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2' Termjny uźyte W niniejsŻym Re8ulaminie oŻnaczają:
o' stowarzysŻenie - stowarŻyszenie lcD MiędŻi odrą a Bobrem,o' L(lL' _ Lokalna Grupa DŻiałania,
c' Rada _ Rada stowar2y5Żenia tGD Między odrą a Bobrem,d' zespół RobocŻy' oznacza grupę członków Ruay upo'":nioną prr". Radę do ocenyope racji / pl oiektów / w niosków,
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"Bobrem,
i. l_sR - Lokalna strategia Rozwoiu stowarŻyszenja LGD Między odrą aBobiem,
j' Przewodniczący - Pr?ewodni(1ący Rady stowar,,ys7enia LGD Mjędly odrą aBobrem,
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1. Rdda jest organem decyzyjnym, do kompetencjiktórego należy Wybóroperacii
z8odnie z roŻumienjem art.2 pkt 9 rozporŻądzenia nr 1303/2o13 z dnia 17 grudnia
2013 oraŻ ustalenie kwoty Wsparcia dla operacji zgodnae z art'34 ust 3 lit.f
rozporządzenia nr 1303/2013 Ż dnia 17 grudnia 2o13 oraz z8odnie z L,stawą z dnia
20 lute8o 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokaInej spolecŻności a W
szczególności zapisami art.21 i zapisami LsR.

2. Rada przyŻnaje pomoc na operacje polegające na przygotowaniu lub realiŻacji
przedsięwzięć w Żakresie Współpracy dotyczących:
a' wŻmocnienia kapitalu społecznego, w tym prŻeŻ podnoszenie wiedzy społecznośCi

lokaInej w zakresje ochrony środowiska i Żmian klimatycŻnych, a także z
Wykorzystaniem rozwiąŻań innoWacyjnych

b. rozwoju rynkóW zbytu produktów i uslu8 lokalnych, Ż Wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modern izacj i ta rgowis k objętych zakresem wsparcia
prŻeŻ 5amorząd Województwa

c' ŻachowaniJ d/iedŻictwa lołalne8o
d. budowy lub przebudowy 08ólnodostępne.i i niekomercyjnej infrastrułtury turystycznej

lub rekreacyjnej lub kulturalnej
e' promowanja obszaru objętego strate8ią rozwoju lokalne8o kierowanego przez

5połeczność w tym produktów lub usług lokalnych oraz loka lnej prŻedsiębiorczosci
f. stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze ob]Ętym LsR

3' W celu Usprawnienia oceny wnioskóW, które mają być realizowane W ramach LsR'
Rada może wyłonić spośród siebie zespoly robocze skladające 5ię z co najmniei
5 i nie więcej niż 7 członkóW Rady. W przypadku obecności mniej niż 10 członków
Rada pracuje w calym skladzie obecnych.

4. Rada może równieź:
a. opiniować pro.jekt i zmiany L5R opracowane przezzarząd,
b. opiniować inne sprawy wnioskowane prŻeŻ Zarząd,
c. wnioskować do Zarządu i walnego zebrania cŻłonków w spraWach dotycŻących

bieżącej dŻ iała ln ości stowa rzysze nia oraz realizacji LsR.
5. Rada/Zespoły RobocŻe podejmują rozstrŻygnięcia w beŻWzględnej większości

ustalonego składu osobowego na posiedŻeniu.

RozDzlAŁ ll

Czlonkowie Rady Stowarzyszenia
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1' W sklad Rady wchodŻi 15 osób wybieranych i odWolywanYch
przez Walne Zebranie członków spośród członkóW tego organu W głosowaniu
na posjedzeniu, bezwŻ8|ędną większością 8losóW, w obecnoścj przynajmniej połowy
uprawnionych do głosowania czlonkóW stowarzyszenia.

2' W przypadku zmniejsŻenia 5ię ljczby cŻłonków Rady W trakcie kadencji, ZarŻąd
nieŻwłocznie zwołUje Walne zebranie cŻłonków W celu odbycia Wyborów
uzupełniających' Rada podczas całe8o okresu programowania PRoW 2014 2020
nie może mieć mnjejsŻych kompetencji niż te podcŻa5 pierwsŻego wvboru w
momencie powołania w roku 2015.
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czlonkami Rady mo8ą być przedstawiciele sektora pUblicznego/ społecznego/
8ospodarcŻego oraz mieszkańcy.
ProcentoWY udŻiał przedstaWicieli każdego z sektoróW / publiczny, 5połeczny,
go5podarczy, mieszkańcy) nie może posiadać więcej aniźeIi 49 % ogólnej liazbY
cŻtonkóW W Radzie Programowej. LicŻba prŻedstaWicielisektorów poŻa pUblicznym
musi wynosić ponad 50 %

