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Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Bziałałłia Między sdrą a ffiobren'l

nr 76120'17 z dnia 08.06.2017 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady

PROCEDURA OCENY IWYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
(tekst jednolity)

AKTY PRAWNE DOTYCZACE WYBORU OPERACJI LSR

ocena i wybÓr operacji finansowanych W ramach LSR naleŻy do wyłącznej kompetencji

Rady
Przebieg procesu oceny iwyboru operacji regulują:

a) Ustawa z dnia 20 lutego zaffi r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

społeczność (ustawa RLKS)'
b) Wytyczne nr 21112016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego

i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadan związanych z
realizaĄą strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚc w ramach

działania,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego W ramach inicjatywy LEADER'' objętego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Wytyczne 2l'112016),

c) Statut Stowarzyszenia,
d) Regulamin Rady,
e) Wytyczne i interpretacje lnstytucji Zarządzającej, lnstytucji Wdrazającej i Agencji

Płatniczej.

D R*:zp*rrząduenrie Minłstra Rolmictwa ! Rozwo.lu Wsi e dr'lia 24 wrześmia 2s1s r'
\tr sprewie szczegoł*lruych warmnkow ł tnybu przyu nawania pomocy finansowej
bv fafimach poddziałagxla ,,Wsparfiię ma wdnaźamle op*racji w rałłtaci"l stnateEii
r*zw*juł lnkałmeEo klerowaffiess prutru społecrrłssc'' objętego FnoErarłrern

R*zwo"!uł sbszar w Wiejs$qiah na [ata Żfi"!4-?&2s {nozponuądzenie t$R}'
Dokumenty te określają terminy, kolejność i zakres czynnoŚci podejmowanych przez
LGD i inne podmioty w związku z realizacją naborow wnioskow o przyznanie pomocy

W ramach Środkow finansowych zbudŻetu Lokalnej Strategii Rozwoju.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonej jej przez Samorząd wojewodztwa, LGD wybiera
projekty do realizacji w ramach Środkow przyznanych na realizację strategii.

PRoCEDURA oGŁAszANlA NABoRoW

A. Ustalenie terminu naboru wnioskow

1. Zarząd LGD podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenialrozpoczęcia naboru wnioskow
o przyznanie pomocy finansowej zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborow

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej.

t.

1.

2.

3.

4.
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Nie po;Źmlej n"łfrx ss dmfr prued pEarłowffiff3yryl tenm"ałr'BtrrTB florpficuęcEe biegu terminu
skłmdamin wrrimskmw, Xanząd $t*wanzysreraia wys{ęptxje d* ffanządt'ł Wojcwcdatwa
z wnioskiem o ustalenie terminu naboru.
#głosrerłie nlaborł'a wr_lioskow 0 pnzyxnan'rie pof,VT**y.frest rmmż&Bw* jedyrtfre W

sytuacjE, jeśfri Lffim rłfre os!ągr'aęła zakładanych w ł*sR wskaźr"lEkow ł !*h wantołici,
dla *eiow i pnxedsięwzłęć, W kt ne wpisuje s!ę zakn*s danego naboru'
Nabory przeprowadzane przez LGD Między odrą a Bobrem w |atach 2014 _ 2020 będą
ogłaszan e ze wskazaniem zakresu tematycznego.
LGD występuje do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o wysokość dostępnych
środkow finansowych W przeliczeniu na PLN (z wyjątkiem ogłaszania pienruszego

naboru). Ustalenie wysokości dostępnych Środkow finansowych musi byc
przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania terminow,
o ktorych mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o RLKS.
LGD ma obowiązek kazdorazowo poinformowaĆ i uzgodnic z Samorządem
Wojewodztwa zmianę harmonogramu naboru wnioskow, stanowiącego załącznik do
umowy ramowej. Jezeli w ciągu 30 dni od poinformowania, Samorząd Wojewodztwa nie

zgłosi sprzeciwu zmianę uznaje się za uzgodnioną.
LGD nadaje kazdemu ogłoszeniu oznaczenie' kolejny numer naboru/rok. W przypadku

ogłaszania naboru na przełomie dwoch lat bierze Się pod uwagę rok poŹniejszy.

ogłoszenia są archiwizowane na stronie internetowej LGD.

ogłoszen ie naboru :

LGD podaje do publicznej wladCIł"łęości ogłoszenie o naborze wnioskow, nie wcześniej
niz 30 dni i nie pozniej niŻ14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu
składania wnioskow, na stronie internetowej LGD, urzędow gmin, tablicach ogłoszen
biura LGD, urzędow gmin, ogłoszenie moze rowniez byc zamieszczone W prasie
lokalnej.
ogłoszenie zawiera:
a) Wskazanie:

. lr'lstytucji ongamlzującej mab r,

. terminu i miejsca składania wnioskow o przyznanie pomocy, przy czym termin
składania wnioskow rłie ł'rloże byc krotszy niż {4 dni Enie #łuz*zy ylEż 3s dni'

. Wyss$Eosci lilrnltu 6rodkow W raflYla*łr mgłasrangs& naboru,

. formy wsparcia,
' Wysskor*ci pomocy/ wartośĆ pr*r*Ei,

" ił"ltełrsywrroś*i pclmncy,
. zakresu tematycznego operacji,

b) obowiązujące W ramach naboru:
. warunki udzielenia wsparcia,
. kryteria wyboru operaĄi wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktow, ktorej

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
c) lnformację' o Wymaganych dokumentach, potwierdza)ących spełnienie warunkow

udzielenia wsparcia oraz kryteriow wyboru operacji * spsnaądeoną w fonrv'ł!e Histy

dokunr"t*ł"łtow;

d) Załącznik nr 1 do wytycznych 2l112016 ze wskazaniem wskaznikow do realizacji,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.
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3.

4.

e) lnformację o miejscu udostępnienia LSR, formularza Wniosku o udzielenie Wsparcia,
formuIarza Wniosku o płatnoŚÓ oraz formularza umowy o udzielenie Wsparcia, karty

kryteriÓw Wyboru operacji.

