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tA1 s,

II, PODSTAWY PRAWNE
2.r Regulacjcrvsp6lnotoNe

roznor/4dzcnic Komisji (Ur:) or 65lrot1 z d.i, l7 cz$w.a 2Ol1 r usLanx_
wiaj{cenickr6re tudarc ponocy za Tgodne z rrnkiem {rsnelznym w zno
sowaniu an. t07 i 108 ti.kraru (D7.urz. LE t, t87 z 26 06.20t4, str.l).
rozpopidTrnie Komisji(UE) ir 1407/20[ z dnia t8 srudnir 2Ol] i. $ spm-
wre stososania rd. t07 i t08 TrakLaLu o funkcionoraiiu Unii Ituiopejskicj do
tomocy dc nrininrk (D7 Uz. UL t_:r52 z 24.t2.2011. srr.l)i
rozporzqdknie Pdlamentu [uoFjskiceo , Rady (tJE) nr t]05/2olj I dnia
l7 srudnia 20t3 r w sprawic sstlrcia rozwoju obsTr(jr sicjskich p,er Eu-
ropetski Fundusz Rotny na rzccz Roz*oiLr Obszrdw wiejslich (EfRROw) i
uchylajqcc rozporzqd/enic Rady (wE) nr 1698/2005 (dz.Utz LE t, 347
z20 t2.20 j. str. 4a1, t pirtn.Tn.)

. rc2porzqdrnic l,rrtamcntrL Europ.tstiego i Rady (UE) nr l3ol/2013 z dnia
l7 grudnia 20t:l r. uslanas,iajncc wsp6lnc pzepisy doryczqcc Eump.jskreso
Fund$zu Rozwoiu Resionatneso. luropejskicgo Funduszu Spolecznc8o.
Funduvu Spqinoic'. Europejskieso |unduszu Rotnero na rzeczRoz*oju Ob
szi6{ wicjskich omz Luropejskicgo FundusT! Mo^kiego i Rrbackic8o oraz
unanarvralncc nrzep's), oedhre dorrczEcc Luropejskiego fundusztr RoTwoju
RcgionalDcgo_ Eurcpc.jskiego r.undusa Spolecznceo, Funduszu S1l6jnojci.
Euror€jskiego Funduszu not.ceo nR u ccz Rozsoju Obszads, Whjsknh omz
Efropejskieso l,unduszu Mo$kieso i Rybackieeo oraz uchylajqce rozpo?4
dzcn'c Rxdy (WIr) nr l08r/2006 (Dz.rrz UEL141z20 t2.2A ]. sn.121. L

. rozpoT{dzcn'c ( wE) nr 173/2002 partdmenlu Europclskiego i RaJy z dnia28
slycznir 2002 r. u$anawiajqce os6l.e asady , Elmag,nia prawd zyNnojcio,
we8o, powoluqceeo Eurotejskic Urz4d ds. Bezpieczcnstsa Zrs,noici oraz
n$tuawi.rce pocedury w 7lkrcsic bezpiecze,in\a ztMo$i (Dz.Urz. wE Llr z 01.02.2002, slr r. /, p62r.7n I Dz.Urz. UE t>otstic $]danic specjat.e,
rozdz t5, t.6. sLr 16:t,zp62n zm.)i

2.2 Resulacje krajorve
rolporzndzenie N4i.hrr RotnicNa i Ro/uljLr wsr z dni,2,t wcSnia 20l5 r.
w sprawrc szczeg6totrych warunk6w i rybr pr)znawanra ponocy fina.so_
wej w rmrct poddzralrnia,,wsparcic na wdrahnie operacji w rdmach stra,
rcgn rozwoiu tokatrcgd kiero$aneso pzs spolcc/no3i., objqlceo prcsramen
Roz*ojLr Obszar6{ wiejstich na laLa 20t4,2020 (Dz U. poz.ls?o)i
u$rwa z dnia 20luEeo 20ts r o roztroju lokal.yn z ud/iatcn tokrtncispo-
techosc' (Dz U. poz.378)i



