Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady
1.

Wzór uchwały w sprawie oceny operacji/ grantów pod względem zgodności z LSR

Uchwała Nr / /RS/201
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia …………………
w sprawie oceny operacji/grantu pod względem zgodności z LSR/ oraz spełnienia warunków
formalnych ( dotyczy wyłącznie operacji złożonych w ramach RPO WK – P, w innym przypadku punkt usunąć)

w ramach konkursu nr ………………….. na działanie ………………………………………
Znak sprawy
Imię i nazwisko/ nazwa
wnioskodawcy
Tytuł operacji
Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy
Wnioskowana kwota wsparcia

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust. 1 pkt.
11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Zakole
Dolnej Wisły”

uchwala się, co następuje:
1. Operacja spełnia / nie spełnia warunki (-ów) formalne (-ych).
(punkt dotyczy wyłącznie operacji złożonych w ramach RPO WK – P, w innym przypadku punkt usunąć)

2. Operacja/grant jest zgodna(-ny)/niezgodna(-ny)1 z LSR ponieważ:
A. operacja/grant jest zgodna(-ny)/niezgodna(-ny)1 z Programem, w ramach którego jest planowana jej
realizacja, w tym:
a) operacja/grant jest zgodna(-ny)/ niezgodna(-ny)1 z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu;
b) operacja/grant

jest

zgodna(-ny)/niezgodna(-ny)1

z

warunkami

udzielenia

wsparcia

obowiązującymi w ramach naboru.
B. Operacja/grant realizuje/ nie realizuje1 celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników;
C. wniosek został/ nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
D. operacja/grant jest zgodna(-y)/ niezgodna(-y)1 z zakresem tematyczny wskazanym w ogłoszeniu;

1

Niepotrzebne skreślić.

Uzasadnienie2:
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
3. Od decyzji Rady LGD wskazanej w pkt. 2 przysługuje Wnioskodawcy możliwość wniesienia protestu
zgodnie z Ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz
Procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

2

Dotyczy wyłącznie ppkt. B w sytuacji, gdy operacja nie realizuje celów głównych i szczegółowych LSR przez
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

2.Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji/ grantów1 zgodnych z zgodnych LSR

Uchwała Nr ……………
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia …………………
w sprawie zatwierdzenia listy operacji/ grantów1 zgodnych LSR w ramach
konkursu nr ………………….. na działanie ………………………………………
Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust. 1 pkt.
11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Zakole
Dolnej Wisły”

uchwala się, co następuje:
5. Po przeprowadzeniu oceny operacji/grantów1 z za zgodność z LSR, w tym z Programem zatwierdza się
Listę operacji/ grantów1 zgodnych z LSR, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

1.

Niepotrzebne skreślić

Załącznik do uchwały nr ……………………..
Lista operacji/ grantów1 zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD Zakole Dolnej Wisły

Lp.

Znak sprawy LGD

Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy/
grantobiorcy1

Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy/ grantobiorcy1
(jeśli dotyczy)

Tytuł operacji/ grantu1

Zgodność z
LSR2

Wnioskowana
kwota
wsparcia

Spełnienie
warunków
formalnych 1
( kolumna dotyczy
wyłącznie wniosków o

(w zł)

dofinansowanie w
ramach RPO WK- P)

1.

2.

3.

4.

………………………., dnia ………………………
----------------------------------1.
Niepotrzebne skreślić
2.

Wpisać „tak” lub „nie” – zależnie od decyzji Rady LGD.

……………………………………………
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

3.Wzór uchwały w sprawie wyboru operacji

Uchwała Nr / /RS/201
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia………………………
w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
w ramach konkursu nr ………………….. na działanie ………………………………………
Znak sprawy
Imię i nazwisko/ nazwa
wnioskodawcy
Tytuł operacji
Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy
Wnioskowana kwota wsparcia

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust. 1 pkt. 11
Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej
między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły”
uchwala się, co następuje:
1.

Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny operacji oraz zgodnie z Regulaminem Rady LGD zatwierdza

się, że przedmiotowa operacja:
a. jest zgodna z LSR.
b. została / nie została1 wybrana do realizacji w ramach LSR.
Przyczyny niewybrania2: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.

Operacja uzyskała ………….. pkt. w ramach oceny operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów

wyboru i osiągnęła / nie osiągnęła1 minimum punktowe(-go).
Uzasadnienie oceny: Przedstawiony przez Wnioskodawcę opis operacji zawarty we wniosku oraz załącznikach
pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż operacja spełnia / nie spełnia1 kryteriów wyboru i jest możliwa / nie jest
możliwa1 do realizacji w ramach LSR.
3.

Operacja mieści się / nie mieści się1 w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 3

4.

Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości …………….. zł, przy intensywności pomocy

wynoszącej ……………%3

--------------------------1.

Niepotrzebne skreślić

2.

Wypełnić w sytuacji, gdy operacja nie została wybrana do finansowania. W pozostałych przypadkach wstawić kreskę.

