
KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ PROCEDURA USTALENIA I ZMIANY 

TYCH KRYTERIÓW DLA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„SIEDLISKO”  

 

§ 1 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

Kryteria wyboru operacji w ramach działania: Podejmowanie działalności gospodarczej. 

1. Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki,  sportu lub rekreacji. 

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty  

średnioroczne 

3. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko 

i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

4. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu.  

5. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD 

„Siedlisko”. 

6. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów: 

1. środowiska naturalnego,  

2. dziedzictwa kulturowego i historycznego,  

3. dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła, 

4. produktów lokalnych (punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w 

kryteriów). 

7. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, 

porządku  i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii). 

8. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej. 

9. Okres zameldowania na obszarze objętym LSR. (liczony na dzień rozpoczęcia naboru). 

10. Przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej 

11. Doświadczenie Wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować. 

§ 2 

Kryteria wyboru operacji w ramach działania: Rozwój przedsiębiorczości. 

                                                

1. Wysokość wkładu własnego. 

2. Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki, sportu lub rekreacji. 

3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

4. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko 

i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

5. Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu.  

6. Wnioskodawca zatrudni osobę/y należącą/e do grupy defaworyzowanej określonej  

w LSR dla LGD Siedlisko. 



7. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do 

operacji, które zamierza realizować. 

8. Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, które zamierza 

realizować.  

9. Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do  przedmiotu operacji , które zamierza 

realizować. 

10. Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza 

realizować. 

11. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów: 

1) środowiska naturalnego,  

2) dziedzictwa kulturowego i historycznego,  

3) dorobku kulturalnego/tradycyjnego /rzemiosła, 

4) produktów lokalnych 

/punkty przyznaje się za spełnienie minimum jednego z w/w kryteriów). 

12. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, 

porządku  i czystości w środowisku (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii). 

13. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej. 

§ 3 

Kryteria wyboru operacji w ramach działania: Pozostałe operacje. 

 

1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął 

udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2. Operacja ma innowacyjny charakter. 

3. Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej  

w LSR dla LGD Siedlisko. 

4. Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska 

naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego,  

tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych. 

5. Wnioskodawca posiada: 

1) doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które 

zamierza realizować i/lub 

2) zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub  

3) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza 

realizować 

6. Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, 

porządku  i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii). 

7. Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne 

mieszkańców. 

8. Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD 

Siedlisko. 

9. Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru. 



10. Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie 

podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania 

wolnego czasu. 

11. Operacja ma wpływ na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne 

i/lub społeczne i/lub kulturalne. 

12. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne. 

13. Miejsce realizacji operacji. 

 

§ 4 

USTALENIE KRYTERIÓW WYBORU 

1. Projekt Kryteriów wyboru operacji podlega konsultacjom społecznym przez okres minimum 

7 dni przed przedłożeniem do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. Zarząd 

Stowarzyszenia.  

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia 

projektu Kryteriów wyboru operacji oraz procedury ustalenia i zmiany tych kryteriów dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” wraz z formularzem uwag, na którym 

można zgłaszać ewentualne uwagi. Uwagi do dokumentu winny być przesyłane drogą 

elektroniczną na adres biura Stowarzyszenia, tj.: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl lub 

dostarczone osobiście do siedziby biura w terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

konsultacjach. 

3. W przypadku wezwania do zmiany kryteriów wyboru przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego  okres konsultacji społecznych może być skrócony do 2 dni.  

4. Procedura powinna zostać zaopiniowana przez Radę Stowarzyszenia. 

5. Procedurę zatwierdza Walne Zebranie Członków   Zarząd Stowarzyszenia w formie 

uchwały. 

 

§ 5 

ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 

1. Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zmiany lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. Może to nastąpić w sytuacji, gdy zmianie ulegną przepisy ustaw 

lub przepisów szczegółowych do ustaw, istnieje obawa niewykorzystania środków ze 

względu na zbyt duże ograniczenia w dostępie do nich lub słabe zainteresowanie 

potencjalnych beneficjentów.  

2. Zmiana kryteriów nie można nastąpić w trakcie ustalania terminu naboru wniosków  

z Zarządem Województwa, lub w trakcie trwania naboru.   

3. Prawo do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub 10 

członków Stowarzyszenia działających łącznie.  

4. Pismo wraz z uzasadnieniem składa się do biura LGD, zmiany proponuje się na 

obowiązującym formularzu Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

5. Propozycja zmian z zastrzeżeniem ust. 1 rozpatrywana jest na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków.   Zarządzie Stowarzyszenia.  

6. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 
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7. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, LGD informuje o tym Zarząd Województwa.  

8. Zmienione kryteria obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa. 

 

 

 