0 JeŚli LGD zamierza Wprowadzic ograniczenia W Wysokości kwoty pomocy, np. dla
danego beneficjenta/ typu operacji/ rodzaju działalności gospodarczej, przy

Zachowaniu granic określonych przepisami $ 15 rozporządzenia LsR, informacja w
tym Zakresie musi Zostac zamieszczona W ogłoszeniu o naborze. Je'$!!

fisrałnica*mie wł lnrtensywmo6ci porł'lo*y, np. dla danego beneficjenta/ typu
spera&jil n*duaju działalngscB gospodarczej, wyrrikają z postarlswienl tsffi,
ogłoszerłfie o nabgnze Wnł$sk$w p*rwlnmo byc w tył'* zakresig zgodne z L$R'

Pracownicy Biura udzielają wsparcia doradczego zgodnie z Regulaminem doradztwa
dostępnyrv} ffia stronie lntenp'lgtowej fir&E w siędufrblę LGs
[_Gm, majp źłllej w drłiul podanfra dm publinzmej wEadonności ogłoszenia o nabonze,
earmieszfiua na swojej strorłEe intenrłet*lwej kormp|et dokł"wrłemt w kcrekursowych
zawi*na.!ący W szcxego!n"lo ai wsze!kic r'liezbędłłe irlfonmacje rla temat
onEanEzowail}#go mabonł"l, obow!ązujące W LGm proceduny i knyteria wyboru
operacji wraz z ich opiserrł fr wskazamieam rasad przyumawarcla pulnkt w z&

spełrelemle dameEo kryt*riułnł^l, Wasry obowiąrującycfrt fonmluł|anzy sraa lnstnukcje
wypełrłlarłia. Powyższe dokurrłemty są takŹe d*stępłle w ffiłilnge LGffi.
Nie rTla rłłozlirryoś*! xłrtiaray tneł$ci oEłoszeł"łia s nahonze wr"lioskow, kryteniow
wyb*ru operacji or#u wyrmoEeiw rnający*h zasts$ol#amię w darrym naborze, po icłr
opublikowaniu na stronie internetowej LGD.

Przyjmowanie wnioskow przez LGD

1 ' Miejscem składania wnioskow jest Biuro LGD.
2' Wniosek o przyznanie pomocy naleŻy złoŻyc bezpośrednio W siedzibie LGD, tj

osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upowaznioną w formie papierowej (oryginał +

2 kopie) oraz elektroniczne1(wypełniony komputerowo z podaniem spisu treści i liczby
załącznikow).

3. Termin złoŻenia wniosku uwaŻa się za zachowany, jezeli w ostatnim dniu składania
wnioskow, dostarczono go do Biura LGD w godzinach pracy Biura tj do godz. 16.00.

Wnioski prxyjęte po godxin!ę wskazamej w oEłnszemiu uwaŻa się za złoŻone po

terminie.
4" We właściwym dokumencie znajdować się będą zapisy chroniące wnioski ze względu

na ochronę danych osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową.
5. ZłoŻenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierulszej

strony wniosku. Potwierdzenie zawiera:
a) datę i godzinę złoŻenia wniosku
b) liczbę złoŻonych wraz z wnioskiem załącznikow
c) nadany indywidualny numer wniosku.
d) jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą W LGD wniosek.

6. oficjalne zamknięcie listy następuje w dniu zakonczenia terminu składania wnioskow.
poprzez podkreślenie listy i podpisanie przez upowaznione osoby w ostatnim dniu
przyjmowania wnioskow zgodnie z ogłoszeniem, w godzinach pracy Biura LGD.

7. ZłoŻone wnioski przechowywane są W Biurze LGD.
8. Wnioski złoŻone po Wyznaczonym terminie LGD nie podlegają rozpatrzeniu, o czYm

nalezy poinformować wn ioskodawcę.

5.

c.
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9' Wnioskodawcy składający wniosek maja prawo dokonac wycofania złoŻonego wniosku.

a) wycofanie wniosku odbywa się na pisemny wniosek uprawnionej osoby, w ktorym

zawarto informację o numerze wycofywanego wniosku, sposobie zwrotu
wycofywanego dokumentu. WzÓr wycofania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych
procedur.

b) oryginał wniosku o wycofanie wraz z kopiami wycofanych dokumentow pozostaje
w LGD jako ślad rewizy1ny.

c) Wycofanie wniosku powoduje, iz podmiot ubiegający się o Wsparcie znajdzie się
w sytuacji sprzed jego złoŻenia, co znaczy, Że wniosek ten nie wywołuje zadnych
skutkow prawnych.

d) Po wycofaniu wniosku informacja ta zostaje odnotowana We właściwej pozyi1i
w Rejestrze wnioskow.

IIt. PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKOW

A. Ustalania terminu posiedzenia Rady

1. organem dokonującym wyboru operacji, kt re mają być realizowane W ramach LSR
Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem jest Rada Stowarzyszenia.

2" Szczegołową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Stowarzyszenia określa
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem,

będący załącznikiem nr 4 do Umowy ramowej.
3. ocena zgodnoŚci operaqi z LSR Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem,

dokonywany jest przez Radę Stowarzyszenia na podstawie karty oceny zgodności z
celami stanowiącej załącznik nr 3 do procedury.

4. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, W porozumieniu z Biurem LGD, Wznacza
terminy, miejsce i porządek posiedzen Rady Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających
z naboru wnioskow, prowadzonego przez LGD i odbywają się generalnie jednokrotnie

dla kazdego naboru.
6. Wyznaczony pracownik Biura LGD informuje pisemnie i drogą elektroniczną członkow

Rady Stowarzyszenia o terminie, miejscu posiedzenia i porządku obrad do 7 dni przed
posiedzeniem. Ta sama informacja zamieszczana jest na stronie internetowej LGD.

7 ' Rada przystępuje do oceny operacji zgodnie z Regulaminem Rady.