unaNa, dnia 20 lutego 2015 r. o sspicmniu ro^oju obszariw $iejskich
z ud/l.lenr ircdk6{ Eur.peJskieso l: nd$7u Rotnego na zccT Ro^r,ojr Ob-
s/xr6q wicjski.h $ rrmach Prosra,nr Ro/soju Obsz.r6N wiejstrich Da lar
201,1 2020 (Dz.u. po7. :1,19)l

u$awr / dnia ll Lipcr 20l.1r o zasadnch rcxti/rcji pros.armw w /arresie po,
hy[i spijro3ci finanso*xnych s pc6Nkrysie nnmsoN.j 2l)t4-2020
(Dz U. poz. 11,16. / p6ln. zn.)r
uslawazdn'a 2l lislopada2012 r Pra\o pocz(o$c (Dz.U. poz ls29)i
rczlior/qd^nic Rady N,linhhrv I dDia 24 srudnia 2007 r w srrawje potskiej

Klasylikacji Dziahln.(c' (PKD) (Dz.U. Dr 25t. poz. l88s oi.2 2|]()9 r. Nr 59.

- uslarva z dnia 2 lipcr 2004 r. o s$obodzie dziatot.oici sospodar.zci
(Dz U. z 2ot 5 t. pa. 581, z p62n. hr ),
usla$a zdnia 29 sicffnir 199? r o ochronic d3nych osobosTch (D7 U z:l]l4
r, poz.l182. z p6rn. /m ):

' ustawa z dnia 7 [rvicnrir t989 r. tlarro o sloMrzyszcniach(DLU.z2OOt t.
Nr ?9. po7 855. rp6zn.zn.)i
usasa z dn'a 26 czc$ca 1974 r Kodcks pracy (Dz.lJ. / 20t5 r. poz 1268.
z DaTd /n.):
rslNva z dnia 2i kNicLn'. 1964 r - Kodcks cywitnl (Dz.U z 2015 t., p.)..
I l17. z p6itr. hr )

III.INFORMACJE OGOLNO

3.1 Cele i akres oprrcovania proccdur.

Celcm rn6icnw niniejsz.so podiecznik,jesropmco*anic.icdnolnych. przejrzysLyc| oE
.ras'ych procedur s{aranrujqclch nrrsidlo\'r' przcbicgFocesu nrboN oraz $_rybotu ojrc

cli, kL6r puyczrniq siq do realizaciiLSR

Niniejs/-v podrecznil opisuic strukLurq. spos6h ?avqdlr'a. zakrcs odpowicdTialnoj.i
l.CD oraz proccdury" ny\j'norvlnia i occn] Nniosk6$ o Jonnanso*atric opencJ'. w
nodr zniku arxnc Tondly riunicz cLapy ssrr6lprrcr- I CD z \iriioskodxNcrmi oilz
pozoralyni insr!ruclaml aangazoNaDymi $ rcal'/.cte dzratanra.

l'rocedury zamicszcTone w nrnrejs4m podrqchiku zon.ly opraco$€nc prz-J 7,!NVn'e

cfcklr-rvno j.i proccsu sclckcji:



- rcqego mkro$ ania $nioskodtscowi

be^tonnoici dokonlwanei occnYr

sf nwnoici Proccduralneji

jasnoiciinfomacjii

' ochrony danrch osobo$1ch

Nn'i.js.e prueelatat sq jnw. i Potqzech,ie dostep"z ttn lln'os,ota" tN v Jonie tltk'
ttunic.nej ha ttunie ntemetoeej LGD !!!!!!t!ks.g!!2!!4!!!!!s!!o z w iotnie Pa'

preto@j t! et.lzibie LGD

3.2 Struklu.a orsanizacyjna LGDw Procesic idenfrfikrcji naboru i occnv

wniosk6 o donn,nsowanie opcracji realizowanvch w ramach LSR'

