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Uchwała Nr ……/18 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

- PROJEKT- 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, 

przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz 

wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury 

 

 

Na podstawie § 16 ust. 7 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między 

Odrą a Bobrem 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§§  11..   Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w 

Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, wynikającymi m.in. ze zmiany 

obowiązujących Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i 

prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjmuje zmiany. 

 

§§  22..  Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w 

załącznikach do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR wymienionych 

poniżej: 

 Załącznik 1 - Terminarz ogłaszania naboru - Operacje zgodne z LSR, 

 Załącznik 2 – Wycofanie wniosku, 

 Załącznik 5a - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie rozwoju 

lokalnej turystyki, 

 Załącznik 5b - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 2.1.1 – Wsparcie dla 

rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną 

oraz rekreacyjną, 

 Załącznik 5c – Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 3.1.1 – Wsparcie 

finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej, 

 Załącznik 5d - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 3.2.1 – Wsparcie 

finansowe dla podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą, 

 Załącznik 13 – Deklaracja poufności i bezstronności pracownika Biura 

Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem, 

 Załącznik 14 – Karta oceny formalnej. 

     przyjmuje propozycje zmian.  

 

§§  33..  Przyjmuje się tekst jednolity Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§§  44..  Załączniki do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR w zmienionym 

brzmieniu stanowią odpowiednio załączniki 2 - 9 do niniejszej uchwały. 

 

§§  55..  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§§  66..  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

-/Przewodniczący Zebrania/- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/
mailto:lgd@miedzyodraabobrem.p


STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

 MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM  

 

 tel. (68) 3201355, fax. (68) 3201355 
 www.miedzyodraabobrem.pl,   lgd@miedzyodraabobrem.p  

 
 
 

 

Uzasadnienie: 

 

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę działania Stowarzyszenia oraz jego organów powinny być oparte na 

obowiązujących uregulowaniach oraz przepisach prawa. Z dniem 2 października 2017 r. weszły 

w życie Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 

lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejszy dokument precyzuje obowiązki LGD wynikające ze zmian wprowadzonych w 

prawodawstwie, m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Wytyczne precyzują okoliczności, w których LGD ma prawo wezwać 

wnioskodawcę do złożenia korekt/ uzupełnień bądź wniesienia wyjaśnień. Uszczegóławiają również kwestie związane z 

postępowaniem LGD w przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Ponieważ 

niniejsze kwestie są istotne podczas wyboru operacji, konieczne jest wprowadzenie do procedur zmian w przedmiotowym 

zakresie. Zaproponowane zmiany obejmują również korekty typowo redaktorskie.  

Zakres zmian zaproponowanych w kartach oceny operacji wg kryteriów lokalnych w dużej mierze wynika z praktyki 

oraz analizy przypadków, które pojawiły się podczas posiedzeń Rady w ramach zakończonych już naborów (nieprecyzyjne 

opisy kryteriów, problem z jednoznaczną oceną spełnienia przez projekt danego kryterium, itp.). Zmiany kryteriów 

podyktowane są również koniecznością zagwarantowania osiągniecia wskaźników realizacji na planowanym poziomie. 
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