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                                Zabór,  05.04.2017 r. 
 

Proponowany porządek  

 II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

w ramach naborów numer I/2017 oraz II/2017 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 Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”  

w Zaborze, ul. Lipowa 1,  

w dniu 5 kwietnia 2017 r. godz. 8:30 

 

 

 

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

 

2. Przyjęcie porządku spotkania. 

 

3. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami 

-  dotyczy Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili 

I Posiedzenie Rady przed złożeniem stosownego oświadczenia. 

4. Uzupełnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami - dotyczy 

Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie 

Rady przed przystąpienie do uzupełniania rejestru powiązań. 

5. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności - dotyczy Członków 

Rady, którzy nie uczestniczyli w I Posiedzeniu Rady lub opuścili I Posiedzenie Rady 

przed złożeniem stosownej deklaracji. 

 

6. Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 1/2017 dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – 

Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z  turystyką i rekreacją,  

w  tym wodną na obszarze LGD.  

6.1. Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest 

uznany został za zasadny/ niezasadny. 

6.2. W przypadku uznania złożonych protestów za zasadne, dokonanie ponownej oceny 

wniosków o przyznanie pomocy –- w zakresie spełnienia przez operacje: 

 kryteriów zgodności z LSR i  PROW – ocena prowadzona wyłącznie w 

zakresie wynikającym ze złożonego protestu,  

 lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – Budowa, przebudowa 

wraz z wyposażeniem miejsc związanych z  turystyką i rekreacją,  w  tym 

wodną na obszarze  LGD). 

6.3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji. 
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7. Omówienie protestów złożonych w ramach Naboru nr 2/2017 dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – 

Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej. 

7.1. Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji (w formie uchwały), czy dany protest 

uznany został za zasadny/ niezasadny. 

7.2. W przypadku uznania złożonych protestów za zasadne, dokonanie ponownej oceny 

wniosków o przyznanie pomocy –- w zakresie spełnienia przez operacje: 

 lokalnych kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 3.1.1 – Wsparcie finansowe na 

podejmowanie działalności gospodarczej) – ocena prowadzona wyłącznie w 

zakresie wynikającym ze złożonego protestu. 

7.3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji. 

 

8. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.  

9. Zamknięcie II Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. 

 

Przewodnicząca Rady  

 

/Pani Iwona Brzozowska/ 
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