Srovarzyszcnic Lolalnx Crup! Dzialania ..l.ctsza Plzvs/loid Ziemi RJ_ckiei zoslalo porvo-

lxnc r dnru 2l k*iehi.2O(]8 r B Rvkach PTcz pteJsawicicli in$vruci' publicznvch,

oreanizcji pozarzqdowych i prredsiebio6l*

S(orurrszenie LGD..Lepszx Pzyszlola Zicmi Rvckiej z sicdzibq { Rvkach zoslalo 7'rc_

jesrrcwme w dniu ll] O9.2O.)8 r. ptez Sqd Rejono\r1 Xl Wvdzial KrajoscSo Rejesltu Sq_

doqego w Lublinie pod numercm KRS 000011256l LCD Lepsa Pzvszlosi Zioni Rlc

kiej" dziala na obszazc po*ialu ryckieso, w sklad kt6.cEo rvchod/4 miano i gmna RvkL,

nia$o Deblin oraz gminy Srqryca. Ulcz, Kloczes i NoBodw6r' Crlonkicm Slo\"!r4vs7'nia

jen r6{nic2 po*iar r!cki.

L Walne Zebdnic Czlonk6$

L OrBrn decyzrjny Rrda

Najwy2s/4NladzEsbwazyszenia.icn rva!.e Zcbranie czlonk6rv, v k16rcso sklad rvchodzq

Pdl.cmmi Slorvtrzyszeni. LCD LepsaPrzvs/o3aZiemiRlckicj"sqpr/tdslawiciele



Slowa.zyszenie dziala na podsls*ie przeph6*:

).

L

SlolLrlu uchwalonceo w dntu 2l kwicrnia 2003 roku okto(lr.jqcesd cdle- orgdny sroqa
rzyszenia orazzasady dzialalnoicii
usa$] z7 toarca 2007 o $sprednluozsoju obvddvwiejslich z udzialem Srodkdrr

Europejskieso Ffnduszu Rolnego na rzcz RozwojLr Obszow Wiciskich (Dz. tJ. z
2007 r. Nr 64. poz.127). rozpoz4dzcnia Rady (WL) nr 1698/2005 z dnia 20 Nzcinia
2005 r. w sprawic wsparcia oavoju obsztr6w {iciskhh pzcz Europcjski Fundusz

RolDyhazcczRozNo.juobszamwwiojskich(Dz.Uiz.UEL217 t2t.tA2A05),
uslasl z dnil ? kwiehir I989 r. Paso o srowDyszenirch (D/.U. 2 2001 r. Nr 79.

w€*nflznr rlrukl urr orgrnia.!jn, l,GD

W nrukturzc LCD hhicj4 dorychczas ftnkcjonLrjqcc poszcredlne sxnosiska tracy w ia-
mach, k16.ych przydziclonc zosmly adania zwi4z.nc z pzyznAvanicm ponocy nndsowc.j
w ramach dzialania..Wsparcic dla rozwoju lokal.cso w ranrach i.icialy$T LTiADER'

Orlanizeje rve$nqrrznqirryb pncy Radyokreil, Regulaminpr&y Radl Srow..zyszenir

LOKALNA CRUPA DZIALANIA .,LEPSZA PRZYSZLOSC ZIEMI RYCKIEI (Zalqcbik

Do rvyl+/nej komperencji R.dy naleTy wybir opeacj' /godnie 2 rn.15 usr. I liren b r.zto-

rzqdania RJdy (UE) nr ll0l/2011 r!nra l7 grudnia 201:r r. u{r.rNitjAce wsndlne piTepis}

dolyczqcc Duropejskicso Funduszu Roz*oju Resionalnego. Europejskrego Fundus2u Spo

lcczneso. Iunduszu Sp6jnoici. EuropejskicBo FuDduszu Rohrego na zecz Ro/woJu Obs?r

r6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mo$kiego i Ri_backicgo od uslana{isjqcc

prrephy os6lle dolycz4ce Duropejskiego FuDduszu Ro&olu Relroo,lnego, EuroneJskiceo

