Oświadczenie członków Rady LGD „Siła w Grupie”
o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego …………………………………………
którego Wnioskodawcą jest ……………………………………………………………………………………….
złożone na posiedzeniu Rady w dniu ……………………………………….
Oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co
do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wyżej wymienionego wniosku o pomoc, w szczególności:
1. nie jestem Wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku oraz nie brałem udziału w przygotowaniu wniosku i nie będę
uczestniczył w realizacji operacji stanowiącej przedmiot wniosku,
2. nie pozostaję z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim, w stosunku
powinowactwa ani krewnym do II stopnia pokrewieństwa,
3. nie jestem członkiem Wnioskodawcy, członkiem władz Wnioskodawcy ani przedstawicielem Wnioskodawcy w
LGD „Siła w Grupie”,
4. nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą ani innego rodzaju zależnościach służbowych z
Wnioskodawcą ani nie pozostaję z nim w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje
prawa lub obowiązki.

Gościno, dnia ………………

L.p.

Imię i nazwisko członka Rady

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Karta oceny zgodności operacji z LSR
1.Tytuł wniosku
Wnioskodawca:
2. Operacja odpowiada działaniu PROW:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej



Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw



Odnowa i rozwój wsi



Małe projekty



3. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR?:

Cel ogólny I: Aktywność Społeczno-Kulturowa Mieszkańców
Cel szczegółowy I.1.

Mieszkańcy są aktywni i zintegrowani

 tak

 nie

Przedsięwzięcie I.1.1.

Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowych (w tym:
związanych z kultywowaniem tradycji)

 tak

 nie

Przedsięwzięcie I.1.2.

Szkolenie i podnoszenie kompetencji lokalnych animatorów: społecznokulturalnych, przedsiębiorczości i sportu

 tak

 nie

Przedsięwzięcie I.1.3.

Powstawanie i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych: grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej

 tak

 nie

Przedsięwzięcie I.1.4.

Działania na rzecz nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej i
sportowej

 tak

 nie

Cel ogólny II: Rozwój Turystyki i Ochrona Środowiska
Cel szczegółowy II.1.

Baza turystyczna jest nowoczesna

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.1.1.

Tworzenie i dystrybucja informacji turystycznej

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.1.2.

Budowa i modernizacja bazy turystycznej

 tak

 nie

Cel szczegółowy II.2.

Atrakcyjny produkt turystyczny

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.2.1.

Szkolenia i inne działania wspierające dotyczące tworzenia produktów
turystycznych

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.2.2.

Tworzenie i modernizacja bazy turystycznej

 tak

 nie

Cel szczegółowy II.3.

Środowisko jest nieskażone i czyste

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.3.1.

Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.3.2.

Wdrażanie i wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii oraz recyklingu

 tak

 nie

Cel szczegółowy II.4.

Mieszkańcy mają świadomość ekologiczną

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.4.1.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej

 tak

 nie

Przedsięwzięcie II.4.2.

Promowanie i wspieranie społecznych działań proekologicznych

 tak

 nie

Cel szczegółowy II.5.

Stworzenie zintegrowanej i spójnej oferty wypoczynku na terenie LGD „Siła w

 tak

 nie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Grupie”
Przedsięwzięcie II.5.1.

Zintegrowanie oferty turystycznej LGD „Siła w Grupie”

 tak

 nie

Cel ogólny III: Efektywna i dochodowa działalność gospodarcza
Cel szczegółowy III.1.

Działalność rolnicza jest efektywna i dochodowa

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.1.1.

Modernizacja gospodarstw rolnych

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.1.2.

Tworzenie i działania na rzecz dobrego produktu rolnego

 tak

 nie

Cel szczegółowy III.2.

Działalność pozarolnicza jest efektywna i dochodowa

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.2.1

Powstawanie nowych firm i przekwalifikowanie gospodarstw rolnych na
działalność nierolniczą

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.2.2.

Tworzenie i działania na rzecz dobrego produktu

 tak

 nie

Cel szczegółowy III.3.

Działalność gospodarcza jest nowoczesna

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.3.1.

Informatyzacja przedsiębiorstw

 tak

 nie

Przedsięwzięcie III.3.2.

