
Uchwała Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 3/2015 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany. 

 

Na podstawie § 21 ust. 10 lit. a Statutu Stowarzyszenia, Rada Programowa Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjmuje Procedurę Procedury ustalania kryteriów wyboru 

operacji i ich zmiany w następującym brzmieniu: 

§ 1 

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają: 

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Rada – Rada Programowa Stowarzyszenia, 

Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia, 

Posiedzenie – Posiedzenie Rady, 

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. 

§ 2 

1. Kryteria wyboru operacji przyjmowane są uchwałą Rady na wniosek: 

a) członków Rady, 

b) Zarządu, 

c) Dyrektora biura Stowarzyszenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, wnioskodawca załącza: 

a) propozycje kryteriów, które: 

 posiadają metodologię wyliczania, 

 są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny 

wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące 

wątpliwości interpretacyjnych, 

 posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi 

wątpliwości; 

b) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium. 

§ 3 

1. Kryteria wyboru operacji zaproponowane we wniosku, o którym mowa w § 2 , przed 

posiedzeniem, na którym są przyjmowane, poddawane są konsultacjom z: 

a) Zarządem, w przypadku złożenia wniosku przez Dyrektora biura lub członków Rady, 

b) społecznością lokalną. 

2. Konsultacje, o których mowa powyżej, ogłaszane są na stronach Internetowych 

prowadzonych przez Stowarzyszenie co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady, na 

którym podejmowana jest uchwała w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji. 

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji Radzie 

przedstawiane są wyniki przeprowadzonych konsultacji zawierające w szczególności: 

a) sposób i termin ogłoszenia konsultacji, 

b) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy zgłaszającego. 

§ 4 

1. Podmiotom uczestniczącym w konsultacjach, o których mowa powyżej, wysyłana jest 

informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji. 

2. Informacja o przyjętych kryteriach wyboru operacji publikowana jest na stronie 

Internetowej stowarzyszenia. 



§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej. 