B. Szczegołowa procedura oceny i wyboru operacji

1. Po zakonczeniu naboru wnioskow LGD niezwłocznie dokonuje wstępnej oceny
wnioskow.

2. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie czy:

a) wniosek został złoŻony w miejscu iw czasie wskazanym W ogłoszeniu o naborze;
b) zakres tematyczny planowanej operacji jest zgodny z zakresem wskazanym w

ogłoszeniu o naborze;
c) operacja realizuje cele głowne i szczegołowe LSR, przez osiągnięcie

zaplanowanych w LSR wskaznikow
d) operacja jest zgodna z Programem, w ramach ktorego jest planowana realizacja tej

operacji, w tym:
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. z formą Wsparcia Wskazaną W ogłoszeniu naborow wnioskow o przyznanie
pomocy (refundacja albo ry czaftl premia) 

;

. z Warunkami udzielania Wsparcia obowiązującymi W ramach naboru (z

uwzględnieniem punktow kontrolnych ujętychw załączniku nr 2 do Wytycznych).
3. operacje, ktore nie spełniają warunkow wstępnej oceny wnioskow nie podlegają

wyborowi, niemniej jednak astat#cŹ{"!ą decyzję w tyrłrł aaknesie pode.!łmuje Rada.
4. Zgodnie z regulaminem Rady decyzje podejmowane Są W formie uchwał. Załącznikiem

do Uchwały jest Iista przyjętych wnioskow. Do Uchwały o nie przyjętych wnioskach
dołącza się listę wnioskow nieprzyjętych podając, z jakiego powodu poszczegolny
wniosek nie został przyjęty

5. oceny formalnej dokonuje Biuro LGD biorąc pod uwagę Wymogi wymienione w punkcie
lll B ust. 2l|t. a- d, orazzawartych w karcie oceny formalnej stanowiącej załącznik 13

do procedur,
6. Weryfikacji w zakresie zgodności wniosku z PRoW dokonuje Zespoł w oparciu o kartę

oceny zgodnoŚci z PRoW, star"lcwEącą załącznik nr 4 do procedury.
7 . W skład Zespołu wchodzą 4 osoby tj. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady,

Członek Zarządu, Przedstawiciel Biura LGD jako Sekretarz Zespołu.
8. Zespoł powołuje i odwołuje UchwałąZarząd .

9. W swoich pracach Zespoł moŻe się posiłkować opiniami zewnętrznymi W tym

ekspertami.
10. Pracami Zespołu Kieruje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
11. obsługę administracyjna Zespołu zapewnia Biuro LGD.
12. Zespoł podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym' z zachowaniem zwykłej większości

głosu, przy czYm dla prawomocności przyjętych ustalen konieczna jest obecność co
najmniej połowy członkow Zespołu, W tym Przewodniczącego lub

Wiceprzewodn iczącego Rady.
13. Wyniki prac Zespołu są referowane na posiedzeniu Rady przez Przewodniczącego Iub

Wiceprzewodn iczącego Rady.
14. Fo zapcenanlu'* s!ę z kantą eseny forrma|rłej wnioskug stanowfrącą załącxrłik rtr ts dn

pnocedury &flatr z. pl'opoxycją respołu dmtyczącą sceny zEodrłości z. PROW
(załączr'lik nrr 4 do prcc*dł'łn), ffiada p*dejrm*j* decyzję o odrzuceniu wniosku Iub

skierCIwam!u d* daEsze'! ocerły, w fonn'lEe uchwały"
15. Kartę podpisuje Przewodniczący Zespołu.
16. Fakt przygotowania dokumentow na posiedzenie Rady odnotowywany jest w protokole

z posied zenia Rady.
17 ' Jeśli członkowie Rady nie zgadzają się z wynikami oceny dokonanej przez ZespÓł

obowiązkowe jest uzasadnienie takiego stanowiska.
18. ostateczną decyzję podejmuje Rada. Zgodnie z Regulaminem Rady decyzje

podejmowane Są W formie uchwał. Załącznikiem do Uchwały jest lista przyjętych

wnioskow. Do Uchwały o nie przyjętych wnioskach dołącza się listę wnioskow
nieprzyjętych podając, z jakiego powodu poszczegolny wniosek nie został przyjęty.

19. Frx*d p*sledzeg'1lełm cxł#r"g$dmwi* ffiady zap*:amają słę z wł"łi**kan'vłi pnzasłan':yłtti

W formie elektronicznej przez pracownika Biułna ł"ł"lająceEo B-1& względaie
h*u pieezg r*stwło darłycŁł ogobowyfi łt.

20. Członkowie Rady składają oświadczenie o zapoznaniu się Ze Wszystkimi wnioskami,
ktorego wzÓr stanowi załącznik nr 6.

21. Referowaniewniosku: odczytanie nrwniosku,nazwY wnioskodawcy, tytułu projektu, daty
wpływu wniosku do LGD, W ramach jakiego działania będzie realizowany projekt,
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zakresu projektu (czego dotyczy)' wysokoŚci wnioskowanej kwoty pomocy. osobą
referującą jest Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub osoba przez niego wskazana.

22' Po zapoznaniu się z nadesłanym wnioskiem, członkowie Rady składają Deklaracja
Poufnosci i Bezstronności Członka Rady starłoąmdąaą załączn!k do Regulaminu Rady.

23. W przypadku operacji złoŻonej przezjednostkę, ktorej właścicielem, wspołwłaścicielem
lub pracownikiem jest członek Rady, wspołmałzonek członka Rady Stowarzyszenia lub
jego krewny do ll stopnia pokrewienstwa, tenze członek Rady Stowarzyszenia nie bierze
udziału w procedurze oceny zgodnoŚci operacji z LSR iwyboru operacji oraz procedurze
odwołania od rozstrzygnięc Rady Stowarzyszenia W sprawie wyboru operacji,
opuszczając na ten czas miejsce obrad Rady.

24. W przypadku operacji złoŻonej przez członka Rady, wspołmałŻonka członka Rady
Stowarzyszenia lub jego krewnego do ll stopnia pokrewienstwa, tenze członek Rady
Stowarzyszenia nie bierze udziału W procedurze oceny zgodności operacji z LSR
i wyboru operacji oraz procedurze odwołania od rozstrzygnięc Rady Stowarzyszenia w
sprawie wyboru operacji, opuszczając na ten czas miejsce obrad Rady.

25. W przypadku braku quorum wymaganego do odbycia posiedzenia Rady Stowarzyszenia
posiedzenie jest przekładane zjednoczesnym wskazaniem terminu jego zwołania.

26. W przypadku gdy udział sektora publicznego lub zidentyfikowanej grupy interesow,
wynosi więcej niŻ 49o/o biorących w posiedzeniu członkow Rady, Przewodniczący w
drodze losowania wyklucza osobę z grupy, ktorej udział jest większy niŻ 49%.

27. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena zgodnoŚci operacji z LSR i PRoW na

odpowiedniej karcie stanowiącej załącznik nr 3 procedur.
28. Członkowie Rady po zapoznaniu się z rekomendacjami referującego, wypełniają Kartę

oceny zgodności operacji z LSR i PROW.
29 ' Członkowie Rady W indywidualnym głosowaniu podejmują ostateczna decyzję

o uznaniu operacji za zgodną lub niezgodną z LSR i warunkami udzielenia wsparcia.
30. W przypadku remisu w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady.
31. Ustalając stanowisko całej Rady Stowarzyszenia w tej sprawie obowiązuje zasada, Że

decy4ajest pozytywna, gdy większość składu Rady Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania uznaje operację za zgodną z LSR i zaplanowanym przedsięwzięciem
(ktorego dotyczy nabÓr).

32' Lista operacji zgodnych z LSR sporządzana jest na druku ktorego wzor stanowi
załącznik nr 8'

33. W przypadku stwierdzenia niezgodnoŚci wniosku z LSR i PROW, Rada podejmuje

uchwałę o odsunięciu wniosku od dalszej oceny według lokalnych kryteriow LGD.
34' Projekty zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie według lokalnych kryteriow wyboru:

kazdy wniosek oceniany jest przez wszystkich obecnych członkow Rady
niewykluczonych z procedury oceny danego wniosku.

35. KaŻda karta oceny operacji wg lokalnych kryteri w zawiera ocenę punktową według
lokalnych kryteriow i stanowią one załączniki nr 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h,5i,5j,5k,5l
procedur.

36. W trakcie zliczania głosÓw, pracownik biura protokołujący posiedzenie, zobowiązany jest
sprawdzic, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji ,,SUMA PUNKTOW''
została obliczona poprawnie.

37 ' W przypadku stwierdzenia brakow W Sposobie wypełnienia karty oceny operacji według
lokalnych kryteriow LGD, wzywa się członka Rady, ktory wypełnił tę kartę do złoŻenia
wyjaŚnien i uzupełnienia brakow' W trakcie wyjaśnien, członek Rady moze na oddanej
przez siebie karcie dokonac wpis w w pozycjach pustych.
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38. Wynik głosowania w Sprawie oceny operacji Według lokalnych kryteriow LGD dokonuje

się w taki sposob, Że Sumuje się oceny punktowe Wyrazone na kartach stanowiących
głosy oddane waznie W pozycji ,,SUMA PUNKTOW'' i dzieli przez liczbę Waznie

oddanych głosow.
39" Na podstawie wynikow głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriow

LGD sporządza się listę ocenionych iwybranych uchwałą operacji ustalając ich kolejność
według liczby uzyskanych w ramach oceny punktow z dokładnością do 2 miejsc po

przecinku. Wzor listy stanowi załącznik nr 9 do procedur.
"40. 

KaŻda uchwała powinna zawierać.
a) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko Iub nazwę, miejsce

zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGoN,
NrP),

b) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
c) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną We

wn iosku,
d) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji

z LSR i PROW,
e) łączną ocenę punktową, ktorą otrzymał wniosek,

0 informację o wysokości dofinansowania zgodnie z decyzją Rady lub

n iefinansowania realizacji operacji,
g) uzasadnienie decyzji Rady.

41'' Wzor druku uchwały stanowi załącznik nr 10 do procedur. W ea$enności od decya"ii

podjętej prueu ffi.adę zastosowanle rna odpowiedmfro Załącanik r'en tfta - Projekt
ucŁłwały ws. dokonamia wyboruł cpenacj! fiub Z*łąazr"l!k r'ln"tsh - Fnojekt uchwały ws.
niewybrania operacji do realizacji).

42. W przypadku, gdy rowną liczbę punktow (w zapisie do 2 miejsc po przecinku) posiada
kilka wnioskow, a limit środkow jest niewystarczający do ich sfinansowania Rada ustala

kolejność na liście wg kryteriow rozstrzygających A, B, C ustalonych dla kazdej operacji'

W przypadku braku rozstrzygnięcia kolejności wg kryteriÓw A,B,C decyduje data i

godzina wpływu wniosku.
43. Rada przyjmuje ustaloną listę w głosowaniu.

44. W przypadku koniecznoŚci wydania opinii przez Radę w formie decyzji, na skutek

wniosku złozonego przez LUM lub wnioskodawcę/beneficjenta, W związku z
przeprowadzonym naborem lub wyborem operacji lub w przypadku zmiany umowy o

przyznaniu pomocy z Beneficjentem lub w związku ze złoŻonym protestem, Rada:

a) zbiera się w trybie pilnym zgodnie z s 8 ust. 4 Regulaminu Rady,

b) dokonuje analizy zgłoszonego wniosku i w przypadku konieczności weryfikacji

oceny wybranego wniosku, przeprowadza ponowna ocenę zgodnie z niniejszymi

c.

procedurami,
c) informuje o wyniku rozstrzygnięcia Sprawy właściwy podmiot

lnformowanie o wynikach naboru

Sporządzona lista ocenionych operacji przekazywana jest wnioskodawcom W formie
pisemnej za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 roboczych dni od dnia dokonania
wyboru przez Radę wraz z informacją o:

a) nie spełnieniu warunkow wstępnej oceny wnioskow _ wskazując jakie warunki nie

zostały spełnione

1.
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b) niezgodności z PROW- wskazując niezgodnoŚci,
c) ZgodnoŚci / niezgodnoŚci operacji Z LSR - Wskazując przyczyny niezgodnoŚci,
d) liczbie uzyskanych punktow W ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych

operacji,
e) mozliwoŚci złoŻenia protestu od wynikow oceny'

Wzor pisma do beneficjentow stanowi załącznik nr 11 do procedur. W aaEeżnośc!
od decyrji podjętej pnzez R'adę zastosowan*e rr'la odpowiedmio Załącemlk nr tr 1a *

Fisrmo infgnmują*e o wybore spere*jl ltlb Załą*zr:ik nn't"lb - Flsrng lnfonrnujące o
n iewybran iu operacj i).

Procedura składania protestu i wzor druku protestu stanowi załącznik nr 12 do
procedury oceny i wyboru wnioskow LSR.
LGD zamieszczana swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę
operacji wybranych, ktore mieszczą się w limicie środkow wskazanym W ogłoszeniu o
naborze wnioskow o udzielenie wsparcia, o ktorym mowa w art.35 ust. 1 lit. b

rozporządzenia nr 1 303/2013.