Modernizacja infrastruktury firm nierolniczych

 tak

 nie

Cel ogólny IV: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” jest lokalnym liderem
 tak

 nie

Przedsięwzięcie IV.1.1. Integracja członków LGD

 tak

 nie

Przedsięwzięcie IV.1.2. LGD „Siła w Grupie” jest niezależna finansowo

 tak

 nie

Cel szczegółowy IV.1.

LGD „Siła w Grupie” jest silną i niezależną ekonomicznie organizacją
integrującą mieszkańców regionu

Stanowisko członka Rady w sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:

4.

„Głosuję za uznaniem, że operacja
Data: …………………

jest*

nie jest*

zgodna z LSR”

Czytelny podpis członka Rady: ……………………………………………………………………….

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSR
W punkcie 1 należy wpisać tytuł wniosku oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.W punkcie 2 należy zaznaczyć działanie PROW,
któremu odpowiada oceniana operacja, stawiając znak X w odpowiednim polu.W punkcie 3 należy dokonać oceny zgodności
operacji z celami i przedsięwzięciami LSR. W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w tym punkcie
należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” stawiając znak X w odpowiednim polu.W punkcie 6 należy
dokonać oceny zgodności operacji z operacjami rekomendowanymi w ramach LSR, wybierając i zaznaczając odpowiedź „tak”
lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu. W przypadku wybrania odpowiedzi „tak” należy podać
rodzaj operacji rekomendowanej w LSR, której odpowiada oceniana operacja. W punkcie 7 należy wyrazić swoje stanowisko w
sprawie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSR należy skreślić słowa
nie jest* , a w przypadku uznania operacji za niezgodną z LSR należy skreślić słowo jest*Uznanie operacji za zgodną z LSR jest
możliwe, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2, 3 i 4 wynika, że:
jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR,
jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSR,
jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR,
oceniana operacja należy do operacji rekomendowanych w ramach LSR.
UWAGA!Skreślenie lub pozostawienie obu zaznaczonych opcji nie jest*, jest** będzie uznane za głos nieważne
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Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru
1.Tytuł wniosku …………………………………………………………………………………………..
Wnioskodawca: …………..………………………………………..........................................
2.Operacja odpowiada działaniu PROW:






CZĘŚĆ B: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie
PROW

y projekt

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana
ocena

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
powyżej 100 tys. ………………..…………………………………….0 pkt.
powyżej 50 tys. zł do 100 tys. ….…..………………………………..1 pkt.
do 50 tys. ..……………………………………………………………2 pkt.
Wielkość mikroprzedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych osób:
mikroprzedsiębiorstwo powstanie w wyniku realizacji operacji .….. 2 pkt.
od 1 do 2 osób…………..…………………………………………….1 pkt.
3 lub więcej osób ………..……………………………………………0 pkt.
Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania:
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych ……………1 pkt.
nowoczesnych technologii, w tym informatycznych………………….1 pkt.
dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych zawodów
i technologii…………………………………………………………....1 pkt.
lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych………….1 pkt.
Operacja dotyczy:
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekr. i wypocz…..2 pkt.
usług dla ludności……………………………………………………...1 pkt.
przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych…1 pkt.
rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne………………….2 pkt.
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy ……………...….2 pkt.
Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji:
utworzone jedno miejsce pracy (w tym samozatrudnienie) ………….1 pkt.
utworzone dwa miejsca pracy……………..………………………….2 pkt.
utworzone 3 lub więcej miejsc pracy ……………………………..… 3 pkt.
Wiek wnioskodawcy:
do 35 lat……………………………………………………………….1 pkt.
35- 45 lat……………………………………………………………….0 pkt.
45+ …………………………………………………………………….1 pkt.
Wnioskodawca jest członkiem LGD „Siła w Grupie” co najmniej 3 lata ……. 2 pkt.
Przedstawiono uzasadnienie, że planowana działalność gospodarcza poprawia stan
środowiska naturalnego ………………………………………………………1 pkt.
SUMA PUNKTÓW
………............
data