[unduszu Spolecznego. [unduszu Sp6jnojci. Europejskiego Funduszu Rolnego na tecz

RozwojLr Obvanjw wiejskhh oraz Eumpciskiceo l:unduszu Mo6kieso i nybackieso oEz

uchyhjqce mzposqdz€.G Rxdy (Wa) n. 108l/2006 (Dz.Urz. UE L 141 z 24.12.201),

str.l2o), kl6re majE bya reolizo$ane w n.rch opncowrncj pzcz slowazyszcnic LokalDci



. qnioskLrjco biany kryulnw zsodnoicioperrcri z LSR hrb lok.lnych kryr$i6* \!y,
boru opeEcji w LSRI

opiniujc zniany! umorvie Bcncficjcnreh * akEsic zsodnociz LsR;

uczesn'czy s procedurzc odwo/aw.^j dokonujc auLokontbli occnianych qiosk6wi

oprniule inne sprarvy $nioslosdne pvez Zatz4d:

wnioskuje do ZJrzqdu i \valqo lebrdnia Czlorkow { spm\yach doryc/qcych biezq-

ccidzialdlnoici LGDorazrcalizacji l.SR.

Czlonkonic Rady sq *ybierani pzcz wrlne Zebranic Czlonk6$ LGD spondd czlonkdw

rra ocenn \ ni,6k,js o tloarnansonxnie oncmc

Ndb6r wnmskdn o dofindn5o*anrc 0peracii
Wykontwanie Tadari z$iqzanych z obslugq WnioskodaNc6$ .rd 7jF€uicnie sprsneao
lunlcjonowanir rv s/c,ig6lnoici:

sporz.ldz.ic phn o n.drniu nfncru*niosku,
dokonrwanie wnqpncj occnr z2reje$roqanFh wnioskds,,
spo.z4dza.ie lisry snrosk6s podlcgajqclch ocenie p%z Radi
pzekazysan'e {niosk6N, kL6re pozyrr-wnie przcszly w(tftr4 occn,i nr posleozcmc

sporzqd/dnre phm o odzuccniu lnrosk6w. kr6rc nic rr szty rvslctne.joceny.
obsluga posiedzri Rad)r dotyc/{cych occny {niosk6s (nr.il: infomoqanic Czlon
k6N Rddl, pro*adzcnic ic.jeilru upowaznicn do F/er*arania danlch osoboNlch
pz)rgor.*yqJnie f po$aznicn).

dzrelaiie bcTplatr'cgo dondzhyr ! zkftlc przlgorostranis *[osk6y o dofineisowonie
na opeEcjc @lLz'rji.c cc e LsR,
konnr' rclcfoniczny, Driloqy z porDc.la nlm Wniostods*cq w spRNie unabi i rcmintr
5porkatrir n. doradzrro,

' uzlpdniinie na 6iez4co cw,dcn.ji trdzielatrego doBdzrwa \ fomrie ken paprowadzone8o
d.{dz6!r onz rejerru podrn or6w, [r6r.vm udTietorcdond^yi,



ldzielrnie inlamacj' dorycTacych Trsrd PzyTnawrn'a pohocy

pr/ygorouywanie izanriesT!4nie oglosze'i o rozpoczgciutzyjmoqtnia un'osk6wo
dofi nanso*anie operacji,
przyroLo\qwanic i aktualizacja naanonosrarn6w naboru rvniosk6rvo donnansos€nie

mje$acji $iios!6q i ildawMic potrvicidzcn zlo2cnia w.ioskbw, kl6rc b$ly zlo-

pzekazywanic zarcicsLrowanych vniosl,6.v do praco$nika LGD odpoqiedziahreso a

rcjciri. a Lo-cspordellji pp)cl od/{c< or./ *rcl.ud,.l.ej
}} sylka pocztoNa. kuricda oraz fakso*a.