Rada w swoim 5kladzie ma osobę/y repreŻentującą/e prŻedstawicieligrup
defaWoryŻowanych czyli: kobieta, osoba poniżej 35 roku życia, osoba powyżej 55
roku życia. PrŻedstawiciel/ka grupy defaworyzoWanej jest jednocześnie
przedstawicielem ]'edne8o 2 sektorów opisanych W pkt.3'
Rada składa się Ż co najmniej 40% członków, którŻy posiadają dośWiadcŻenie W
zakresje oceny WnioskóW finansowanych Ż źródeł zewnętrznych lub realizacji
projektóW Ż zakresu rozwoju obsŻaróW Wiejskich Współfinansowanych ze środków
unijnych.
co najmniej 20% osób spośród członków Rady powinno posiadać Żnajomość
przYnajmnjej jednego języka robocŻego UE (angielski, francuski, niemiecki ) W stopniu
umożliwiają(ym swobod1e poiolumiewanle 5ię
co najmniej 10% 05ób spośród członkóW Rady posiada udokLlmentowaną WiedŻę
lub dośWiadcŻenie Żawodowe w zakresie dzia'ań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu, bądź roŻwojU rynku Żbytu produktóW lokalnych, bądź
przeciwdziałaniu Wykluczeniu społecznemu grup defaworyŻowanych określonych w
LSR
cŻłonkiem Rady nie może być o5oba skazana prawomocnym wyrokiem za
prŻestęp5two popełnione umyśln je'

członek Rady nie może być równocześnje pracownikiem Biura, członkiem zarządu
ani członkiem Komis]'i Rewizyjnej.
członkowje Rady nie mogą pozostawać Ż pracownikami Biura, członkamiZarządu,
członkami Komisji Rewizyjne]' w związku małźeń5kirn, ani teź w sto5unku
pokrewieństwa, powjnowactwa W linii prostej'
odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
a. zlożenia reŻy8nacjj,
b- choroby powodującej trwałą nieŻdolność do spraWowania funkcji,
c' naluszenia postanowieństatuttl,
d' 5kazania prawomocnym Wyrokiem 5ądu Ża przestępstwo popełnione umVś|nie'

S4

Członkowie RadY spośród swojego grona Wybierają PrzewodnicŻącego oraŻ jednego
WiceprzewodnicŻącego oraz Przewodniczącego Żespołu W przypadku ]'ego
powotania

Do Żadań PrŻeWodniczącego naleźy w 5zczególnościj
a. organiŻacja i kjerowanie pracami Rady, prowadzenie i prŻeWodniczenie jej

po5iedŻeniom,

b. zwoływanie' otwieranie i Żamykanie posiedzeń RadY.
c' Współpraca Ż Zarządem, Biurem i Walnym zebraniem cŻłonków'

Lol€lnx crupa Działani1l
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1' Członkowi Rady prŻysługuje prawo do diety za udział W posiedŻeniach przY ocenie

Lokahla Grupa Dzirłanił
li4 llllY ODlii A lt(_)BRra,l
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). Wysokość diety, formę i termin Żapłaty ustala ZarŻąd W formie UchwaĘ, biorąc pod
uwagę możliwości fina nsoWe stowarzysŻenia w danym roku'
Dieta jest Wypłacana czlonkom Rady za udział w posiedŻeniach Rady zWiązanych z
naborem| potwierdŻonymipodpisem listyobecności, po catkowitym zakońc'eniu
procesu naboru .

56

cŻłonkowje Rady mają obowiąŻek osobiście oceniać Wnioski spływające do biura W
ogłosŻonym naborze zgodnie z procedurą Wyboru i krvteriamiwvboru Wniosków
)tanoWiącymi ldJą.,/nik do l5R iwn'osku o wybor lcD cJo led'i7a.ji LsR olaz do
osobiste8o uczestniczenia w po5iedŻeniach RaCly.
o niemożnościWŻięcia udziałU W posiedzeniU Radyjej członek Żobow)ąŻanyjest
Żawiadomić Przewodniczącego oraŻ Biuro przed wyznacŻonym termjnem
posiedŻenia'

