Kryteria wyboru
Lokalnych Strategii Rozwoju
20 maja 2015 r.

Podstawy prawna
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do
spraw rybołówstwa opracowują formularze, o których mowa w art. 7 pkt 1
[wniosek o wybór LSR] i art. 14 ust. 2 [umowa ramowa], oraz regulamin, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 [regulamin konkursu]:
1) w uzgodnieniu z zarządami województw będącymi instytucjami
zarządzającymi programami;
2) po zasięgnięciu opinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
zarządów województw niebędących instytucjami zarządzającymi programami.
2. Regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie kryteriów wyboru LSR
minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw
rybołówstwa opracowują po zasięgnięciu opinii komitetów monitorujących
ustanowionych dla programów.

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego pismo
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujące kryteria wyboru strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność celem:
 uzgodnienia kryteriów z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 przekazania kryteriów Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w celu
ich zaopiniowania.
Pierwsza runda wyboru LSR zostanie ukończona w terminie 2 lat od daty przyjęcia Umowy
Partnerstwa – tj. do maja 2016 (art. 33 ust. 4 rozporządzenia ogólnego 1303/13)

Kryteria wyboru LSR jednakowe dla wszystkich programów
(art. 5 ust. 3ustawy RLKS)
 Charakterystyka obszaru objętego LSR (RPO WKP - LGD miejskie pow. 20 tys.
mieszkańców)
 Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD

 Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz
standardy wiedzy i kompetencji określone dla LGD
 Zasady funkcjonowania LGD (RPO WKP - LGD miejskie pow. 20 tys. mieszkańców)
 Zasady wyboru operacji
 Doświadczenie LGD (RPO WKP - LGD miejskie pow. 20 tys. mieszkańców)
 Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy SWOT
 Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji LSR ze
społecznością lokalną oraz adekwatność wskaźników do celów i przedsięwzięć
określonych w LSR

Kryteria wyboru LSR (art. 5 ust. 3ustawy RLKS) cd
 Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych programach (RPO WKP EFRR i EFS)
 Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w realizacji
 Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR

 Innowacyjny sposób realizacji LSR
 Zintegrowany charakter LSR
 Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi
opracowanymi dla obszaru objętego LSR(RPO WKP – OSI/ORSG)
 Monitoring i ewaluacja
 Zaangażowanie środków innych niż środki programu

Tworzenie i wybór LSR
 Planowany konkurs na wsparcie przygotowawcze na tworzenie LSR:
- wsparcie przygotowawcze z PROW – czerwiec 2015
- wsparcie przygotowawcze z RPO (EFS) – III kwartał 2015
Wyboru LSR dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa w drodze uchwały (art. 3
ustawy RLKS).
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz eksperci.
Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu Komisji
Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich
programów (art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy RLKS)
Planowany termin konkursu na wybór LSR – ustala Zarząd Województwa w uzgodnieniu z
ministrem właściwym ds. rozwoju wsi (rekomendacja sierpień 2015)

Harmonogram czasowy wyboru LSR
 Ogłoszenie przez Zarząd Województwa konkursu na wybór LSR (co najmniej 30 dni
przed terminem składania wniosków o wybór LSR) – sierpień 2015
 Termin składania wniosków o wybór LSR (nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż
60 dni) – listopad 2015
 Wybór LSR (w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o
wybór LSR) – marzec 2016
 Niezwłocznie po wyborze LSR Zarząd zatwierdza LSR zawierając z LGD tzw. umowę
ramową.

Odrzucenie LSR przez Komisję wybierającą – prawo wniesienia skargi do sądu
administracyjnego

