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Zalącznik nl 3 do Re8ulaminu Rady

W ramach realizacji LsR, Żatwierdzonejjej przez 5amorŻąd województwa, LGD wybiera projekty
do realiŻacjiw rarnach środkóW przyznanych na reallzację strategli'' WńjosLi te mogą dotyczyć
projcIlow kwdliti(uiącV.h sie do udlielenia pomocy w dzialanlu

l. Projekty realizuiące cele LsR 
]

PRoCEDURA oGŁAszANlA NABoRóW ]

l. UstaIenie terminu naboru wniosków

działań okreśIa Terminarz cŻasowy naboru stanowiący złącznik nr 1 do procedur.
2' Nabory przeprowadzane przez LGD Między odrą a Bobrem w lalach 2014 _2o2o

będą określały Żakres tematyczny naboru
3. W imieniu LGD Prezes ZarŻądu LGD występuje do UrŻędu Marszatkowskie8o o

uŻgodnienie termjnu naboru Wniosków o pomoc, w terminie nie później niż 3o dni
prŻed pJanowanYm terminem rozpocŻęcia naboru oraz wysokościdostępnych środków.

ll. ogłoszenie naboru

l. Pl/y8oIowanierres.i oBloslenid, które,'aWield:
a. wskazanie:
b. terminu i miejsca składania tych WnioskóW,
c. formy wsparcia,
d' zakre5u tematycŻnego operacji;

2' obowiązujące W ramach naborU:
a. warunki udzielenia wsparcia,
b' kryteria Wyboru operacjiwraŻ Że Wskazaniem minimaJne]' licŻby punktóW, której uzyskanie

jesl warunLiem wybo' u operd.jr;
3' lnformację o WymaBanYch dokumentach, potwierdŻających spełnienie warunków udzielenia

wspdrcid ora/ LrylPliów wyboru ooPld!jii
4' WskaŻanie wysokości limitu środkóW w ramach oglaszanego naboru;
5. lnformację o miejscu udostępnienia LsR, formularŻa wniosku o udŻielenie wsparcia?

forrnularŻa Wn'oskU o ptatność oraŻ formularza umowy o udzielenie Wsparcia'
6. ogtosŻenie o naborze UmiesŻczone jest na:

a. stronie internetowej LGD, urzędóW gmjn, LGD
b' tablicv ogłoszeń biura LGD, urzędóW gmin,
c. w prasie lokalnej,

7. Termin skladania WnioskóW ustalony moźe być nie wcŻeśniej niż 14 dniod dnia
o8łoszenia naboru i nie dłuźej niż 30 dnj' cŻas t€n Wykorzystany może być na promocję
i informację o konkursie, wsparcie doradcze dla potencjalnych beneficjentów'

8' Pracownicy Biura udzielają Wsparcia doradczego W godzinach wyŻnaczonych, podanYch
na stronie internetowej

1. zarząd LGD podejmuje uchWałę W sprawie ogłosŻenia/rozpoczęcja.naborU wniosków o
pomoc finansową W ramach środkóW prŻewidŻianych na reaIizację Lśti:|Hai-ihóńogra'rh dalszych . .



lll' Przyjmowanie wniosków przez LGD

1. Miejscem składania wniosków ]'est Biuro LGD'
2' Wniosek o prŻyznanie pomocy należy Żłoźyć beŻpośrednio W siedzibie LGD, tj. o50biście,

prle,, pelnomoln;(d lub osobq upowa/nloną'
3' Termin złożenia Wniosku uważa się Ża Żachowany, jeżeli W ostatnim dniu składania

wnioskóW, dostarczono 8o do Biura LGD W BodŻinach pracy Biura
4' We właściwym dokumencie znajdować się będą zapisy chroniące WnioskiŻe WzgIędu

na ochronę danych osobowych i informacjiobjętych tajemnicą handloWą.
5' Wnioski przyjmowane 5ą przez pracownika Biura LGD w siedŻibie LGD' Wnioski

prŻy]'mowane są W formie papierowej / oryginał / oraz elektronicznej / Wypelniony
komputerowo Ż podaniem 5pisu treści i liczbv ŻałacznikóW /.

