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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 projektów 

grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w 

ramach projektów grantowych 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 projektów grantowych, 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 projektów grantowych 

wymienionych poniżej: 

 Załącznik 2 - Wzór wniosku o powierzenie grantu,  

 Załącznik 3 - Karta weryfikacji formalnej wniosku oraz zgodności z LSR i PROW     

2014-2020,  

 Załącznik 4 - Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru, 

 Załącznik 5 - Wzór umowy o powierzenie grantu, 

 Załącznik 6 - Wzór wniosku o płatność. 

 

przyjmuje zmiany.  

 

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

grantowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§§  44..  Załączniki do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych w 

zmienionym brzmieniu stanowią odpowiednio załączniki 2 - 6 do niniejszej uchwały. 
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§§  55..  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

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

 

 

 

-/Przewodniczący Zebrania/- 
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Uzasadnienie: 

 

 

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę działania Stowarzyszenia oraz jego 

organów powinny być oparte na obowiązujących uregulowaniach oraz przepisach prawa. 

Powinny być czytelne i jasno precyzować właściwą ścieżkę procedowania. Ponieważ na 

podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie procesu realizacji oraz oceny dotychczas 

ogłoszonych naborów wniosków, zidentyfikowano obszary, które powinny zostać 

doprecyzowane bądź zmienione również w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach 

projektów grantowych, konieczne było podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia 

stosownych korekt. Zaproponowane zmiany w znacznym stopniu ułatwią w przyszłości 

sprawne procedowanie z projektami grantowymi.  

Ponadto konieczne było uwzględnienie w procedurze oraz załącznikach zapisów 

Wytycznych 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, które weszły w życie z dniem 2 października 2017 r.  
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