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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

    Zabór, dn. 29 październik 2020 r. 

 

Dokumentacja elektroniczna 

 

 

  Członek/Członkini Rady Stowarzyszenia 

  Lokalna Grupa Działania 

  Między Odrą a Bobrem 

  -wg rozdzielnika 

 

RS/11/62/644/20 

  

Dotyczy : XIX posiedzenia Członków i Członkiń Rady Stowarzyszenia – procedura odwoławcza 

 

Szanowni Państwo, 

w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru nr 2/2020 poddziałanie 3.2.1 Wsparcie finansowe dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwołuję XIX Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w trybie 

zdalnym, które (podzielone zostało na dwie części), zacznie się: I część: 04.11.2020 r. w godz. 18:00 do 20.00,  

II część: 05.11.2020 r., w godz. 17.00 do 20.00. 

 Proponuję, aby posiedzenie w trybie zdalnym zostało podzielone na etapy zgodnie  

z poniższym harmonogramem/porządkiem pracy Rady Stowarzyszenia.  

 

Porządek posiedzenia: 

I część:  

1. Otwarcie  XIX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem w trybie zdalnym. 

2. Potwierdzenie obecności przez Członków/Członkinie Rady udziału w posiedzeniu oraz  jednoczesne 

przyjęcie porządku posiedzenia w trybie zdalnym poprzez odpowiedź e-mailową  

w trybie” ODPOWIEDZ WSZYSTKIM” – niezwłocznie po otrzymaniu e-maila rozpoczynającego 

zdalne posiedzenie Rady. 

3. Stwierdzenie kworum.  
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4. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami -  dotyczy 

Członków Rady, którzy nie uczestniczyli w XVIII Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które dotyczyło oceny 

złożonych wniosków w odpowiedzi na nabór nr 2/2020. 

5. Uzupełnienie przez Członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami - dotyczy Członków Rady, 

którzy nie uczestniczyli w XVIII Posiedzeniu Rady. 

6. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności – dotyczy Członków Rady, którzy nie 

uczestniczyli w XVIII Posiedzeniu Rady. 

7. Zapoznanie się z protestami złożonymi w ramach naboru nr 2/2020 dla Przedsięwzięcia: 3.2.1 – Wsparcie 

finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz zajęcie stanowiska ws. zasadności 

bądź niezasadności protestu wraz z uzasadnieniem; 

 Kryteriów zgodności z PROW i LSR na lata 2014-2020 – dot. Wnioskodawców, którzy złożyli 

protest w stosunku do negatywnej oceny zgodności operacji z LSR (wnioski nr 2/2020/2/437, 

2/2020/3/445, 2/2020/13/476, 2/2020/17/480) - ocena prowadzona wyłącznie w zakresie 

wynikającym ze złożonego protestu (ponownej ocenie podlegają tylko oprotestowane punkty z 

Karty Zgodności z PROW na lata 2014-2020). 

8. Przesłanie drogą e-mail na adres: lgd@miedzyodraabobrem.pl stanowiska przez każdego Członka Rady 

odnośnie przedstawionych zarzutów w złożonych protestach do Biura Stowarzyszenia MOaB – do 

wiadomości każdego z pozostałych członków. 

9. Przerwa od godziny 20.00  do godziny 17.00 dnia następnego. W trakcie przerwy nastąpi weryfikacja 

przez Biuro Stowarzyszenia przesłanych informacji zwrotnych w sprawie zasadności bądź niezasadności 

protestu oraz przygotowane zostaną projekty uchwał. 

 

II Część: 

 

10. Podjęcie przez Radę Stowarzyszenia decyzji w formie uchwały, czy dany protest uznany został za 

zasadny/ niezasadny - dokonanie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy – w zakresie 

spełnienia przez operacje: 

 lokalnych kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia: 3.2.1 - Wsparcie finansowe dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą – ocena prowadzona wyłącznie w zakresie 

wynikającym ze złożonego protestu (ponownej ocenie podlegają tylko kryteria oprotestowane) 

– dot. wniosków w zależności o podjętych decyzji w trakcie trwania posiedzenia. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji. 

12. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.  

13. Zamknięcie XIX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w trybie zdalnym. 
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Lp. Daty/terminy  Dokumenty do uzupełnienia/sprawy 

do załatwienia 

Uwagi  

Czas wykonania Biuro/Rada  

1.  29.10. 2020 r. Przesłanie Członkom  i Członkiniom Rady 

zawiadomienia o zwołaniu XIX posiedzenia 

Rady – tryb zdalny – procedura odwoławcza, 

przesłanie dokumentów do uzupełnienia tj. 

Rejestr powiązań Członków Rady z 

Wnioskodawcami, Deklaracja poufności i 

bezstronności Członka /Członkini Rady oraz 

Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami 

złożonymi w naborze nr 2/2020. 

Do dnia 03.11.20 r.  do godziny 

10:00 – przesłanie informacji 

zwrotnej – uzupełnione dokumenty 

przez Członka/ Członkinie Rady, 

który/która  nie brał/a udziału w 

XVIII Posiedzeniu Rady.  

2.  04.11.2020 r. Weryfikacja przez Biuro Stowarzyszenia 

przesłanych dokumentów, określenie powiązań 

z wnioskodawcami oraz przeliczenie parytetów, 

przygotowanie informacji dot. osób 

oceniających poszczególne wnioski. 

Przekazanie informacji do dnia 

04.11.2020 r.  do godz. 16.00. 

