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Procedura ustalania lub zmiany kryteriów lokalnych
Procedura ustalania kryteriów lokalnych
1) Zespół roboczy ds. opracowania LSR przygotowuje propozycję kryteriów lokalnych
i przedkłada ją Forum Lokalnemu (członkowie Rady, Zarządu i osoby, w ilości nie
większej niż 5 osób, zaproszone przez Zarząd LGD do udziału w Forum, które
wyraziły pisemnie – drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą - zainteresowanie jego
pracami, m.in. bezpośrednio po uprzednim zaproszeniu zamieszczonym na stronie
internetowej LGD lub w terminie późniejszym; przy decyzji o zaproszeniu do prac
w Forum Lokalnym, Zarząd LGD bierze pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie
w prace LGD, doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej, równomierność
reprezentacji sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego).
2) Przedłożona Forum Lokalnemu propozycja zostaje na jego posiedzeniu
przedyskutowana i w drodze konsensusu lub głosowania z zachowaniem zasady
zwykłej większości wprowadzane zostają ewentualne zmiany do propozycji
przygotowanej przez Zespół Roboczy ds. opracowana LSR.
3) Propozycja opracowana po posiedzeniu Forum Lokalnego jest prezentowana na
stronie internetowej LGD w celu dalszych konsultacji społecznych.
4) Zespół Lokalny prezentuje propozycję kryteriów lokalnych wraz z całym dokumentem
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz informacją o wynikach konsultacji z ewentualnymi
propozycjami zmian w tych kryteriach wynikających z kolejnych konsultacji
społecznych.
5) Walne Zebranie Członków przyjmuje lokalne kryteria w drodze uchwały.

Procedura zmiany kryteriów lokalnych
1) Biuro LGD przyjmuje wszelkie propozycje zmiany lokalnych kryteriów zgłoszone
pisemnie - drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą i podpisane przez osobę/osoby
zgłaszające propozycje zmiany.
2) Propozycje zmian kryteriów lokalnych mogą zostać także zgłoszone w wyniku
procesu ewaluacji LSR opisanym w stosownym rozdziale LSR.
3) Zgłoszone w wyniku pkt. 1 lub 2 propozycje przekazywane są do Zarządu LGD na
jego najbliższym posiedzeniu.
4) Zarząd LGD po zapoznaniu się z przedłożonemu mu propozycją, wychodzi z własną
propozycją zmiany kryteriów lub opiniuje przedstawioną mu propozycję lub bez takiej
opinii, kieruje otrzymaną propozycję do Forum Lokalnego.
5) Forum Lokalne, którego posiedzenie Zarząd LGD zwołuje w okresie nie dłuższym niż
9 miesięcy od zgłoszenia pierwotnej propozycji zmiany kryteriów lokalnych, analizuje
przedłożoną mu propozycję (przez pierwotnego wnioskodawcę lub Zarząd LGD mając
do dyspozycji wszystkie dokumenty) i albo wychodzi z własną propozycją zmiany
kryteriów albo proponuje nie dokonywanie zmian tych kryteriów. Przy podejmowaniu
tej decyzji, Forum Lokalne kieruje się zasadą konsensusu lub głosowania
z zachowaniem zasady zwykłej większości.
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6) Wyniki pracy Forum Lokalnego zamieszczane są na stronie internetowej LGD i w tej
sposób poddane dalszym konsultacjom społecznym poprzez przesyłanie na adres email biura LGD uwag i propozycji.
7) Ewentualna propozycja zmiany kryteriów lokalnych przedkładana jest przez Zarząd
LGD na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Zmian może dokonać również Zarząd
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebrania Członków zgodnie z § 19 pkt
15 Statutu Stowarzyszenia.
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