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Proponowany porządek 

XIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia – procedura odwoławcza - 

w ramach naboru numer 2/2020/G 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 trybie zdalnym trwającym do 

dnia 25 maja 2020 roku 

 

 

 

 

1. Zapoznanie się z odwołaniem przez członków/ członkinie Rady Stowarzyszenia z odwołaniem 

złożonym w ramach Naboru nr 2/2020/G dla Przedsięwzięcia 4.1.1 – Wsparcie dla włączenia 

społecznego dot. wniosku nr 2/2020/G/6  

a) Weryfikacja wyników dokonanej oceny wniosku w zakresie wniesionego 

odwołania przez każdego z członków/członkiń dot. oceny zgodności projektu 

z LSR i PROW 

b) Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji czy dane odwołanie uznane 

zostało za zasadne/ niezasadne. 

c) W przypadku uznania złożonego odwołania za zasadne, dokonanie ponownej 

oceny wniosków o przyznanie pomocy –- w zakresie spełnienia przez 

operacje: 

 Zgodności z LSR i PROW 2014-2020 (dla Przedsięwzięcia 4.1.1 – Wsparcie dla 

włączenia społecznego)  

 Karta ocen według lokalnych kryteriów wyboru 

2. Zapoznanie się z odwołaniem przez członków/ członkinie Rady Stowarzyszenia z odwołaniem 

złożonym w ramach Naboru nr 2/2020/G dla Przedsięwzięcia 4.1.1 – Wsparcie dla włączenia 

społecznego dot. wniosku nr 2/2020/G/5 

a) Weryfikacja wyników dokonanej oceny wniosku w zakresie wniesionego 

odwołania przez każdego z członków/członkiń dot. oceny zgodności projektu 

z LSR i PROW 

b) Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji czy dane odwołanie uznane 

zostało za zasadne/ niezasadne. 
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c) W przypadku uznania złożonego odwołania za zasadne, dokonanie ponownej 

oceny wniosków o przyznanie pomocy –- w zakresie spełnienia przez 

operacje: 

 Zgodności z LSR i PROW 2014-2020 (dla Przedsięwzięcia 4.1.1 – Wsparcie dla 

włączenia społecznego)  

 Karta ocen według lokalnych kryteriów wyboru 

 

3. Zamknięcie XIV zdalnego Posiedzenia Rady 

 

 