6' Pracownjk Biura LGD potwierdza przyjęcia wniosku na 1 stronie kopii Wniosku poprzez
wpisanie daty złożenia wniosku, liczby złożonych załącznikóW, podpis osoby przyjmu]ącej
wniosek a po spraWdzeniu kompłetności Wniosku Żgodnie z warunkami konkursLl nadaje
indywidualny numer wniosku.

7. oficjalne zamknięcie listy następuje W dniu zakończenia terminu skladania WnjoskóW:
poprzez podkreślenie listy j podpisanie przez Upoważnione osobv w ostatnim dniu
prŻyjmowania wnioskóW zgodnie Ż ogłosŻenjem, W godŻinach pracy Biura LGD..

8. Złożone Wnioski przechowywane są W BiurŻe LGD..
9' Wnioskizłożone po wyznacŻonym terminie LGD nie rozpatruje, przekaŻując

odpowiednią informacje do składającego Wniosek'
10' Beneficjenci składający wniosek maja prawo dokonać Wycofania z1ożonego Wniosku'
11. Wycofanie wnjosku odbywa się na pisemny wniosek uprawnionej osoby, w którym

zawarto informację o numerze Wycofywanego Wniosku, sposobie zwrotu Wycoń/Wariego
dokumentLl' WZór wycofania stanowi załącŻnik nI 2 do niniejsŻYch procedur-

12' Wycofanie Wniosku powoduje, iŹ podmiot ubiegający 5ję o wsparcie znajdzie 5ię W sytuacji
sprŻed jego złożenia, co Żnaczy, że wniosek ten nie Wywołuje żadnych skutkóW praWnych.

13' Po Wycofanju Wniosku informacja ta Żostaje odnotowana We właściwej poŻycjiw RejestrŻe
wniosków'

lv. Ustalania terminu posiedzenia Rady

1. organem dokonującym wyboru operacji, które mają być realiŻowane w ramach LsR
Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem jest Rada stowarŻyszenia'

2' szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pra.y Rady stowarzyszenia określa
Regulamin Rady stowarzyszenia Lokalnej Grupy DŻiałania Mjędzy odrą a Bobrenl,
będący załącznikiern nr 9 do Wniosku o Wybór LsR'

3' ocena zgodności i wybór operacji, które mają być realiŻowane w ramach LsR Lokalnej Grupy
DŻiałania MiędŻy odrą a Bobrem, dokonywanyjest przez Radę stowarŻyszenia na podstaWie
jaWnych i obiektywnych kryterióW Żawartych w LsR W terminie do 35 dni od ostatniego
dnia naboru.

4 PrŻewodnicŻącY Rady stowarŻyszenia, W poroŻumieniu z Biurem LGD, wYznacza
terminy, miejsce i porządek posiedzeń Rady stowarzyszenia.

5' Posiedzenia Rady stowarŻysŻenja są zwoływane odpowiednio do potrŻeb Wynika]'ących
z naboru Wniosków, prowadzonego przez LGD i odbywają 5ię generalnie jednokrotnie dla
każdego naboru'

6' WYznaczony pracownik Biura LGD informuje pisemnie i dro8ą elektroniczną członkóW
Rady stowarzyszenia o terminie, miejscU posiedŻenia i porządku obrad do 7 dnj przed
posiedzeniem' Ta sama informacja zamieszcŻanajest na stronie internetowej LGD.

