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Zabór, 29.10.2020 r. 

 

Proponowany porządek  

 XIX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w trybie zdalnym 

w ramach procedury odwoławczej dla naboru numer 2/2020 dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

który odbywać się będzie od dnia 04.11.2020 r. od godz. 18:00  do 20:00  

oraz  dnia 05.11.2020 r. w godz. 17:00-20:00.  

Porządek posiedzenia: 

 

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.  

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. 

 

 

mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl


„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM” 
66-003  Zabór,  ul.  Lipowa  1 

NIP  973-092-72-40   

 

 tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55 
 www.miedzyodraabobrem.pl   lgd@miedzyodraabobrem.pl  

 
 

 

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. 

 

  

 

 

 