RozDzlAŁ lll

ocena Wniosków przez Radę stowarzyszeńia

57
ocena wniosków pod względem formŹlnym _ z8odności Ż LsR oraz merytorycŻnym -kryteriami szczegółowymi następuje na posiedŻeniu RaC]y zwolywanYm W terminie
max' 30 dni od upływu datyŻakońcŻenia naboru.
Biuro może prŻygotować preŻentacj€ projektowe poszcze8ólnych operacji
wnioskowanych do przyznania pomocy lub przedstawiać opjnie ek5pertóW
zewnętrznych powołanych do opiniowania szczególnych, trudnych przypadków
zawartych w operacjach.
ZarŻąd wraŻ z Biurem dokonuje autornatycznego wykluczenia członka Radv Wobec
l'lolego islnieją pl,,eslankiopisaneW5 l) p\t'l 2'
PrŻed roŻpoczęciem oceny wniosku cŻłonkowie Rady podejmują samodzielną
decyzję o WyklucŻeniu się Ż oceny'

Żostać oceniony prŻez
ŻastrŻeżeniem zapisóW

5' Kaźdy wniosek Żłożony w ramach danego naboru musi
Wszystkich obecnych na posiedŻeniu cŻłonków Rady, Ż

ś 2 ust'3
Szczególowe procedury oceny i wyboru Wniosków
a' PIocPduId rp;ll,,d( ii ooeld.ji l5R' sldnowiąld

Rady

Ą'

8_

1.

3.

1.

6. Żawjera]'ąj
Żałącznik nr 3 do Regulaminu

b' Procedura realizacjipro]'ektów grantowych, stanowiąca ŻałącŻnik nr 4 do
Regulaminy Rady

Wnioskodawcy mają praWo do wglądu w zestaWienie średnich ocen dla
posŻczególnych kryterióW oceny wraz z uza5adnieniem jakie przedstawią
członkoWie podcŻas ocenY'
Wnjoskodawca nie ma moźliwości otrzymania informacji którŻY cŻtonkowie Rady
oceniali dany Wniosek lub jaka była ocena indywidualna danego cŻłonka'
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RozDzlAŁ lv

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

58

1' PosiedŻenia Rady są zwoływane W zależności od potrŻeb, w szczególności wynjkających
z naboru WnioskóW prowadzone8o prŻez LGD.

2- Posiedzenie Rady Żwołuje Przewodniczący' ustalaiac miejsce, termin
iporządekposiedŻenia informując Prezesa Zarządu.

3' Członkowie Rady powinnj być pisemnje lub W każdy inny skuteczny sposób
Żawiadomienio miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady co najmniej na 7 dni
przed terminem posjedŻenia.

4' CŻłonkowie Rady mają obowiąŻek Żapoznania się Ż materiałami idokumentami
Żwiązanymi z porządkiem posiedzenia'

5. Posiedzenia Rady 5ą jawne a protokoły Ż posiedzeń publikowane na stronie
internetowej stowarzyszenia.

6. Rada podejmu]'e decyzje o WYborze operacji do finansowania w formie uchwał.
7' posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka PrŻewodniczący' W

przYpadku nieobecności PrzewodnicZącego Rady prŻeWodnjctwo W obradach, jego
UpraWnienia i oboWiąŻk' przejmuje WiceprzewodnicŻący Rady'

8' obsługę posiedŻeń Rady zapewnia BiUro' Biuro przygotowllje druk dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia.

9' Rada podejmuje Uchwały zwykłą WięksŻością głosóW przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania (50%)'

10. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz Wysokosci
dofinansowania dokonywany jest poprzez podjęcie przeŻ Radę uchwałyzwykłą
większością 8ło5ów przy obecności (50%) członkóW uprawnionych do głosowania, po
wykluczeniu cŻłonka z glosowania dla danego wnloskLl skład rady to 50% cŻłonków
ucZestnicŻących W wYborŻe operacji'

11- Uchwały 5ą podejmowane W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki'
12. Prawo 8losu przY podejmowaniu uchwał przysługuje Wyłącznie członkom Rady'
13' W po5iedzeniach Rady może ucŻestniczyć pracownik Biura oraz członek ZarŻądU

Ż 8ło5em doradcŻym.
14' Każda uchWala powinna Żawierać:

;) inlolmd(ję o Wnio5lodawcy opera.jl
b) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we Wniosku,
c) kwotę pomocy o jaką ubiegał się Wnioskodawca zgodną z kwotą podaną We Wniosku,
d) informację o decyzji Rady W sprawie kryteriów formalnych'zgodności

operacji z LsR oraz kryterióW merytorycŻnych _ kryterióW sŻcŻegółowych
e) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu operacji.

15. o treści uchwaty Rady w spraWie Wyboru operacjj do flnansowania powjadamia 5lę W
formie pisemnej ubiegającego się o Wybór operacji.