7' Rada prŻystępuje do oceny operacjipo dokonaniu weryfikacji obecności cŻłonkóW Rady
pod kątem zachowania parytetóW oraz ponad 50% udziału partneróW niepublicznych'

V. s7czegółowa procedura oceny iWyboru operacji

1' Przed przystąpienjem do oceny z8odności operacji z LsR należy dokonać wstępne] oceny
wniosków w 7akreśie:



a' złożenia wniosku w miejscu 1terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze/
b. zgodności operacji z zakre5em tematycŻnym, którY Żostał W5kazanV w ogłoszenlu

o naborŻe,
c- Żgodności operacji Ż formą w5parcia WskaŻaną W o8łosŻeniu o naborŻe'
d' 5pełniania dodatkowych warunkóW udzielenia wsparcia obowiąŻujących W ramach

naboru.
2' operacje, które nie spełnia]'ą ww- Warunków nie podlegają ocenie zgodnościz LsR iWyborowi'

Decyzję W tej sprawie podejmuje Rada na podstaWie oceny prŻygotowanych kart przez Biuro
LGD w tym zakresie.

3. Członkowie Rady składają oświadczenie o zapoznaniu się ze Wszystkimi wnioskami,
którego WZór stanowi załącznik nr 6.

4' Referowanie Wniosku: odcŻytanie nr WnioskU, nazwY wnioskodaWcy, tyttrłU projektu, claty
wpływu Wnjosku do LGD, w ramach jakiego działania będŻie realizoWany projekt? zakresu
projektu (czego dotyczY), wysokościwnioskowanej kwoty pomocy' osobą referującąjest
Przewodnjczący Rady stowarŻyszenia lub o5oba przeŻ niego wskazana.

5' Po Żapoznan;u 5ję Ż nadesłanym wnioskiem, członkowie Rady składają oświadczenie, że nie
są Wnioskodawcami, właścicielami, Wspólwłaścicielami, pracoWnikami, współmałżonkami lub
krewnymido ll stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy' ośWiadczenia te składane są w
stosunku do każdej omawianej operacji na drUku określającym powiązania z
Wnioskodawcami którego wzór stanowi zalącŻI1lk nr 7'

6' W przypadku operacji Żłoźonej przezjednostkę, której właścjcielem, Współwłaścjcie|em lub
pracownikjem jest cŻłonek Rady, WspólmałŹonek członka Rady stowarŻysŻenia lub jego
krewny do ll stopnia pokrewieństwa, tenże członek Rady stowarŻysŻenia nie bierze udŻiałU w
procedurze oceny Żgodności operacji z LsR i Wyboru operacji oraz procedurze odwołania od
roŻstrzygnięć Rady stowarzysŻenia W sprawie wYboru operacji.

7. W prŻypadku operacji złoŹonej przez cŻłonka Rady, Współmałźonka cŻłonka Rady
stowarŻyszenia lub je8o krewnego do ll stopnia pokrewieństwa, tenźe czlonek Rady
stowarŻysŻenia nje bierŻe Udziału W procedurze oceny z8odnościoperacjiz LsR iwyboru
operacji oraz procedurŻe odWołania od rozstrzygnięć Rady stowarzyszenia W spraWie Wyboru
operacji.

8. W przypadku braku quorum Wyma8ane8o do oceny projektu, w zwiąŻku z Wykluczeniem
cŻłonka Rady stowarzYsŻenia lub brakiem ponad 50 % udŻiału członków niepublicznYch
ocena dane8o projektu przekładana jest na następne posiedŻenie Rady stowarŻysŻenia'

9' W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena z8odności operacji (projektu) z LSR na karcie
Żgodności' Karta ta zawiera następujące pYtania:
a. czy operaąa przyczynja 5ię do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego

określonego W LsR?
b' cŻy operacja prŻyczynia 5ię do 05iągnięcia co najmniejjednego celu

szczególowego określonego W LsR?
c' czy operacja jest zgodna Ż co najmniej jednym przedsięWzięciem LsR?
d' Czy operacja jest Żgodna Ż Programem Rozwoju obsza rów Wiejskich na lata 2014

2020?
10' cŻłonek Rady możegłosowaćŻaŻgodnościąoperacjizLsRty]kowtedy,gdywje8oopinii

odpowiedź na wszystkie 4 pYtania jest pozytywna.
11. Wzór Karty oceny zgodnościoperac]iŻ LsR stanowi ŻałącŻnik nr 3 procedur.
12' LJstalając stanowisko całej Rady stowarzyszenia W tej spraWie obowiąŻuje Żasada, że decvŻja

jest poŻytywna, gdy większość beŻWzględna składu Rady stowarzyszenia (ponad 50%jego
składu) LlŻnaje operację za zgodną z LsR izaplanowanym przedsięwzięciem (którego dotyczy
nabór)'

13' Lista operacji zgodnych z LsR sporŻądzana jest na druku którego Wzórstanowl
załącŻnik nr 8.