3.3 Ochronr danych osobowych.

LCD zobowiEanJ jesr prz-e1,"xrzai dane osobo{c Tgodnic z obowiazkami slnikrjqcyni
z pzeph6w prarva doLycz4cych przelqarznia danych osobosych. rv tlm 7 prTepisdwus'awy

z d.ifl 29 sicrpnia 199? f. o ochronic danych osobo$)ch (Dz.U. z 2014 r. poz 1182,

ziiTi.h) i sldanych najej podeawic akl6w $ykon.wczych.

W z$iqzku z llm, zc pzclwaznic danych osoboslchjesldopuvcalne.Fleli osoba kr6tj
dane dotyczd wyrazi zgodC na rch p./-elwrtMic, kaTdy Wnioskodavca bed4cy osobq li-
zyczn4 nietrowadzqcq d2ialxlnoici eospodarczci sklada oiwiadczenie o slraz€niu zaody na

przerwr.4nie danych osobowych

Do pzcrsaiznia danych mo8qbyd dopuszczone srl4cznie osoby DDsiidaj4.c upow,rnic-
nic nadanc nrcz Zarzad LCD (Zalqchik tu 2), kLort zapcsni konlrole nad rym, jakie drne

osobowe-kiedy i przez kogo /osrall do 7bi.tu wprowad zo Dc o raz korn u sq pzekaz) $€nc.

LCD powadzi ewidencje os,5b nl'oNdnionych do przct*,rz'ni{ d{nych osobory.h,

nunfi utowaznrcn'a.

nnie i nazwisko osoby upo*aznionej.

dare nadania i uslania oraz,kres uF$t/nien't do ntcNxzniadanych osoboslch,

. idenrynkarorjeTeli danc s4 pzctwazmc rvsyncmie inlonnalycznym.

Ewlde..ja sranowi alqchik or 3.

Dodalkowo praco*nicy LCD podpisujqoj*iadczenia, * kr6rych Toboqi4?uja siq do 7,cho-

*ania rv ojennicy wszelkich danlch osobowych do kl64ch uzyskali dosltp u 
^'€ku 

2

$jkonyNaniem przez nich obos i4zkds sluTboNych (Zl4chik d 4 )



l-CD zalcwnia $lasci$c Nanrnki oiganticrj.o kchnicTnc, kl6ie gqar.mujq bezpieczen-

Doknmenkcja z^ricmjqm dane osobo*e precho$'r'ana jcsL w pomicszczcnixch. do kri)

rrch do$ep majq lylko fposaznionc osoby KompuLery. na kL6rlrch p.xco.ja osoby upo*a;
nionc zabczpicczonc sn haslcni

3.4 Polityka ppcjrr}s loft i. poulnoici. bc/(ronnoici

I-GD prowadzi na k,idlnr elrpie .rboru orr oceny poliry*e przej.zysloici, poufnosci oiaz
bezslrcnnosci. Szzs6los€ apky znwane zosLaly \r poszcze!6lnych pnnktxch niniejsTego

Potiuka paejatsloici tentizottnm b?dztu 
"n 

knmlth.tapie o..t| t!"ioslno o dofuonlo-
tnri! optttcji ptuzzantieszea"i. in tioru rtterntto'@j LGD n{ona.ji o aohorueh,Iist
tlti6k[e o.eniotlch, protokoltt]r. ?oriel..n R.d! itp.

LGD zobo*i4ana jcn do niealrudniania na podsLarie um6r o pmce lub um6{ cy$ilno
pmNnych, kr6iych pzcdmiolcnr lci \rlkonrwa.ic obowivkos zwiqTantch / r'un(cjono+a,
niom bium LGD. os6b swiadczacyc| odphhc doiadzrwo na uccz podmioLd* ubiegaj4cych

sia o$ndcie realtmjiopsrcjiN rmac| LSR hrb blid:lcych cTlonkrh' Rrd}.