……………………………………….
czytelny podpis członka Rady
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Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru
1. W punkcie 1 należy wpisać tytuł wniosku oraz imię i nazwisko wnioskodawcy.
2. W punkcie 2 należy zaznaczyć działanie PROW, któremu odpowiada oceniana operacja, stawiając
znak X w odpowiednim polu.
3. Następnie należy wybrać zestaw kryteriów odpowiedni do danej operacji:
a) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” stosują się kryteria zawarte w Części A tabeli.
b) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
stosują się kryteria zawarte w Części B tabeli.
c) do operacji odpowiadających działaniu PROW „Odnowa i rozwój wsi” stosują się kryteria
zawarte w Części C tabeli z zastrzeżeniem, że na operacje z Odnowy wsi zgłaszane przez
jednostki samorządu terytorialnego przeznaczy się w pierwszych dwóch latach po 100 000,00 zł,
tak aby każdy samorząd – członek Stowarzyszenia w tym czasie mógł zrealizować przynajmniej
jedną zgłoszoną operację. Te operacje należą do rekomendowanych do dofinansowania.
Pozostałe środki w ramach limitu budżetowego będą przydzielone na mniejsze projekty zgodnie
z punktacją zawartą w karcie kryteriów lokalnych.
d) do „Małych projektów” stosują się kryteria zawarte w Części D tabeli.
Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde
kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli „Przyznana ocena”.
Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy zsumować oceny
przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza „SUMA
PUNKTÓW”.
Rada nie wybiera operacji, które w ocenie pod względem spełnienia kryteriów uzyskały mniej niż 3 pkt. Dla
takich operacji podejmuje się uchwałę o nie wybieraniu operacji z powodu niespełnienia minimalnych
wymagań i zostają umieszczone na liście operacji nie wybranych do realizacji.
W wierszu tabeli znajdującym się pod wierszami zawierającymi kryteria wyboru należy wpisać datę
posiedzenia i złożyć czytelny podpis.
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Wzór uchwały Rady w sprawie operacji wybranej do finansowania

UCHWAŁA RADY LGD „Siła w Grupie” nr ……./20…..
z dnia ………….
w sprawie wyboru operacji do finansowania
Rada LGD „Siła w Grupie” działając na podstawie statutu Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” postanawia
wybrać do finansowania operację stanowiącą przedmiot następującego wniosku o przyznanie pomocy,
złożonego za pośrednictwem LGD „Siła w Grupie”:
Tytuł wniosku: …………………………………………………………………………..
Wnioskodawca: …………………………………………………………………………..
Numer wniosku: ………………………………………………..
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: …………………….
Miejsce na liście ocenionych operacji: …………………………..

…………………………
Miejsce i data

……………………………………………
podpis Przewodniczącego Rady

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzór protokółu z posiedzenia Rady

Protokół
z posiedzenia Rady LGD „Siła w Grupie”
odbytego w Gościnie w dniu ………………………..
Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie ……… Posiedzeniu przewodniczył …………
W posiedzeniu uczestniczyli
a) członkowie Rady
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3) …………………………………….
4) …………………………………….
5) …………………………………….
6) …………………………………….
7) …………………………………….
8) …………………………………….
9) …………………………………….
10) …………………………………….
b) przedstawiciele Zarządu LGD „Siła w Grupie”:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
c) zaproszeni goście:
………………………………………..
………………………………………..
Posiedzenie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:
Otwarcie posiedzenia,
Rozpatrzenie wniosku zatytułowanego ……………….…… złożonego przez ……………..
Rozpatrzenie wniosku zatytułowanego ……………….…… złożonego przez ……………..
Rozpatrzenie wniosku zatytułowanego ………………….… złożonego przez ……………..
Rozpatrzenie wniosku zatytułowanego ………………….… złożonego przez ……………..
(…).
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wniosków do finansowania
Wolne głosy, wnioski i zapytania
Zamknięcie posiedzenia

Opis przebiegu posiedzenia
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
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Lista operacji ocenionych podczas posiedzenia

Lp

Tytuł wniosku i wnioskodawca

Głosowanie w sprawie uznania operacji za
zgodną z LSR
Liczba
w tym
oddanych za
przeciw
nieważne
głosów