PRZEKAZANIE DoKUMENTACJI NABoRU Do SAMoRZĄDU WoJEWoDZTWA

W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji przez Radę, Biuro przekazuje
zarządowi wojewodztwa wnioski o udzielenie wsparcia, o ktorych mowa w art. 35 ust. 1

Iit. b rozporządzenia nr 130312013, dotyczące wybranych operaqiwraz z dokumentami
potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

PoSTANoWl EN|A KoŃcoWE.

1 . W trakcie posiedzen Rady sporządzany jest protokoł.

2. Wyniki głosowan odnotowuje się w protokole posiedzenia'
3. Protokoł powinien zawierac W Szczegolności:

a) określenieprzedmiotugłosowania
b) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział W

głosowaniu, liczb e wykluczonych z głosowania, ilości oddanych głosow waznych i

n iewaznych
c) wyniki głosowania
d) podpis osoby protokołującej i Przewodniczącego.

4. Uchwałom Rady nadaje Się formę odrębnych dokumentow, z wy.;ątkiem uchwał
proceduralnych, ktÓre odnotowuje się w protokole posiedzenia.

5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.

6' Uchwały podjęte przez Radę, niezwłocznie po zakonczeniu posiedzenia przekazywane
sąprzez Przewodniczącego Rady do Biura LGD.

7. Uchwały podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej LGD.
8. Protokoły i dokumentacja z posiedzen Rady gromadzone i przechowywane Są W Biurze

LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim
zainteresowanym.

9. Dalsze postępowanie W sprawie przyznania pomocy prowadzi odpowiednia instytucja
w dr aŻająca : Sam o rząd Wojewod ztw a.

3.

4.

tv.

1.

V.
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Podział zadan i zakres odpowiedzialności ujęcie tabelaryczne

Lp. Czyn ność Realizator
1 Wszczęcie Procedury naboru Zarząd
2 Uzgodnienie terminu naboru z SW Zarząd
3 ogłoszenie o naborze Biuro LGD

4
Rejestracja zgłoszonych wnioskow w Rejestrze wnioskow,
nadanie numeru wniosku oraz potwierdzenie złoŻenia
wnioskow.

Biuro LGD

5 Poinformowanie członk w Rady o zakonczeniu naboru Biuro LGD

b
Zwołanie posiedzenia Rady _ Przewodniczący Rady wysyła
informacje o posiedzeniu Rady informując członkow Rady o
programie, terminie i miejscu spotkania.

Przewodniczący Rady

7
Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenie quorum - spotkanie
powinno się odbyc nie poŹniĄ niz 35 dni kalendarzowych od
zakonczenia naboru.

Przewod niczący Rady

8 Przyjęcie porządku obrad Rada
I ZłoŻenie oświadczen o bezstronności przez członkÓw Rady Członkowie Rady

10
Analizy stosowych włącze z oceny operacji na podstawie

,,Rejestru interesow członkow Rady'' i złoŻonych oświadczen
Przewodniczący Rady

11 Analiza złoŻonych operacji, dyskusja Rada
12 Rozdanie członkom Rady Kart oceny Przewodniczący
13 ocena operacji: zgodnośc z LSR i PROW Członkowie Rady
14 Przeprowadzan ie głosowan Przewodniczący Rady
15 Zebranie Kart oceny Biuro LGD

16 Znaczące rozbieŻnoŚci w ocenie
Członkowie Rady, Biuro
LGD

17

Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz
Iistę operacji wybranych ze wskazaniem tych, ktÓre mieszczą
się w limicie środkow wskazanym W ogłoszeniu i list
niewybranych operacji i przekazanie do Biura LGD MOaB.

Przewodniczący Rady,
Biuro LGD

18 Zamknięcie posiedzenia Przewodniczący Rady

19
Sporządzenie Protokołu z posiedzenia Rady w terminie 3 dni
od dnia zakonczenia wyboru operacji

Biuro LGD

20

W terminie 7 dni od dnia zakonczenia wyboru operacji LGD
zamieszcza na stronie internetowej LGD listy ocenionych
operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych ze
wskazaniem tych, ktore mieszczą się w Iimicie Środkow
wskazanym W ogłoszeniu i list niewybranych operacji oraz
ProtokołU wraz z załącznikami

Biuro LGD

21

W terminie 7 dni od dnia zakonczenia wyboru operacji LGD
pisemnie powiadamia wnioskodawcow o wynikach oceny
zgodności z LSR lub wynikach wyboru W tym oceny w zakresie
spełnienia przez wnioskodawcę kryteriow wraz z
uzasadnieniem oceny, liczby punkow, w przypadku
pozytywnego Wyniku wyborU czy operacja mieści się w limicie
Środkow, lub mozliwości złoŻenia protestu

Zarząd



22
W terminie 7 dni od dnia zakonczenia wyboru operacji LGD
przekazuje zarządowi wojewodztwa wnioski o udzielenie
wsparcia wraz z uchwałami Rady

Biuro LGD

23
W terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o ktorej mowa W

pkt 22. wnioskodawca ma prawo złoŻyc protest
Wnioskodawca

24 Poinformowanie SW Zarząd
25 W terminie 14 dni rozpatrzenie protestu Rada

26 I nformowanie wnioskodawcy o weryfikacji protestu Zarząd

27
Przekazanie protestu, ewentualnie skorygowanych
dokumentow z posiedzenia (oceny i Ęboru operacji) do SW

Biuro LGD
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Załączniki:
1. Z.ałącznlk nr 1 - Terminarz ogłaszania naboru
2. Załątznik nr Ź - Wzor wycofania wnlosku
3. v.ałąc,znlk łrr 3 - Karta - Krytenia zgodno ci z L$R i PROW
4. Załącznik rłr 4 - Karta zgodł"eor*c! wnłoskuł z PROW
5. vałą*zn!k r'lr 5 - Karta - Lokalne Kryteria Wyboru (od 5a do 5l}

6. Załącerłik nr s - sświadczemEe s zapelznarłEuł się z wmłoskam'l! złozonymi W
naborze

7. Załącrrrlk rłr 7 _ Re.fiestr pow!ąuan członk w Rady z wn'lloskodawcarłłi,

8. vaŁąc,znik nn 8 - Lista operacji zgodnych z LSR
9. Załączrłlk nłr 9 - Lista wybranych operacji
10.Załątznik r'ln 1sa _ Fno'fiekt ł".lcŁłurały ws' dokorłar'lia wyboru operac"!!

