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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

   Zabór, dnia 6 maja 2020 r.  

 

Proponowany porządek 

XIII Posiedzenia Rady  Stowarzyszenia – drugi etap oceny wniosków -  

w ramach naborów numer 1/2020/G oraz 2/2020/G dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Sali wiejskiej przy Urzędzie Gminy 

w Zaborze, ul. Lipowa 15 w dniu 6 maja 2020 r. godz. 12:00 

 

1) Otwarcie XIII Posiedzenia Rady – drugi etap oceny „Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem”. 

2) Przyjęcie porządku spotkania. 

3) Złożenie przez Członków /Członkinie Rady oświadczeń o zapoznaniu się z treścią wszystkich 

wniosków. 

4) Uzupełnienie przez Członków/Członkinie Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami. 

5) Złożenie przez Członków/Członkinie Rady deklaracji poufności i bezstronności. 

(w odniesieniu do pkt. 4, 5, 6 porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia – uzupełnienie, złożenie 

podpisów przez Członków/Członkinie Rady dokumentów przesłanych droga emailową). 

6) Przeprowadzenie drugiego etapu oceny operacji w ramach złożonych wniosków w odpowiedzi na 

nabór 1/2020/G – Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych. 

a) Przedstawienie listy operacji zgodnych z PROW i LSR operacji spełniających kryteria. 

b) Dokonanie  przez Radę ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru – odniesienie się do uwag, 

spostrzeżeń zawartych w kacie uwag danego wniosku przez Członka/Członkinie Rady  - 

omówienie uwag oraz przyjęcie stanowiska Rady w danej sprawie oraz zweryfikowanie 

przyznanych punktów przez Członków/Członkinie Rady w Karcie oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru.  
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c) Ustalenie kwoty wsparcia dla każdego projektu, który osiągnął wymaganą minimalna liczbę 

punktów w wyniku oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru. 

d) Podjecie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji.  

e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektowej. 

 

7) Przeprowadzenie drugiego etapu oceny operacji w ramach złożonych wniosków w odpowiedzi 

na nabór 2/2020/G – Wsparcie dla włączenia społecznego. 

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

przez operacje kryteriów zgodności z PROW I LSR – w stosunku co do wniosku nr 2/2020/G/4 

oraz wniosku nr 2/2020/G/6 - odniesienie się do uwag, spostrzeżeń Członka/Członkini 

Rady.  

b) Umieszczenie na liście operacji zgodnych z PROW i LSR operacji spełniających kryteria. 

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

przez operację lokalnych kryteriów wyboru – odniesienie się do uwag, spostrzeżeń 

zawartych w kacie uwag danego wniosku przez Członka/Członkinie Rady  - omówienie 

uwag oraz przyjęcie stanowiska Rady w danej sprawie oraz zweryfikowanie przyznanych 

punktów przez Członków/Członkinie Rady w Karcie oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru.  

d) Ustalenie kwoty wsparcia dla każdego projektu, który osiągnął wymaganą minimalna liczbę 

punktów w wyniku oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru. 

e) Podjecie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji.  

f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektowej. 

8) Zamknięcie spotkania. 

 

 

 

 


