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   Porządek posiedzenia po zmianie:  

 

1. Otwarcie XXII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie porządku spotkania. 

4. Sprawy zgłoszone przez członków Rady. 

5. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na nabór nr 1/2021 

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 2.1.1. 

Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną. 

6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z treścią wszystkich wniosków. 

7. Uzupełnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami. 

8. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.  

9. Przeprowadzenie oceny wniosków w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2021 - 2.1.1. 

Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną: 

a. Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) przeprowadzonej 

przez pracowników Biura LGD  MOaB oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny 

(wynikiem będzie lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym); 

b. Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji 

w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz 

podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników oceny; 

c. Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia przez operacje 

kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie lista operacji zgodnych  

z LSR); 

d. Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych kryteriów wyboru 

dla przedsięwzięcia: 2.1.1. Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje 

w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną – załącznik nr 5b do Procedury oceny i wyboru operacji; 

10. Przerwa w posiedzeniu – w celu przesłania przez członków Rady pomocniczego zbiorczego arkusza ocen. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji lub/i niewybrania operacji do realizacji oraz 

stworzenie listy operacji wybranych /lub/i listy operacji niewybranych). 

12. Zamknięcie posiedzenia Rady. 
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