Załącznik nłr"!sh _ Fro.lekt ł'lchwały ws" rriewybnarłia operacji do nealizacji

11.Z"ałączr_l!k nn 11a - Pisrn*: inforrnujące o wybonue operacji
Załączrrik mr "n1b _ Fisrno infonrłłu.!ące o niewybrał'a!ł'* openacji}.

12.Załątzt"lik nr12 - Pnocedulna odwoławcza
13.Załącznik nn 13 - Karta oceny formalnej

Zmiana Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LsR wraz z załącznikami
zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr 76117

-/P rzewod n icz ący Ze b ra n i a/-

) f.,. [,[ l/



7
m
C-
m
CN{7
-o
o
.N

z.
c)NFoz.xo
=T
o
N

=z.
U'xo
TJ

c)

=
Nq)

.sJ(-)
N

*
\
a_o
-B
ci
c)
(D
a_

o
c)
CD

ĘEo
.f

o-B
(D

a.
t--
c/)ł

Ś^, \, N
o
a\

=(D'
N-o
N
(Dp.
a
o)

=c
U)
q)

N
aa

=.g)
N)
CO
a.
(D
-t)
=.o)

(o(o
N

o
tr<-
C.

(D
x-?a

E'aŃ*<x̂:L-,-
o_ \<
JD(]q)N
qp-
oo- N)
-(>(Ds
3or

NNg) -^o- :Ę
ę,'^:
(D9
A-g
cD c)_:'-
oo
H CD.

oi o-
-q)Ę=a-<6g
N'o
-U,trg_o3źo-<
=c)
9<dę

RĘŃ.J- !)g)3
eaĘorDÓ
--.(Ds)=
C) nr
lrc
l-

C-Tf NT9.

o)
Ng)

=(D'

3o.
c)
=-o-
g)

=
C)
=-o(no(to
=Ś<c)
=-o
N
(D
N
(./)

o
s)
N<aN
(D

=(D'
r
G)U

l-rcl

O=;oD!.Ń 3qtoS=.
.* * a'i.

ar6

$#$$Eś-
{&
*x :3 łjr (l'

$$*{łE 1F-
s Fx'ł3 t} ą
#".H"& *#gE ry

r#fi#.$ *8tr
ŃłBqrY^L&r clr {B x

śj
Fl

:,i:.,: : , ,! ' ,,: , , ' ,C ;;, :

3,;13or * ffiE*&'t5 #' F Ę =. &*6'*(fJ oE Fq x'-s::*raĄv*t.*^P,1714]Ę- fs Y ='łB Frł Ń {ąffitrfiFg*T&sd'E m.A E P' nt* -< ź\<c< k*

^z'ź s ż
E HągH

:,:, ' l: !::l: ::: : : '

:,r S'rr."t, ()
:FN
*or fi (-=

= fi-(2ox'ru {^.- eł' .- ]ll*a" qr#o-
,, ,..S., r,,<

,:,ł+.
,,::, 

:: nt''tt :: ,:

rr':r F ,l

^Cl'?5 N
5-o

,r.l:S;l',5

= ;Ł(D6-
H6.ś' oŁ

':ffł',
:l:l l{},:,'

,E Eąoo
=.Ę ry
Ła g
o<(DąĘ =.!r 9('

5Hą
==56'(DĘ'o E

=- oa.o N ś(Do-=.'oP fi
S=.'- (D

.E
B'
st

,

B
:Ul

zĘ.łIrOo_ęa;
:tt' 'Ń-

-3t (D L''c'śo
(DXa-('o X-o
v=v,

f)N

-u
!"
ro

rfl
-"1

-c)
='
m
(r,
c

fi
r
T5sl
='
(p

Q'

-
cD-
U)r!

='f)

fuJ(}
v,
1)
O(}-

c-)
!".J

o()
CDÓ
!'{
=

-'B
rg
FI
=

e/)
rn

J-d

rri omru
nn -d
K";
##

-t3

a
()
U) !., ?

()
?

()
?

*
aJ-

{t}().
Ęi_

(D
v(_

-- (ti r'l
_NLO Óę
lo'. = cn(). + =-() \=. x'
L/) "3) 

< :'
O' C) t'J

-< 
an

<J(a_
lt Q- =-fu-g cD
lJy Njt!
='<n "
:ŁcD ź
-.".- t\ !*'J

../,ą="\tu

c-(f
"(D

="

tt
c

f:
NU

N

n

-o Ś bę

o(-

='N^tigl'uÓ*

nĘ f
( u *nt' 

C)
ą'FQ
X-v *!!rłO
CDtrc,a X t<

^Ę(DC}(DY
:F(Dą:lriNI C} CDo-r\i =< (5- c--**wŃ;ą
5 o'e
iĄ_U n9'; fri

-u (t) <lB) F.J {]
.FŁY tn

5FP
=-s) o
oJ r) :':

Ę clE< g)-()ą =.<-= L< *.
:<-^ =_(D 

CDF\J <n
ąc

:)
q,t

N'
13
(2.
s)

:
C.)'

cl,

ct



N
3
6'
q)

N
q)

.s)o
N

*
!)

{
o
!
ooo

ooo

<t
o

oEo
A)o
ts:
{
q)

3
g)
o

ra
F
N
q)

ś.o

No
q)

g,

Ł
3
No
(.)

o
E'
o
N
o
x
o.
{
{
o-

E'
o
Po
o)
i*l
c)
{
T

o
{
q)

^q,

{{
{

\-'l S.\, o
)e

\̂R
:Śi*J

Ś-. C)
Nś)
c)

==s NG\
at\
!