Ocena operacji
pod względem
spełniania
kryteriów wyboru

Treść uchwał podjętych podczas posiedzenia.
Uchwała Rady LGD „Siła w Grupie” nr ……….. w sprawie …………………. – treść uchwały w załączeniu
Uchwała Rady LGD „Siła w Grupie” nr ……….. w sprawie …………………. – treść uchwały w załączeniu
…………………………………………………………………….
……………………………………………..
Data i podpis Przewodniczącego Rady.
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Wzory pism do wnioskodawców informujących o wynikach oceny wniosków
1. Treść pisma dotyczącego wniosku uznanego przez Radę za niezgodny z LSR
Informujemy, że Rada LGD „Siła w Grupie” na posiedzeniu w dniu ………… rozpatrywała złożony przez
Pana/Panią/Państwa wniosek o przyznanie pomocy na operację zatytułowaną ……………………………..
Rada LGD „Siła w Grupie” uznała, że złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek nie jest zgodny z Lokalną Strategią
Rozwoju, gdyż ……… (podać przyczynę niezgodności).
Od decyzji Rady przysługuje odwołanie, które w formie pisemnej należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD „Siła w
Grupie” mieszczącym się w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
2. Treść pisma dotyczącego wniosku uznanego przez Radę za zgodny z LSR
Informujemy, że Rada LGD „Siła w Grupie” na posiedzeniu w dniu ………… rozpatrywała złożony przez
Pana/Panią/Państwa wniosek o przyznanie pomocy na operację zatytułowaną ……………………………...
Rada LGD „Siła w Grupie” uznała, że operacja będąca przedmiotem złożonego przez Pana/Panią/Państwa wniosku
jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i dokonała jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru. W ramach
tej oceny operacja uzyskała ….. punktów i zajęła …. miejsce na liście ocenionych operacji.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na limit dostępnych środków, określony w informacji z dnia ……….. o
możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na …***, LGD „Siła w Grupie” może wybrać do finansowania
operacje zajmujące miejsca od … do …. włącznie na liście ocenionych operacji. Operacje znajdujące się na dalszych
miejscach nie będą mogły być wybrane do finansowania ze względu na brak środków.
Od decyzji Rady przysługuje odwołanie, które w formie pisemnej należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD „Siła w
Grupie” mieszczącym się w Gościnie, ul. IV dywizji WP 58, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
…*** wpisać jedną z opcji: małe projekty; operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla
działania ”Odnowa i rozwój wsi”
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Wzory pism do wnioskodawców informujących o wybraniu albo nie wybraniu wniosku
1. Treść pisma dotyczącego operacji nie wybranej ze względu na brak zgodności z LSR
Informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez LGD „Siła w Grupie”, dotyczącego wniosków o
przyznanie pomocy na …***, złożonych za pośrednictwem LGD „Siła w Grupie” zgodnie z warunkami podanymi w
informacji z dnia ……………, decyzją Rady LGD „Siła w Grupie” złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek na
operację zatytułowaną ……………………………………………………….. nie został wybrany do finansowania.
Powodem decyzji Rady LGD „Siła w Grupie” była niezgodność złożonego przez Pana/Panią/Państwa wniosku z
Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Siła w Grupie”.
Jednocześnie informujemy, że może się Pan/Pani/Państwo ubiegać o przyznanie pomocy bezpośrednio w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego **
2. Treść pisma dotyczącego operacji nie wybranej ze względu na brak środków
Informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez LGD „Siła w Grupie”, dotyczącego wniosków o
przyznanie pomocy na …*** złożonych za pośrednictwem LGD „Siła w Grupie” zgodnie z warunkami podanymi w
informacji z dnia ……………, decyzją Rady LGD „Siła w Grupie” złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek na
operację zatytułowaną ……………………………………………………….. nie został wybrany do finansowania.
Powodem decyzji Rady LGD „Siła w Grupie” była ograniczona kwota środków na dofinansowanie operacji. Ze
względu na limit środków pomoc mogły uzyskać tylko operacje zajmujące miejsca od 1 do … na liście ocenionych
operacji, natomiast złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek z uwagi na liczbę uzyskanych punktów w ramach
oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru zajął ….. miejsce na liście ocenionych operacji.
Jednocześnie informujemy, że może się Pan/Pani/Państwo ubiegać o przyznanie pomocy bezpośrednio w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**.
3. Treść pisma dotyczącego operacji wybranej przez Radę do dofinansowania
Informujemy, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez LGD „Siła w Grupie”, dotyczącego wniosków o
przyznanie pomocy na …*** złożonych za pośrednictwem LGD „Siła w Grupie” zgodnie z warunkami podanymi w
informacji z dnia ……………, decyzją Rady LGD „Siła w Grupie” złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek na
operację zatytułowaną ……………………………………………………….. został wybrany do finansowania.
**(informacja dotyczy operacji spełniających warunki przyznania pomocy dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”).
…*** wpisać jedną z opcji: małe projekty; operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla
działania ”Odnowa i rozwój wsi”
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