16. Podjęte uchwaly opatruje się datą i numerem.
17. Uchwałę podpisuje PrŻewodniczący lub za5tępujący go Wiceprzewodniczącv'

59

1' Prawomocność posiedŻenia, w tym qUorum, jeżelijest wymagane, stwierdza
Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności'

LokaInł crupa Dziżl'ni'
4,,11;r:: or)lrl a 9o3 iErtl
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2' W raŻie braku quorum, jeżelijest Wymagane, Przewodniczący zamyka posiedzenie,
WyŻnaczając nowy termin posiedzenia, co Żostaje odnotowane w protokole.

3' Po stwierdŻeniu quorum, jeżeli jest wymagane, Rada prŻyjmuje porządek obrad, którv
obejmuje W szczegó]ności:
a' przedstawienie oraz omóWienie wniosków o przyznanie pomocy ŻłoŹonych W ramach

naboru prowadzonego przez LGD,
b. dyskusję oraz podjęcie decyzji i uchwał o Wyborze operacjj do finansowania,
c' informacje ZarŻądu nt. danych monitorowania prowadzonYch w stosunku do

Wnio5ków prŻyjętych do finansowania w poprzednich naborach
d' informacje zwrotne do ZarządU dotyczące spraw formalnYch imerytorycznych

pracy Rady oraz prow6dŻonych naboróW przez LGD

e' wolne Wnioski iŻapytania'
4- Prowadzący posiedŻenie Rady cŻl]wa nad spraWnym prŻebiegiem i prŻestrŻeganiem

porządkU posiedŻenia, otwiera i zamyka dyskus]'ę oraz udziela głosu w dyskusji'
5. Przedmiotem dyskus]'i mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia'
6' W dyskusjigłos mogą zabierać cztonkowie Rady i o5obY zaproszone przez

Prlewodniclące8o'ub WiLepl leWodnic/ące8o'
7' Prowadzący posiedzenie w pierwszej kolejności oddaje głos osobie referujące]'

aktualnie rozpatrywaną sprawę' osobie opiniUjącej operację, a następnie pozostałym obecnym
nd po\ied/eniu wedlug lolpino(.i ,,glos/en.

8' PoŻa kolejnością udŻiela się głosu W sprawie zgłosŻenaa wniosku formalnego

a, stwierdzeniaquorum;
b' sprawdzenja listy obecności;
c. przerwania/ odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;

d' o8'dniL/enid c/d5J wysLąplF'l móW(ówI
e' odebrania głosu mówcy;
f' zamknięciadYskusji;
g' zarządzeniaprŻerwy;
h' przeliczeniagtosóW'

9' Jeżeli mówca, w swoim wystąpieniu odbiega od tematu aktualnie omawianej sprawy,
prowadzący posiedzenie moŹe, po uprzednim zwróceniU uwagiodebrać móWcY
glo5. MóWca, któremu odebrano głos, może w tej sprawie zaźądać decyzji RadY'

Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po z8łoszeniu takiego żądania'
10- Jeżelitreść lub forma Wystąpienia mówcy zakłóca porŻądek posiedŻenja prowadŻący

posiedzenie moźe odebrać mówcY głos' odnotowując ten fakt W protokole.
11- Po wyczerpaniu listY móWcóW prowadŻący posiedzenie zamyka dyskusję'
12. Po Żamknięciu dyskusji prowadŻący posiedzenie może ŻarŻądzić prŻerwę W

posiedŻeniu Rady, celem przygotowania głosowania.
13. Po zamknięciu dyskusji PrŻewodniczący RadY lub WiceprzewodnicŻący rozpoczYna

procedurę głosowania. od chWili tej głos można Żabrać tylko W celu złoźenia
formalnego Wniosku o sposobie lub porządku głosowania, i to jedYnje przed

zarządzeniem głosoWania przez PrŻeWodnicŻącego'

6i
st': 6
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RozDzlAŁ V

Procedura wyłącŻenia członka Rady stowarzysz€nia od udziału w Wyborze operacji

ś10

Wszyscy członkowie Rady podpisują deklarac]'ę poufności i bezstronnościw
stosunku do każde8o wniosku podlegającego werYfikacji przez Radę W której
określa, że członek Rady:
nie pozostaje W związku małźeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa ]Ub powinowactwa w linii prostej, iniejest związanY/a Ż

tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem Ubiegającym się o
dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub czlonkam' władz osoby prawnej
ubiegającej się o udzielenie dofinansowania' W przypadku stwierdzenia takiej
Ża|eżności zobowiązuję 5iĘ do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady i Wycofania 5ię z oceny danej operacji'
nie pozostaje z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku
prawnym, faktycznym lub za leżn ości służbowej, że może to budzić uzasadnione
wątpliwościco do bezstronności' W prŻypadku stwierdzenia takiej zależności
członek RadyzoboWiąŻuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
PrzewodnicŻącego Rady iWycofania się z oceny danej operacji,
zobowiązuje się, do Wypełniania swoich obowiązków w 5po5ób Uczciwy i

sprawiedliWy, Żgodnie z posiadaną wjedzą,
Żobowiązuje się do zachowywania W tajemnicy i zaufania wszystkich informacji i

dokumentów ujawnionych lub WytworŻonych prŻez niego samego lub
przygotowanych prŻez pozostałych członków Rady w trakcie lub jako rezultat
ocenyl olaz zgadza 5ię, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów ocenY
operacji i nie mogą Żostać ujawnione stronom trŻecim.
Żobowiązuje się W trybie natychmiastowym poinformoWać Biuro W prŻypadku

zaistnienia zmian, dotyczących miejsca ŻamiesŻkania, zatrudnienia, wi€dZy i

doświadczenia W spraWach zapisanych w 53
WyklLlcŻenie cŻłonka Rady z oceny oraz podejmowania uchwał o wyborŻe do
finansowania danego Wniosku następuje dwuetapowo:
W momencie ŻakońcŻenia naboru - Wyk]uczenie prowadzone jest przez Zarząd l

BiUro i obejmuje analiŻę konfliktu interesów i powiązań słuźbowo prywatnych. AnaliŻa
prowadzona na podstawie dostarczonej przez członka Rady danych W momencie
Wyboru przez WZc oraz informacji zawartych przez WnioskodaWcę we wniosku.
W momencie rozpoczęcia pracy osobistej prŻez członka Rady nad poszczególnym

Wnioskiem i pośWiadczenia deklaracją poufności i bezstronnościfaktu możliwości
oceny danego Wniosku i podejmowana stosownych uchWał dla tego wniosku'
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Dokumentacja posiedzeń RadY stoWarzysŻenia
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1' Z posiedueń Rady sporządŻany jest protokól.
2' obsługę Rady W tym sporządzanie protokołu z posiedzeń Żapewnia Biuro
3' Protokół Ż posiedŻenia powinien zawierać w szczególności liczbę obecnych czlonkow

Rady prŻyjęty porządek obrad, przebie8 posiedŻenia, prŻebieg, sposób iwYniki

Lokalna Crup' DŻinllnia
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REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA

głosowania oraŻ treść podjętych uchWał listy WnioskóW wybranych i niewybranych do
finansowania.

4' Karty oceny operacji, WYkonane W trakcie danego naboru stanowią dokumentację
Wewnętrzną stowarŻyszenia'

5' Protokół Ż posiedŻenia RadY sporządza się W terminie 7 dni od dnia odbycia
posiedŻenia iWVkłada do Wgladu W Biurze na okres 14 dniw celu umożliwienia
członkom Rady wniesienia ewentualnych zastrzeżeń i uWag do jego treści'

6. Protokół podpisuje PrŻewodniczący lub zastępujący go WiceprzewodnicŻącY oraz
protokolant poprŻez Żtożenie podpisu na ostatniej stronie i parafowanie poŻostałych'

7' oryginaly uchwał i protokołów z posiedzeń Rady są przechowywane w Biurze.
8' Biuro prowadzi róWnież ewjdencję protokołów i uchwał Rady-

RozDzlAŁVll

Wolne wnioski i zapvtania

gL2

Wolne wnioskj i Żapytania Ż8łaszane są W cŻasie posiedzenia Rady w formie ustnej. odpowiedŻi na wnioski
i zapytania udŻielane są formie ustne]' W czasie tego samego posiedzenia lub jeże]i sprawa wymaga
wyjaśnienia, W formie ustnej lub pisemnej na najbliższym posiedzeniu.

RozDzlAŁVlll

lnne postanowienia

Sls
Regulamin wchodŻi W źycie z chwilą uchwalenia p(zez wzc

ZałącŻniki do Regulaminu Rady stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem

a. załącznik nr 1. Deklaracja Poufności i Bezstronności

b załącznjk nr 2 Karta informacyjna kandydata na członka Rady

c' zalącŻnik nr 3 Procedura realizacji operacji LsR

d' załącznik nr 4 Procedura realizacjiprojektów grantowych

Regulamin Rady wraz z załącznikami przyjęty na Walnym zeb.aniu członków W dniu 22.12.2015r
uchwalą 53/15.

Zarząd stowanyszenia
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