N.
)-
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Załącznik 10a do Procedury oceny i wyboru operacji W ramach LsR

Uchwała nr ..J...I20...
RADY STOWARZYSZENIA
z dnia . .20.. . .. r.

w sprawie: dokonania wyboru operacji

Na podstawie S 19 ust.9 Statutu Stowarzyszenia, $ 2 ust. 1 Regulaminu Rady oraz
Rozdziału Ill, częśĆ A, pkt 1 Procedury oceny iwyboru operacji w ramach LSR, uchwala się,

co następuje:

s1

Dokonuje się wyboru operacji stanowiącej przedmiot wniosku o przYznanie pomocy

1) Numer wniosku
2) lmię i nazwisko l nazwa wnioskodawcy
3) Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy
4) Numer identyfikacyjny wnioskodawcyl
5) Tytuł operacji okreŚlony We wniosku
6)WnioskoWanakwotapomocyzł(słowniezłotych
7) Miejsce na liŚcie operacji zgodnych z LSR:
B) Liczba uzyskanych punktow W ramach oceny według kryteriow wyboru .../ .... pkt.

s2

W ramach przeprowadzonej procedury oceny operacji stanowiącej przedmiot wniosku
o przyznanie pomocy wskazanego W s1, złozonego przez rrtr...tt' na

wnioskowaną kwotę pomocy W wysokości '.. zł, Rada Stowarzyszenia LGD
,,Między odrą a Bobrem'':

o pfz\lznaje kwotę pomocy w wysokości .zł, co stanowi .....Yo

kwoty kosztow kwalifi kowanych,
. ustala kwotę wsparcia rowną kwocie wnioskowanej/ ustala kwotę wsparcia w wysokości

. '.zł3 ,

1 Zgodnie z ustawą z dnia 1B grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentow, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie płatności, podany we wniosku o przyznanie
pomocy (Dz.U. 2015 poz' 807, z pożn. zm.).
2 Nalezy zaznaczyc Czy operacja została ujęta na liscie projektow niemieszczących się w limicie srodkow
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
3 Wybrać właściwą opcję w zalezności od decyzji Rady.



. informuje, Że wniosek został wybrany do dofinansowania i mieści się/ nie mieścia się
w limicie dostępnych środk w ustalonym dla Naboru nr .... w kwocie

zł.

s3
Operacja wymieniona w $'l :

o została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym,
o potwierdzono jej zgodnośÓ z warunkami przyznania pomocy okreŚlonymi w Programie

Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020,
o potwierdzono jej zgodn ośc z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania ,,Między odra a Bobrem" w zakresie realizacji celow ogolnych i szczegołowych,
a takŻe realizacji zakładanych wskaznikow produktu,

o UZYSkała minimalną liczbę punkow i zdobyła ... l ... pkt. podczas oceny według lokalnych

kryteriow wyboru mających zastosowanie dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie
operacji W ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu
Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014 _ 2020, Przedsięwzięcie

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Zmiana załącznika nr 10a do Procedury oceny i wyboru operacji W ramach LsR
zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członkow w dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr 77l17

-/P rzewod n i czący Ze b ran i a/-

) [* uL+,' ą

a Wybrać właściwą opcję



UCHWAŁA W SPRAWIE NIEWYBRANIA
OPERACJI DO REALIZACJI
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Załącznik 10b do Procedury oceny i wyboru operacji W ramacfi LsR

Uchwała nr ...l..,I20...
RADY STOWARZYSZENIA
z dnia . .24.. . .. r.

w sprawie: niewybrania operacji do realizacji

Na podstawie S 19 ust.9 Statutu Stowarzyszenia, $ 2 ust. 1 Regulaminu Rady oraz

Rozdziału lll, częśc A, pkt 1 Procedury oceny iwyboru operacji w ramach LSR, uchwala się,
co następuje:

s1

Nie wybiera się do realizaĄi operacji stanowiącej przedmiot wniosku o przyznanie
pomocy:

1) Numer wniosku
2) lmię i nazwisko l nazwa wnioskodawcy
3) Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy
4) Numer identyfikacyjny wnioskodawcyl
5) Tytuł operacji określony We wniosku
6)WnioskoWanakwotapomocyzł(słowniezłotych

s2

Powodem niewybrania do realizacji przedmiotowej operacji jest.

1) niespełnienie warunkow wstępnej oceny wnioskow*:

/naleŻy wskazac jakie warunki nie zostały spełnione, odnosząc się konkretnego kryterium/

2) niezgodności operaĄi z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata

2014-2020*.

/naleŻy wskazać jakie warunki nie zostały spełnione odnosząc się konkretnego kryterium/

1 Zgodnie z ustawą z dnia 1B grudnia2003 r. o krajowym systemie ewidencji producent w, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencjiwnioskow o przyznanie płatności' podany we wniosku o przyznanie
pomocy (Dz.U. 2015 poz. B07, z poŻn. zm.).

t-



3) niezgodności operaĄi z LSR*:

/naleŻy wskazac jakie warunki nie zostaĘ spełnione odnosżąc się konkretnego kryterium/

4) wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktÓw*:

/naleŻy wskazać jakie ile projekt uzyskał punktow ijaka była minimalna liczba punktow do
zdobycia/

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

*jesli dana okolicznośc nie zachodzi nalezy ją pominąc

Zmiana załącznika nr lob do Procedury oceny i wyboru operacji W ramach LsR
zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członkow w dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr 77l17

l;łt:'it

-/P rzewod n icz ący Ze b ran i a/-

Sl" cl,;t(

ź



PlsMo lNFoRMUJĄcE o WYBoRZE oPERACJI f * ::'Ą

r 1 :S(i
ą ą ':'''pił' :ł '''':{'s
ą !t, , :!,'':dqt:y.t tt:.:.: tp

Lokalna Grupa
Działania

Załącznik nr 11a do Procedur oceny i wyboru operacjiLsR

P ieczęc Stowarzyszen ia

Pani/ Pan

Nr wniosku:

Na podstawie art.21 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 r. poz. 37B), Stowarzyszenie LGD Między odrą
a Bobrem zawiadamia, Że Rada na posiedzeniu W dniu r. uchwałą nr

dokonała oceny wniosku o numerze jak .vqyŻei złoŻonego W ramach naboru nr

trurrającegood ....do ..'..20....r.

Wniosek złoŻony W ramach przedsięwzięcia.

n

zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem, celem
realizac1i W ramach działania: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałania 19.2. Wsparcie na wdraŻanie operacji W ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przedmiotowy wn iosek został:

! wybrany do realizacji uchwałą nr ..' z dnia . . '. ..... r.