14' W przypadku stwierdzenia niezgodnościwniosku z LsR, Rada podejmuje uchWałę o
odsunięciu wniosku od dalsŻej oceny Wediug lokalnych kryterióW LGD.

15' Plojekty Żgodne z LsR podlegają dalszej ocenie według lokalnvch kryteriów WyborLl:
kaźdy Wniosek ocenianyjest przeŻ WsŻystkjch obecnych członkóW Rady



niewykluczonych z procedury oceny daneBo wniosku-

16' Kaźda karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów Żawiera ocenę punktową Wedlug
lokalnych kryteriów i stanowią one załącŻnik nr 4 i 5 do procedUr.

17' Wtrakcie ŻlicŻania 8łosów, pracownik biura protokołujący posiedzenie, ŻoboWiązanyjest
spraWdzić, cŻy łącŻna ocena punktowa operacji zaWarta W poŻycji ,,sL,MA PUNKToW"
została ob iczona popraWnie'

18' W przypadku stwierdzenia braków W spo5obie Wypełnienia karty oceny operacji wedłu8
lokalnych kryteriów LGD, WzYwa się członka Rady, który wypełniłtę kartę do złożenia
wyjaśnień i Uzupetnienia brakóW' W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej prŻez
siebie karcie dokonać Wpisów W poŻyc]'ach pustych'

19' Wynik gło5oWania W spraWie oceny operacji według lokalnych kryterióW LGD dokonuje się W
taki sposób, że 5umuje sję oceny punktowe Wyraźone na kartach stanowiących głosy oddane
ważnie W poŻycjj,,sUMA PUNKTÓW" i dzieli pnez ljczbę Ważnie oddanych 8losow'

20' Na podstawie wynikóW gtosowania W sprawie oceny operacjiWedług lokalnych kryteriów LGD
sporŻądza 5ię listę ocenlonych iWybranych uchwałą operacji ustalając ich kolejność Wedlug
licŻby uŻyskanych w ramach oceny punktóW z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
WŻór listy stanowi ŻałącŻnik nr 9do procedur.

21' Każda uchwała powinna Żawierać:
a. informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazWisko lub naŻwę, miejsce Żamieszkania

luo miPjsle dlid{dlno(Ci' Jdre( lUb \led/lbę' PtstL lub ąLcoN' NlP],
b' tYtuł operacji zgodny z tytułem podanym We wnio5ku,
c' kwotę pomocy o jaką ublegał się wnioskodawca z8odną z kwotą podaną we wniosku,
d' informację o decyzji Rady w 5prawie Żgodności lub braku zgodności operacji

Z LSR,

e. lączną ocenę punktową, którą otrzymał wniosek,
f. informację o wysokościfinansowania lub nie fin;nsowania realiŻacjioperacji'

22' wz druk] uchwały stanowi załącŻnik nr 10 do procedur.
23' W prŻypadku gdy równą liczbę punktów/Wzapisie do 2 miejsc poprŻecinku /posiada

kilka Wniosków, a limit środkóW jest njewystarcŻający do ich sfinansowania PrŻewodnicŻący
Rady zarządza głosowanie nad wyborem liczbY wnioskóW mieszczących się w limicie
środków'

2l' Rddd pllyjTuje uŚlalona li9lę W 8lo5owdriu'