Nrb6i i occna wniosk,jw o doin.trso\anie opcracji rv ranach LSR odblsad sie bedzic

zasloso{2nidn prcccdury \l}boru rniosk6w nozlnej z lrrej etap6q:

LGD zoboqi.rana jesr do pzecho$)*rnia dokumenl6$ dorycz4cych slboru i rcalizacji
LSR. \r Lym doknnentacji 

^eiazrncj 
z occnq,yybo.rn i usl,lcnicm krvoty rvsprrcir na

onerx.jc z 2a.ho\i.nicd n.lerllej n.mnnoici.

l.CD prlechosuje ri,vnio/ rrchi{alnc oel.sTcni. o nabonch wnioski,q.

LGD zoboniqanajesl do prechowyrania rvw dokumenl6vnie k6ccj niz do d.ia ll Crud-

w prApadku, gdy dokumenry pzechoqysdne sq po/r $eJl'bq l-GDjesl ona zobowiqana
do pisemnego poinformoqanid Srmdr/qdu W.ierdd/l$r. nidjscu pr^chowvqania doku-
menrdqu rem,inie l4JnioJ dnid/r$rrcix unro$yqrrunk&h i sposobie rcalizacjiLSR.

w pzypadku zmiany miejsc! archiqizcji dokumenr6* oraz rv przypodku 
^*icszenia 

hrb

/apr^{dia d/aldlndrici pyed 11.12.2023 r LcD 
^bowivanajed 

do pisenlnego poinfoF
mo$ania Sanoz4du wojcrddzNa o micjsor trcl'isizcji doku,ncndw. \'leminie l4 dni
od dnia zismicnia zmiany.

IV. NAB6R I WYB6R WNIOSKOW O UDZIELENIE WSPARCIA NA
OPERACJE W RAMACH LSR



a) etapu konsuhej' ot.ncji (tyh konsrlLaclino - fzsodnieniovy. niejesl obligaroryj

b) elapu naboru i $sLepnel ocenr Nni.sk6w o doinxnsowa.ic opcRcli. zsodnoici
z LSR ikrylcriami lokalnymi (rybkonkusow!),

c) elapu oceny meryloryczoej $n'oskns. doi.rnsoNanic opcracji (clap ten dokonywa

nyjcsr pzcz sa,nopad woje*'id^w4.

4.l. Onis trocedur] naboru i [on\uhaciioperacji
Erap konsulracii opsmji jcs procsenr popzed/,jqcyn nabir wniosk6w

o dolinrnso{anic oticracji. Rozumianr jcsljako bezplahe uilusi doddc/e ivitdcT.nc ptcz
upoRJrnionych pracownikdrv l-CD.
Erap konsulrrcji opcnc]' nD nx cch wslaznic Wnioskoda*!), czy z@ropono*rny pomysl

$?isujesie s /rlorenia konkusu przy uwzelednicniu:

L Zsodnojci zcelem gl6\"ny.r islczce6losrmiLSR. przcz osi4sniecie zaplanowanych

w l.SR vsktnik6s produkru i rczullalu.
2 Zgod.o:iciz programcn. a ramach kl6resojcsl plano*ana todh/tclal
l. WyklucTenpodniorowlchl
4. Wykluc/-ei przedm'oroslch;
5. Wyko.alDo$i operacji ve vsktintch ramach czaso$yclrr

6. K*alinkoNalro3ci \rrdalk6rri
7. PosaJ,.i.numedide.lyfikacyjrEeor
8. Rcalizacji p.zeJst$/'lci.naNlaicrwyni Lcrcnic:

9. Zalozcn budzclLr operacji.

Kai-tly porcncjalny wnioskodx{ca nrozc skorzyslla r be/rlar.tgo doradzlsa r biurzc LCD

odno!nieplanoqanerdotutLizxcjiopcracji($niosckodolinrnsorvanicopcdcr')pouzsod-
nieniu reminu spo*anir z tdcowtri(icn LCD.
Elapdoradzhvr n'e m. nrocy siq2ncci. La. nicdccyduje o ncgtLyNnc.jlub pozylyrocj ocenie

.r'dor' Co r r d3 ./\ri crapic lo'l r L r r. \r. d fi L Lo! rr.c oper.'.ii
Przcprowldzenie dorrdzbv. porNic.dzanc.iesl zlozenienr podrisuttcztoLcnciahcso Wnio

skodawce Da karcic rcaliacji doFdzlM (Z2l4cz.ik tr5).