! znalazł się na liście wybranych operacji na miejscu: '.''' .... (operacje mieszczące/
niemieszczące* się w limicie Środkow wskazanym W ogłoszeniu o naborze nr . )

! W ramach oceny według kryteriow wyboru uzyskał punktow

! mieści/ nie mieści* się w limicie środkow wskazanym W ogłoszeniu o nabo rze nr

W załączeniu kopia:
1. uchwały Rady nr... ......z dnia. ...'..... r.

2. lista wybranych/niewybranych* operacji
3. szczegołowe uzasadnienie oceny według kryteriow punktowych, dokonanej przez

Członkow Rady Stowarzyszenia

d',.'pĘ!{l Filf}dąłt 
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Załącznik nr 11a do Procedur oceny i wyboru operacjiLsR

POUCZENIE

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społecznoŚci (Dz. U.2015 r. poz.37B), podmiotowi ubiegającemu się o Wsparcie przysługuje
prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodnoŚci operacji z LSR. Protest wnosi się
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informaĄi lpotwierdzenie
odbioru / do Zarządu Wojewodztwa za poŚrednictwem LGD.

P rotest wi n ię n_ZalvięIął
1. oznaczenie instytucji właŚciwej do rozpatrzenia protestu,

2. Oznaczenie wnioskodawcy,
3. Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4. Wskazanie kryteriow oceny, z ktorych oceną wnioskodawca Się nie zgadza,
z uzasadnieniem

5. Wskazanie zarzutow o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny,
jezeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wrazzuzasadnieniem,

6. Podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowa n ia wn ioskodawcy.

LGD udostępnia wzor protestu na stronie internetowej Www.miedzyodraabobrem.pl oraz
w Biurze LGD.

Protest nalezy złoŻyc osobiście w Biurze LGD lub przesłac pocztą na adres:
Stowarzyszenie LGD Między odrą a Bobrem, 66_003 Zabor, ul' Lipowa 1.

o zachowaniu terminu złoŻenia protestu decyduje data wpływu protestu do Biura LGD,
w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jezeli mimo prawidłowego pouczenia, został
wniesiony.
1. po terminie,
2. przez podmiot wykIuczony z moŻliwości otrzymania dofinansowania,
3. bez wskazania kryteriow oceny, z ktorych ocena wnioskodawca się nie zgadza,

z uzasadnieniem.

*Wybrać właściwą opcję.

Zmiana załącznika nr 11a do Procedury oceny i

zatwierdzona na Walnym Zebraniu członkow w dniu
wyboru operacji w ramach LSR
08.06.2017 r. uchwałą nr 77l17

-/P rzewod n i czący Ze b ra n i a/-
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Załącznik nr 11b do Procedur oceny i wyboru operacjiLsR

P ieczęc Stowarzyszen ia

Pani/ Pan

Nr wniosku: .

Na podstawie art.21 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.2015 r. poz.378), Stowarzyszenie LGD Między odrą
a Bobrem zawiadamia, Że Rada na posiedzeniu W dniu r. uchwałą nr

dokonała oceny wniosku o numerze jak Vyyzej złoŻonego W ramach naboru nr

trwającegood ....do ...'..20....r.

Wniosek złoŻony W ramach przedsięwzięcia:

!

zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem, celem
realizacji W ramach działania: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecznośÓ.

Przedmiotowy wniosek nie został do realizacji, gdyŻ

! wniosek nie spełnia warunkÓw oceny wstępnej:

! wniosek nie został złoŻony w miejscu i terminie,

! wniosek nie jest zgodny zzakresem tematycznym,

! forma wsparcia wskazana We wniosku nie jest zgodna zformą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu,

! wniosek nie spełnia dodatkowych warunkow udzielenia wsparcia obowiązujących w
naborze,

! wniosek nie jest zgodny z LSR:
! w zakresie celow, przedsięwzięc i wskaznikow*,

n w zakresie PROW 2014-2020*,

D wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktow*,

ffiu*;i.*'wffip ,,_,,T.T11,.
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Uzasadnienie: 
Załącznik nr 11b do Procedur oceny i wyboru operacjiLsR

W zakresie nie spełnienia warunkow wstepnei ocenv wnioskÓw:*

::::::

:"" "

::::::::

\N załączeniu kopia:
1. uchwałyRadynr... .,....zdnia
2. lista niewybranych operacji
3. szczeg łowe uzasadnienie oceny

członk w Rady Stowarzyszenia*

.......... r.

według kryteriow punktowych, dokonanej przez

f'u':*sqff f ł :si!rd:tt'{ **fu$ rxil l:lss{ił
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Załącznik nr 11b do Procedur oceny i wyboru operacl7 LsR
POUCZENIE

Na podst. art' 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U.2015 r. poz.378), podmiotowi ubiegającemu się o Wsparcie przysługuje
prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informaĄi lpotwierdzenie
odbioru / do Zarządu Wojewodztwa za poŚrednictwem LGD.

Protest winien zawieraĆ:
1' oznaczenie instytucji właŚciwej do rozpatrzenia protestu,

2. Oznaczenie wnioskodawcy,
3. Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4 ' Wskazanie kryteriow oceny, z ktorych oceną wnioskodawca Się nie zgadza,
z uzasadnieniem

5. Wskazanie zarzutow o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny,
jezeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce' wrazzuzasadnieniem,

6. Podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania wn ioskodawcy.

LGD udostępnia wzor protestu na stronie internetowej WWW.miedzyodraabobrem.pl oraz
w Biurze LGD.

Protest naleŻy złoŻyc osobiście w Biurze LGD lub przesłac pocztą na adres:
Stowarzyszenie LGD Między odrą a Bobrem, 66-003 Zabor, ul. Lipowa 1.

o zachowaniu terminu złoŻenia protestu decyduje data wpływu protestu do Biura LGD.
w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.

Protest pozostawia Się bez rozpatrzenia, jezeli mimo prawidłowego pouczenia, został
wn iesiony:
1. po terminie,
2. przez podmiot wykluczony z moŻliwości otrzymania dofinansowania,
3. bez wskazania kryteriow oceny, z ktorych ocena wnioskodawca się nie zgadza,

z uzasadnieniem.

*Wybrac właŚciwą opcję'

Zmiana załącznika nr 11b do Procedury oceny i wyboru operacji W ramach LsR
zatwierdzona na Walnym Zebraniu Członkow W dniu 08.06'2017 r. uchwałą nr 77l17

-/P rzewod n i cz ący Ze b ra n i a/-
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