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Zabór, 29.09.2020 r. 

 

Proponowany porządek  

 XVIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

w ramach naboru 2/2020 dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

 w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”  

w Zaborze, ul. Lipowa 1,  

w dniu 8 października 2020 r. godz. 10:00 

 

 

1. Otwarcie XVIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”. 

2. Przyjęcie porządku spotkania. 

3. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na: Nabór nr 2/2020 

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z treścią wszystkich wniosków. 

5. Uzupełnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami. 

6. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności. 

7. Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na Nabór nr 2/2020 - 3.2.1 

Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

a) Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) 

przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie 

wyników oceny. 

b) Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny zgodności 

operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-

2020 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny. 

c) Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia przez 

operacje kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie Lista operacji zgodnych z 

LSR). 

d) Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych kryteriów 

wyboru (dla Przedsięwzięcia: 3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą). 

e) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji lub/i niewybrania operacji do 

realizacji oraz stworzenie listy operacji wybranych /lub/i listy operacji niewybranych). 

8. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.  

9. Zamknięcie posiedzenia Rady. 

 