3.

Punkt odnosi się jedynie do operacji wybranych. W innym wypadku punkt skreślić.

Uzasadnienie4:
Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy.
Wnioskodawca zastosował niezgodną z LSR intensywność pomocy zatem kwota pomocy
uległa obniżeniu.
Wnioskowana kwota mieści się w limicie pomocy na operację / Beneficjenta w ramach
Programu (nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych).
Wnioskowana kwota nie mieści się w limicie pomocy na operację / Beneficjenta w ramach
Programu zatem kwota pomocy uległa obniżeniu.
5. Od decyzji Rady LGD przysługuje Wnioskodawcy możliwość wniesienia protestu zgodnie z
Ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Procedurą
wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

------------------------------4.

Należy zaznaczyć min. 1 z opcji

4.Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych / niewybranych

Uchwała Nr ……………
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia …………………
w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów1 wybranych
w ramach konkursu nr …………….. na działanie ………………………………….

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust.
1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą
Działania „Zakole Dolnej Wisły”

uchwala się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny operacji/grantów1 zatwierdza się Listę
operacji/grantów1 wybranych do realizacji w ramach LSR, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
2. Rada LGD zastrzega sobie prawo zmiany miejsca grantu na liście grantów wybranych w sytuacji,
gdy wpłyną odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na jej pierwszym posiedzeniu, które zostaną
pozytywnie rozpatrzone przez Radę LGD 2.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

------------------------------1.

Niepotrzebne skreślić

2.

Dotyczy tylko procedury wyboru i oceny grantobiorców. W innym przypadku punkt należy usunąć.

9

10

11

12

Kwota pomniejszająca
limit naboru (suma kol.
9 i 10)

8

Operacja/ grant1
mieści się w ramach
limitu określonego w
ogłoszeniu3

Liczba otrzymanych
punktów za spełnianie
kryteriów wyboru
7

Ustalona kwota
wsparcia (zł)

6

Intensywność pomocy
(%) wskazana w LSR

5

Zgodność z LSR3

Tytuł operacji/ grantu1

(jeśli dotyczy)

Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy/
grantobiorcy 1
4

Krajowy wkład
publiczny (zł)

3

Wnioskowana kwota
wsparcia (zł)

2

Wysokość kosztów
kwalifikowalnych (zł)

1

Imię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy/
grantobiorcy1

Lp.

Znak sprawy LGD

Lista operacji/ grantów1 wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji/grantów wg lokalnych kryteriów wyboru2

13

14

2.

3.

4.

……………………….., dnia ………………………

………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

1

Niepotrzebne skreślić.
Operacje/ granty na liście operacji/ grantów wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów. Dodatkowo granty szeregowane są z uwzględnieniem ilości i
rodzajów wskaźników produktu zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego LGD.
3
Wpisać: „TAK” lub „NIE”.
2

5.Wzór uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu

Uchwała Nr I/…/RS/2017
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia …………………
w sprawie rozpatrzenia protestu

Nr konkursu
Znak sprawy
Imię i nazwisko/ nazwa
wnioskodawcy
Adres zamieszkania /siedziba
wnioskodawcy
Tytuł operacji
Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy
Wnioskowana kwota wsparcia

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust. 1
pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą
Działania „Zakole Dolnej Wisły”

uchwala się, co następuje
1.

Po zapoznaniu z treścią wniesionego protestu oraz po przeprowadzeniu procesu autokontroli Rada
LGD postanawia uwzględnić/ nie uwzględnić1 protest(-u) Wnioskodawcy.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………n………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:
1. Ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy dokona Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1

Niepotrzebne skreślić

2.

Po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
2014, poz. 1146 z późn. zm)

………………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Rady LGD)

6. Wzór uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zmiany umowy

Uchwała Nr I/…/RS/2017
(nr posiedzenia/numer uchwały/RS/rok)

Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z dnia …………………

wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez
Beneficjenta
Znak sprawy
Imię i nazwisko/ nazwa
wnioskodawcy
Tytuł operacji
Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy
Numer umowy o przyznanie pomocy

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, §24a ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, § 5 ust. 1
pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokalną Grupą
Działania „Zakole Dolnej Wisły”

uchwala się, co następuje

1. Po dokonaniu ponownej oceny operacji Rada LGD stwierdza, iż operacja:
c. jest zgodna / niezgodna1 z LSR;
d. spełnia/ nie spełnia1 minimum punktowe (-go) warunkujące(-go) wybór operacji;
e. mieści się / nie mieści 1 w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków .
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
2. Mając na uwadze powyższe wskazanie Rada LGD wydaje pozytywną/negatywną1 opinię w zakresie
zmian umowy o przyznaniu pomocy wskazanych przez Beneficjenta.
1

Niepotrzebne skreślić.

3. Decyzja Rady LGD jest ostateczna. Beneficjentowi nie przysługuje od niej prawo wniesienia protestu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Rady LGD)

---------------1.

Niepotrzebne skreślić

