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WYBORZE OPERACJI

O WYBORZE LUB NIE

Załącznik nr 11 do Procedury oceny i WyborU operacji LSR

P eczęć SlowarŻyszen a

mę inaŻW sko/ nazwa Wn oskodawcy

Adres (les iwskazano adrcs do korespondenci)

Nr wniosku: ........1.......120....

Na podstawie art. 21 ust' 5 pkt 1 UStaWy Z dnla 2a oŻ-20I5 r. o rozwoju lokalnym z udziałem

lokalnej społeczności (Dz. U' poz. 378), Stowarzyszenie LGD Między odrą a Bobrem zawiadamia, że

Rada na

numerze
posiedzeniu w dniu ......... .20.'.. r. uchwałą nr I l'...''l2o...- dokonała oceny wniosku o

j'w' złożonego w ramach naboru nr..''...'..-....'....'.........trwającego od '......'....20..'' r do

Wsparcie finansowe na roZpoczęcie dZialalności gospodarczej

Wsparcie doradcze inieinWestycyjne dla osób pragnących rozpocząć działalność
gospodarczą' W lym markeTin8 ipromocję

Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wsparcie doraclcze i nieinWestycyjne dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, W Lym marketin8 i promocję

Działanja ZWiąŻane Z or8aniZacją targów gospodarczych, rolnych, wyjazdów stUdyjnych,

dostępem do najlepszych praktyk dla podmiotóW gospodarczych Z terenu LGD

DZiałania aktywizujące grupy defaworyzowane, bezrobotne, osoby starsze itp

DZiałania edukacyjne, doradZtWo w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz

społecznej dla grup d efaworyzowa nych.
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1.r.2.1

J z.z.t.t

.2O.... r.

Wniosek złożony w ramach przedsięwzięcia:

1.1'1.1 Budowa, modernizacja iWyposażenie miejsc związanych Z tUrystyką, sportem i

rekreacją W tyrn Wodną na obszarze LGD

Budowa, WyŻnaczanie i oznakowanie ścieżek, szlaków itras turystki rowerowej,
pieszej, nordic-walking, dydaktycznych i innych

Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych

Rozwój tUrystyki tematycznej poprzeŻ przygotowanie i Udostępnienie infrastruktufy

dla turystów oraz ich promocję.
Budowa placów zabaw, siłowni ZewnętrŻnych oraz wyposażenie miejsc integracji

społecznej i ob'ektóW ku ltu ralnych.

l 2.2.Ż.1 organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, W tym ZWiąZanych ze

zwyczajami itradycjami, ochroną środowiska naturalnego, ekologią itp', dla różnych

grup wiekowych

a Ż.2.Ż.Ż organizaCja przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne do działań kulturalnych,

społecznych i sportowych (festiwale, targi, przeglądY tWórców i artystóW

lo ka lnych/a matorów, imprez Spońowych itp' ).

2.2'3.1 RoZWói i wsparcie Iokalnych inicjatyw w zakresie tradycji i dZiedZictwa, W tym tradYcji

regionalnych tworŻonych współcześnie w oparciu o WZorce z przeszłości

L , 3.3.1.1

il :.:.r.z

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.3.1

4.4.1.1

Lokalna Gru pa Działania

Ą 4.1' '2



ZaWartego W Lokalnej Strategii RoZWoju stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem, celem
realiZacji W ramach działania: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach iniCjatywy LEADER,
poddZjałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramaCh strategji rozwoju lokalnego
kierowa nego przez społeczność.

PrZed m iotoWy Wn iose k został:

il wybrany do realizacji
znalazł się na liście wybranych operacji, prŻyjętej uchWałą nr | /...../20.... z dnia ...'.'... '20''.' r' na

m iejscu: .......,

w ramach oceny według kryteriów wyboru uzyskał liczbę punktów: .'..'.....,

J m jeści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr ..' '...'..'...l2O....,

] nie mieści się W limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze n( '..'.............l20... '* .

n iewybra ny do rcalizacji, gdyŻ

] wniosek nie został złożony W miejscu iterminie,

I wniosek nie jest zgodny z zakresem tematycznym,

J forma wsparcia wskazana we wniosku nie jest Zgodna z formą wsparcia WskaZaną W

ogłosze niu'

] wniosek nie spełnia dodatkowych warunków udzielenia Wsparcia obowiązujących w naborze,

wniosek nie jest zgodny z LSR:

[l w zakresie celóW, przedsięWzięć iwskaźników*,

Ll w zakresie PROW 2014-2020+,

! Wnjosek nie uzyskał minimalne.j liczby punktówx,

U zasad n ienie:
W załączeniU ko pia:

uchwały Rady nr l /.....''/20.... Z dnia .......... .20..'- r.

li,ta wybranych/niewybranych operacji

Peczec podps

POUCZENIE

Na podst' art' 22 Ustawy Ż dnia 20 lutego 2015 r' o roŻwojU ]okalnym Ż udŻjalem okalnej spoJecŻności (DŻ. U. poŻ. 378),
podm otowj ubiegającemu sję o wsparcie prŻysłu8L]je prawo wnlesjenia protestu od ne8atywnej oceny Żgodności oper.c]l Ż

L5R' Protest wno5i się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania n]n]ej5Żej informacji / potwierdŻenie
odbioru / do ŻarŻądL] WojewódŻtwa Ża pośrednictwerń LGD.
Prote5t Wlnien Żawierać:
1' oŻnaczenie instytucj w1aściWej do rozpatrzenla protestu,
2. oZnacŻenieWnioskodawcy,
3. Numer wniosku o dof nansowanie projektu,
4. WskaZan]e kryteriów oceny, Z których oceną WnloskodaWca się nje zgadza, Ż uzasadnieniem
5' WskaŻan]e ŻarŻutówo charakterŻe proceduralnym WŻakTesie prŻeprowadzonej oceny,jeże iŻdaniem Wnloskodawcy

narUszenia takje miały miejsce, wraz Z UŻasadnieniern,
6. Podp]s Wn]oskodawcy ]ub o5oby upoważn onej do jego reprezentowania, Ż Żałączenierń oryglnału ]ub kopii dokumentu

pośWiadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnio5kodaWcy'

LGD udostępnia WŻór protestu na 5tronle internetowej Www.mledzyodraabobrem.pl oraZ w BlurZe LGD.

Protest na|eży złożyć osobiśc e W BlurŻe LGD lL]b pr2esłać pocŻtą na adres:
stowarzyszenie LGD MiędŻy odrą a Bobrem, 66-003 zabór, ul' Lipowa 1.

o Żachowaniu termlnu ŻJożenia protestu decyduje data Wpływu protestu do Biura LGD, W prŻypadkU jego osobiste8o
wniesienla, albo data stemp a pocztowego.
Protest pozostawia się bez rozpatrZenia, jeżelj mlmo praWldlowego poucŻenia, Żostał Wnle5jony:
1. po terminie,
2' przez podmiot Wykluczony z możllWości otrŻymania dofinansowan]a,
3' bez Wskazania kryter]óW oceny, Ż których ocena wnioskodawca 5ię n e ŻgadŻa, Ż uzasadnienjen].