Vl. lnformowanie o wynikach naboru

L' sporŻądzona lista ocenionych operac]i przekaŻywana jest WnioskodaWcom w formie plsemnej
za potwierdzeniem odbioru W terminie 7 roboczych dniod dnia dokonania wyboru prŻeŻ

Radę Wraz z informacją o:
a' Żgodności/ niezgodności operacji z LsR Wskazując prŻyczynY niezgodnoścl,
b' liczbie uzvskanych punktów w ramach ocenY lub mie]'scu na liście ocenionych

operacji,
c. możliwości złożenia protestu od wVnikóW oceny'

2. WŻór pisma do beneficjentóW stanowi Żałącznik nr 11 do procedur-
3' procedurę skladania protestLl i wzór druku protestu stanowi Żałącznik nr 12 do

procedur,

ą, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji Żgodnych Z LsR oraŻ listę
operacji wybranych, które miesŻczą 5ię w limicie środkóW wskazanym w o8losŻeniu o naborze
wnioskóW o Udzlelenie wsparcia, o którym mowa W art' 35 ust. 1 lit. b roŻporządzenia nr
1303/20L3.

Vl' Przekazanie dokumentacji naboru do samorządu wojewódŻtwa

1' W terminie do 7 dni od dnia, w któryrn Rada dokonala wyboru WnioskóW o przvu nanie
pornocy, LGD przekazuje 5amorządowi WojewódŻtwa dokumentacJ'ę naboru Żgodnie z art' 23
ust' 1 ustawyo RLKS która zawiera m.in. listy:
_ operacji ?godnych z LSR, które Żostaly Wybrane według licŻby uŻyskanych W lamach oceny
punktów,



_ operacjiz8odnych Ż LsR i niewybranych,
operacji niezgodnych z LSR.

Vlll. Postanowienia końcowe.

1' Wtrakcie posiedŻeń Rady 5porządzanyje5t protokól.
2' Wynikigłosowań odnotowuje 5ię w protokole posiedzenia.
3. Protokół powinjen Żawierać W szczególności:

a' określenie przedmiotu g'osowania
b' określenie liczby Uprawnionych do głosowania, licŻby biorących udŻiał

w głosowaniu, ilości oddanych głosóW ważnych i nieważnych
c' wYniki głosowania
d. podpis osobY protokołującej i Przewodniczącego'

4' Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentóW, z Wyjątkiem uchwał
proceduralnych, które odnotowuje się W protokole posiedŻenia.

5' Uchwały podpi5uje PrzewodnicŻący Rady po jej podjęciu'
6. Uchwały podjęte przez Radę, niezwłocŻnie po Żakończeniu posiedzenia przekaŻywane są

przez Przewodniczącego RadY do Biura LGD.
7' Uchwaty podlegają o8loszeniu na stronie internetowej LGD.
8' Protokoły i dokumentacja z posjedzeń Rady gromadzone i prŻechowywane są

W Biurze LGD' Dokumentacja ma charakterjawny ijest udostępniana do w8lądu wszystkim
zainteresowanym.

9' DalsŻe postępowanie W sprawie przyŻnania pomocy prowadzi odpowiednia instytucja
wdrażajgcd: sdmorząd Wojewod/l wa''

lx Podział zadań i zakres odpowiedzialności ujęcie tabelaryczne

Lp. czYnność
1 Wszc?ecie ProcedurV naboru zalząd
2 UŻgodnlen]e termlnu nJboru z sW zalŻad

3 ogłosŻenie o naborŻe
zarząd/ prccawnik Biura
odpoWi€dzialny z. obsługę Rady

4
Rejestracja zgłoszonych wni05ków w Reje5t2e wn]o5kóW, nadanie numeru
wn]o5k! oraz potwierdŻen]e złoźenja wn]o5kóW.

pr.cownik B]ura odpoWiedŻia]ny

Po;n'olmowaą e (/'onl ow Rdoy o .dlo,lLleniu 'ldoo'J
pracownik Biurd odpoWiedŻialny

6
Zwolanie posiedzenia Rady- PrzewodnicŻącY Rady Wysyła informacje o
posiedŻen]u Rady informUjąc cŻlonków RadY o programie, terminie i miejscu

otWarcie po5iedzenia Rady ] stWi€ldzenie quorum spotkanie pÓwinno 5ię
odbyć nie późnie] niŹ 35 dnikalendarzowvch od zakończenia naboru.

