Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
Fundamentalną ideą, z punktu widzenia DLGR, było stworzenie takiego systemu wyboru
operacji składanych w ramach wniosków o dofinansowanie przez wnioskodawców, który
byłby:
1)
Czytelny i przejrzysty dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców;
2)
Skuteczny, spójny wewnętrznie i formalnie;
3)
Niedyskryminujący i maksymalnie obiektywny;
4)
Wynikający z założeń i dopasowany do działań ustalonych w LSR;
5)
Systemem selekcji, który w sposób jednoznaczny maksymalizowałby wybór operacji
wpływających na realizację celów LSR stworzonej przez DLGR.
Proces realizacji LSR przez DLGR jest zjawiskiem dynamicznym, składającym się z szeregu
kroków, których efekty są mierzalne poprzez zdefiniowane w strategii wskaźniki rezultatu i
produktu. Tempo osiągania założonych wartości wskaźników w korelacji z ilością
ogłoszonych naborów oraz środków przeznaczonych na nabory jest wykładnią/miarą
skuteczności zaproponowanych tzw. lokalnych kryteriów wyboru operacji. DLGR zamierza w
określonych terminach sprawdzać skuteczność zastosowanych metod wyłaniania
najefektywniejszych z punktu widzenia osiągania celów LSR operacji (kryteria zostaną
poddane monitoringowi i ewaluacji). Wynik ciągłego monitoringu oraz okresowych
ewaluacji wskaże na skuteczność zastosowanych kryteriów. W przypadku gdy stosowane
narzędzia wyboru wniosków będą nieskuteczne zostaną one skorygowane lub usunięte, a w
ich miejsce wprowadzone zostaną nowe.
Cały proces korygowania kryteriów lub ich zmiany realizowany będzie metodami
partycypacyjnymi, w sposób formalny, w porozumieniu z odpowiednimi organami. Podobnie
jak w przypadku obowiązujących kryteriów, szczególną grupą społeczną, której zdanie będzie
brane pod uwagę przy zmianie lub ustanawianiu nowych kryteriów, będą przedstawiciele
sektora rybackiego.
Zmiany kryteriów spowodowane mogą być:
1. zmianami wytycznych/rozporządzeń/programu lub wprowadzeniem innych przepisów
prawnych przez instytucje nadrzędne (lub kontrolujące) w stosunku do DLGR;
W takim wypadku:
 Zarząd, za pośrednictwem Biura, na stronie internetowej DLGR oraz na tablicy
ogłoszeń zamieszcza obwieszczenie które, zawierać musi informację dotyczącą
przyczyn (np. na wezwanie jakiej instytucji, co było powodem ich narzucenia lub
wywołania) zmian, ich charakteru, oraz terminu (do kiedy muszą być wprowadzone),
 Zmiany są konsultowane (jeśli istnieje taka możliwość),
 Biuro technicznie wprowadza zmiany w kryteriach i przedstawia je Zarządowi, który
po zaakceptowaniu ich w formie uchwały zwołuje Walne Zebranie Członków, w celu
formalnej aktualizacji – zmiany kryteriów.
2. efektami działań ewaluacyjnych i monitoringowych, które mogą wskazać na konieczność
przeprowadzenia zmian w istniejących kryteriach lub ustanowienia nowych kryteriów.
W takim wypadku:
 Zarząd, na podstawie raportu z ewaluacji tworzy propozycję zmian w kryteriach,
 Propozycje przedstawiane są członkom Rady DLGR – nanoszone są uwagi,
 DLGR organizuje co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne, dotyczące
wprowadzanych zmian, przy czym uczestnikami takiego spotkania muszą być osoby z
sektora rybackiego,




w związku z faktem, że konsultacja zmian ma charakter otwarty należy uznać, że
aktualizacja była opiniowana również przez członków Stowarzyszenia,
Biuro technicznie wprowadza zmiany w kryteriach i przedstawia je Zarządowi, który
po zaakceptowaniu ich w formie uchwały zwołuje Walne Zebranie Członków, w celu
formalnej aktualizacji – zmiany kryteriów.

Statut DLGR umożliwia również dokonywanie zmian w LSR i Regulaminie Organizacyjnym
Rady w sytuacjach nadzwyczajnych (nie cierpiących zwłoki), w trybie przewidzianym w §21, ust. 5.
„Walne Zebranie Członków może upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w: […] Regulaminie
Organizacyjnym Rady, lokalnych kryteriach wyboru operacji w zakresie określonym uchwałą
Walnego Zebrania Członków”.
Ze względu na fakt, że Regulamin Organizacyjny Rady (w tym lokalne kryteria wyboru operacji)
jest załącznikiem do umowy ramowej, przed wejściem w życie nowych kryteriów, niezbędne jest
zaakceptowanie zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