3.  04.11.2020 r.  Rozpoczęcie posiedzenia przez 

Przewodniczącego Rady i stwierdzenie 

kworum. 

Rozpoczęcie posiedzenia i 

stwierdzenie kworum – 

Przewodniczący Rady dnia 

04.11.20 r. godz. 18:00-18.10. 

4.  04.11.2020 r. Pkt. 7 porządku posiedzenia/ zapoznanie się z 

protestami złożonymi w ramach naboru nr 

2/2020 dla Przedsięwzięcia: 3.2.1 – Wsparcie 

finansowe dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą oraz zajecie 

stanowiska ws. zasadności bądź 

niezasadności protestu wraz z 

uzasadnieniem.  

 

Dokonanie ponownej oceny wniosków o 

przyznanie pomocy – uzupełnienie Kart 

zgodności z PROW i LSR 

 

Przesłanie stanowiska i 

uzupełnionych przez Członków 

Rady  Kart Zgodności z PROW i 

LSR do dnia 04.11.2020 r. do godz. 

20:00.  

Dot. wniosków nr:  

2/2020/2/437, 

2/2020/3/445,  

2/2020/13/476,  

2/2020/17/480. 

5.  05.11 2020 r. Weryfikacja przez Biuro Stowarzyszenia 

przesłanych informacji zwrotnych ws. 

zasadności bądź niezasadności protestu.  

 

 

Przygotowanie i przesłanie przez 

Biuro LGD projektów uchwał, 

w zależności od podjętych 

rozstrzygnięć przez Radę oraz 

odpowiednio do podjętych decyzji 

dnia 05.11.2020 r. do godz. 16:00 
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6.  05.11.2020 r. Podjecie uchwał przez Radę Stowarzyszenia.  Podjęcie stosownych uchwał o 

zasadności bądź niezasadności 

protestu.  

W stosunku do każdej 

podejmowanej uchwały  

Członek/Członkini Rady oddaje 

swój głos za, przeciw, lub 

wstrzymuje się od głosu  

do dnia 05.11.2020 r. godz.  17:30 

w przesłanej przez Biuro 

odpowiedniej tabeli. 

7.  05.11.2020 r. Przesłanie Członkom Rady Kart  dot. Lokalnych 

Kryteriów Wyboru 

Przesłanie przez Biuro stosownych  

Kart Lokalnych Kryteriów Wyboru 

do dnia 05.11.2020 r. do godziny 

18:00 

8.  05.11.2020 r. Dokonanie ponownej oceny wniosków 

o przyznanie pomocy – uzupełnienie kart dot. 

Lokalnych Kryteriów Wyboru. 

Wypełnienie przez Członków 

/Członkinie Rady kart dot. 

Lokalnych Kryteriów Wyboru 

w zależności od podjętych 

rozstrzygnięć oraz zwrotne 

przesłanie właściwych kart do 

Biura LGD  dnia 05.11.2020 r. do 

godz. 19:00 

9.  05.11.2020 r. Podjecie uchwał przez Radę Stowarzyszenia.  Podjęcie uchwał o wyborze 

operacji do realizacji.  

W stosunku do każdej 

podejmowanej uchwały oddajemy 

swój głos za, przeciw, lub 

wstrzymanie się od głosu do dnia 

05.11.20 r. do godz.  19:30 w 

przesłanej przez Biuro 

odpowiedniej tabeli. 

10.  05.11.2020 r. Zamknięcie XIX Posiedzenia Rady. 20:00  Przewodniczący Rady 

zamyka posiedzenie.  
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Kluczowe znaczenie  dla przebiegu i ważności posiedzenia w trybie zdalnym ma zachowanie właściwych 

parytetów pomiędzy wszystkimi sektorami. W związku z tym proszę o uzupełnienie załączonych dokumentów 

tj. Deklaracji poufności i bezstronności Członka Rady oraz rejestr powiązań Członków Rady z Wnioskodawcami  

(dotyczy osób, które nie brały udziału w XVIII Posiedzeniu Rady) do 3 listopada 2020 r. do godz. 10:00, 

natomiast pozostałe osoby o potwierdzenie uczestnictwa w Posiedzeniu Rady w trybie zdalnym. 

 

Informacje zwrotne proszę kierować do Biura LGD na adres e-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl. 

   

Dodatkowo informuję, iż dokumenty niezbędne do uczestnictwa w XIX Posiedzeniu Rady, które dotyczyć będzie 

procedury odwoławczej zostaną Państwu przesłane drogą e-mailową wraz z przedmiotowym pismem tj.: wnioski 

o przyznanie pomocy złożone w ramach przedmiotowego naboru i które dot. procedury odwoławczej wraz ze 

złożonymi protestami.  

 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, uprzejmie proszę o zgłaszanie ich na bieżąco do Biura 

Stowarzyszenia MOaB - Pani Doroty Augustyniak pod numerem tel. 603 505 517 lub e-mail: 

lgd@miedzyodraabobrem.pl. 

 

 

   

 

 

 

  Z poważaniem, 

 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia 

  /-/ Adam Szreder 
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A/a 

1 x Biuro  LGD 

 

Rozdzielnik: 

1. Adam Jaskulski – Wiceprzewodniczący Rady 
2. Izabella Staszak – Członkini Rady 
3. Wojciech Sołtys – Członek Rady 
4. Gabriela Ośka – Członkini Rady 
5. Witold Bauman – Członek Rady 
6. Zofia Kulikowska – Członkini Rady 
7. Arisa Jaz – Członkini Rady 
8. Agnieszka Blitek – Członkini Rady 

 

 


