie: 5 punktów
Każda kwestia wyodrębniona punktorem ocenia będzie
odrębnie i przyznawane będą: 0, 5 lub 10 punktów.
0, 5 lub 10 okt pkt.-Uzasadnienie problemu/ów grupy
docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na
obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel
projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i miarodajnych
danych i źródeł potwierdzających występowanie
opisanego/ych problemu/ów,

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie
opisanego/ych problemu/ów,

0- punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie
opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań
wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.
5 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł
się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.
-10 punktów przyznane zostaną wówczas, gdy
wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił
daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz
spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii.

6.

Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia
celów/wskaźników projektu
Ocenie podlega opis zadań, tj. :
-adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle
zdiagnozowanego/ych problemu/ów wraz opisem sposobu
rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,

Maksymalnie: 10 punktów
Każda kwestia wyodrębniona punktorem ocenia będzie
odrębnie i przyznawane będą: 0, 5 lub 10 punkty.
0 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie
opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań
wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.
5 punktów -przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł
się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

10 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił
daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz
spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o
dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej
kwestii

Maksymalnie: 10 punktów
7.

8.

Kompleksowość form wsparcia zastosowanych w projekcie
Preferuje się projekty wykorzystujące kilka form z zakresu
aktywizacji społeczno-zawodowej, realizację działań zmierzających
do inicjowania tworzenia nowych podmiotów i przedsiębiorstw
społecznych, w tym wolontariatu, praktyk, staży zawodowych w
podmiotach działających w sektorze ekonomii społecznej, szkoleń,
grupowego doradztwa

Udział
w
spotkaniu
informacyjnym/szkoleniu
i doradztwie
Preferuje się by wnioskodawca wziął udział w spotkaniach/
szkoleniach oraz doradztwie organizowanych przez LGD w okresie
działań informacyjnych danego naboru wniosków w celu uniknięcia
błędów we wniosku, złożenia wniosku z brakami, złożenia wniosku
niezgodnego z LSR oraz lokalnymi kryteriami.

0- pkt. - projekt nie przewiduje wykorzystania co najmniej
trzech form aktywizacji społeczno-zawodowej; w tym co
najmniej jednej społecznej i jednej zawodowej

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

10 pkt.- projekt przewiduje wykorzystanie co najmniej
trzech form aktywizacji społeczno-zawodowej; w tym co
najmniej jednej społecznej i jednej zawodowej

Maksymalnie: 10 punktów
0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy wsparcia
przygotowawczego oferowanego przez LGD
3 pkt.- Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta w biurze)
na etapie przygotowywania ocenianego wniosku o
dofinansowanie.
3 pkt.- Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu
organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania
wniosków o dofinansowanie lub spotkaniu informacyjnym
organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku
w danym naborze
Maksymalnie : 6 punktów

Lista obecności na spotkaniu
informacyjnym/ szkoleniu, karta
doradztwa udzielonego przez Biuro
LGD Chełmno podpisana przez
Wnioskodawcę

9.

Zgodność z Lokalnym/ Gminnym Programem Rewitalizacji
Preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym
Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji i z nim zgodne.

0 pkt- projekt nie jest zgodny z Lokalnym/Gminnym
Programem Rewitalizacji
2 pkt – projekt jest zgodny z Lokalnym/Gminnym
Programem Rewitalizacji

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie, opis powiązania z
LPR/GPR

Maksymalnie: 2 punkty

10.

11.

Liczba inicjatyw
Ocenie podlega liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii
społecznej przewidzianych do realizacji przez wnioskodawcę w
ramach przyznanego grantu.
Przez inicjatywę dotyczącą rozwoju ekonomii społecznej rozumie się
działania wspierające budowanie i rozwój lokalnych partnerstw
wielosektorowych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
społecznych poprzez organizację i przeprowadzenie, np.:
- spotkań
- konferencji
- forów
- seminariów
- wizyt studyjnych (wyłącznie w obrębie województwa kujawskopomorskiego)
- innych form, które wspierają rozwój gospodarki społecznej i
przedsiębiorczości społecznej
Liczba partnerstw
Ocenie podlegać będzie liczba utworzonych partnerstw-publicznospołecznych.
Przez partnerstwo publiczno-społeczne rozumie się formę
współpracy, w której integracja dotyczy przede wszystkim instytucji
sektora publicznego, czyli jednostek samorządu terytorialnego,
szkół, centrów pomocy społecznej, a także sektora społecznego, czyli
instytucji tzw. trzeciego sektora. Są to głównie przedsięwzięcia
prorozwojowe, w których łączone są kompetencje i zasoby,
kształtują się normy i zasady wspólnego działania. Często określane

0 pkt- brak inicjatyw
3 pkt – realizacja 1 inicjatywy
6 pkt – realizacja 2 inicjatyw

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

Maksymalnie: 6 punktów

0 pkt- brak utworzenia partnerstw
5 pkt – utworzenie 1 partnerstwa

Maksymalnie: 5 punktów

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie

jako partnerstwa lokalne, co w prostym ujęciu oznacza współpracę
podmiotów lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego.
Razem

76 punktów,
Wymagane minimum: 39 punktów

Procedura zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów grantowych.
1. Kryteria wyboru operacji odnoszą się bezpośrednio do określonych wskaźników produktu i rezultatu. Kryteria wyboru operacji powstały w ramach procesu
partycypacyjnego – zostały opracowane i poddane konsultacjom. Kryteria wyboru operacji przyjmowane są przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany kryteriów dokonuje się:
a) na wniosek Rady LGD,
b) na wniosek członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Zarządu LGD
d) na podstawie wezwań Samorządu Województwa.
3. Konieczność zmian w kryteriach może być spowodowana:
a) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT do której kryteria są adekwatne,
b) trudnościami w procesie wyboru projektów grantowych i zgłoszonymi przez członków Rady lub Zarząd LGD (na podstawie obserwowanych trudności w
procesie wyboru operacji).
4. Wniosek o dokonanie zmian należy złożyć na piśmie do Biura LGD i/lub wprowadzić do protokołu z posiedzeń Zarządu i/lub Rady. Wniosek musi zawierać min:
a) uzasadnienie proponowanych zmian,
b) określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR,
c) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
5. Do wniosku należy obowiązkowo załączyć propozycje kryteriów, które:
a) posiadają metodologię wyliczania,

6.
7.
8.
9.

b) są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium,
niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
c) posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;
d) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
Zarząd nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku powołuje zespół partycypacyjny, który zajmie się opracowaniem zmian w kryteriach wyboru
operacji. W skład zespołu wchodzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego wytypowana.
W ciągu 14 dni od zgłoszenia propozycji zmian Zarząd podda propozycję pod konsultacje społeczne na stronie internetowej LGD.
Propozycje nowych kryteriów opracowanych przez zespół partycypacyjny w porozumieniu z Zarządem i Radą zostaną zgłoszone przez Zarząd Samorządowi
Województwa (SW) odpowiedzialnemu za wdrażanie instrumentu RLKS.
Po uzyskaniu akceptacji przez Samorząd Województwa Zarząd rekomenduje WZC zmianę. WZC podejmuje uchwałę o zmianie kryteriów.

Chełmno, dnia……………………….

……………………………………………………..
Podpisy osób reprezentujących