8 Przy]ecie porządku obl ad
9 Złoż€nie ośWiadcŻeń o beŻstronnoścj pęez cŻłonkóW RadV

10
Ana]izy stosowych wyłącŻeń z oceny operacji na podstawie ,, Rejestru
rnrprF ow.T onlow Boov /lo/or!(1o\u ro..pr

11 AnaliŻa z|ożonVch operacii, dVsku5]a
1? Rozdanie czlonIonr Rady [.rt oceny
13

14 PrŻeDroWadzanie słosoWań

15 Zeb,an e Iart oceny
pracownik Blura odpowiedzialny

16
Znacząc€ roŻbleŻnośc W ocenle cŻ1onkowie Rady, pracownik

BiUra odpoWiedŻi.lny za obslugę

1/
sporządzen]e listy ocen]onYch operacji zgodnych z LsR oraŻ listę operacji
Wybranych Że Wskazaniem tych, które mlesŻczą się W limicie środkóW
wskaŻanVm w opłoszen ! i list n]ewvbr.nvch ooeracii i ożekaŻanie do BiUra

Przewodnic.ący, pracownik Biura
odpoWjedzia]ny za ob5ługę Radv



LGD MOaB.
18 Zamknlecie oosiedzenia

19
sporządzenie Proto(ołu z posiedz€nia RadyWterminie 5 dniod dnia
ŻćkońcŻenia Wyboru operacji

pracownlk Blura oclpowledzlalny

)o

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieszcŻa na
stronie int€rnetowej LGD ]isty ocenionych operacji zgodnych z tsB oraz listę
operacji wyblanych ze wskazaniem tych, które miesŻcŻą 5ię w limicie
ś rod kóW Wskaza nym woełosŻeniu ilist n ewybranych opelacjioraŻ
Protokołu Wraz z załacznikam]

pracownik Biura odpowledzialny
za obslugę Rady

21

W termini€ 7 dni od dnia Żakończenid Wyboru operacji LGD pisemnie
powiadamia WnioskodaW.ów o WYnikach oceny zgodnośclŻ LsR lub
wynikach wyboru W tym oceny W zakesie spełnienia przez wnioskodawcę
kryterióW WlaŻ Ż uŻaśadnienjem ocenY, liczby punkóW, w p2Ypadku
pozytywnego wyniku wyboru cŻy operaĆja mieści5ię W ]imicie środków, lub
możliWości źoŻenia protestu

zarząd

W terminje 7 dni od dnia zakończen]a wyboru operacji LGD przekazuje
za rŻądowi Wojewód ztwa Wniosk o udŻielenie wsparc]a wraz Ż uchwałami

pracownik Biura odpowiedzialny
za ob5ł]']8ę Rady

23
W terminie 7 dni od dn]a doręczenia informacjj o której mowa w pkt 22'
wnioskodawca ma prawo zloŹyć protest

24 PoinfÓrmÓWańie sW zarząd

25
W terminie 14 dni rozpatrŻenie protestu

26 lnformowanie wnioskodawcV o wervfikacli protestu zalząd

2/
Przekazanie protestu, €wentualnie skorygoWanych dokumentów z
posiedzenia (oceny i wyboru operacji) do SW

pracown]k B]ura odpowi€dzjalny

i wyboru operacji
22.12.2015r uchwałą

LSB wraz
54hsl

z rałącŻnikami Żatwierdzona na Walnym zebraniu

zarząd stowarzvszenia

'sTo1łARZYsZEN]E
_LoJiĄINA GR UPA DZLĄIANIĄ

MjĘDZYoDRĄA
66-003 zabór' Ul

RzĄDU