Praco*nik LCD ud/ielajqcy doradzlM zobo*i.lzanllesrdo uzupdniania na biez4co ReF-

sr.u udzicloncso doradzrwi (zalqchik ni 6)-

4.2.Opis procedury naboru iwstepnej oceny wniosk6t! o dolinansowanie

LCD przepro$ddza *!bir N.iosk6* o doliirlnsorvanic opcmcji na podsllsie obowi4Tujq_

cyc| akl6\v praMych. \rlryc/nych. rc8uhmh6rv oLaz niniels/!ch proccdur.

Nrb6r' rctcslrucjr wnioskr 0 dofinrnso\vanic op0ri.ji



LCD dopuszcajedynie konkursy zmkniqlc, w kldrych okreila sie date i eodTine otqarcia
oE 2mkniqcia konkusu.

O8loszcnic mboiu wniosk6r o dofinanso*anie opsrcji nstcpuje w eminah pze$idzia-
nych w,,HamonosEmie planowanych naborcw wnioskdw o udzielenie wspdcia na wddra
nic onerrcli q ranrach LSR nanowiqcyD alncznik ni 2 do umoqy o warunkch i snosobie

wpowtd/jnre znrian rv \w. hannonosranic Nymaga !a7dor,/-oseso poinformo{anir orar
u/-godnienia z Sanorz4dcn Wojcw6dztwa Zmianq unaJe sie z uzsodnion4jc2eliSanorzad
Wojelodzlwa nie \qrui spzcci{a wci4gu l0 dniod dnia otrzyma.iapisna I.cD. Zmiana
Iarmonoemmu nie synaga Trwiennia aneksu do umovy o rvmkach I sposobie rcaliacji
LSR.

Usl,lehicz Sw lcrninu nabo.u rniosk6\v oHz I'mi(u dosifph}.h irodk6rv

LCD ma mo2liwosi oglos^nia naborujedlnie w sytuacji. gdy nie zosraly osiqsniele akla-
dmcprezl-CD q I-SR wskrliiki i ich *anosci, dla cel6a i pizcdsiewzrqa dotyczqcych pl.-

LCD pzed rozpocz€ciem prccedury uzEadnia (cmi.y.aboru Miosk6w Zsraci siq do Sa

mo.zAdu wojeq6dzlwa z proibn o {skumic $sokoicidosrepnych w ramach poddTialanra

Srodk6w finanso$'ch NprzeIczeniu na zlole.

Poqzszy \ym68 niedoryczy pzypadku oelasa.ia tieNszego nsboo wniosk6wq amach
poddzialaDia. Jereli LGD po raz pic szy oglxszjednoczesnie kilka nabor6{ - suna k*ol
ogloszri nie noz€ pzckroczyc limiodoslepnego l-CD lrnmach LSR.

tlstalenie dosrQpn {@dkJs linrnsorych

Pay okre3laniu doslepnych 6rodk6w linansowych uwzglqdnia sit rdlnice poniedzy:

imdk,ni finrnsosyni n, rdrarxnie LSR, z uwzslednicnicm kwort z$o$s€-
.tch sankcji lub pzyznanych bonu s6 w, o kl6rych mosa w !\ 3 umo*y o varunkach i
sposobie redh2acji I-SR,

n kvot{ , oglosz.n o n,bor,.h wniosk6rv. z uwzslednicnien kwory oszczednoici
w iamach pzeprowrd/onrch nrbor6R, obejmrjqcych:

r) nieqkozysrane kvoly z oeloszen, uwzsled.iajqcc 6wnic, kulry z Miosk6rv
ozpatzonych nqalyvnic lub wycoleych.lesli mialy qplyw na qkozynanie

b) r6rnice miedz] ksllq przyznlnq przez LCD a kwoL4 z Mo$] okr(lonq s e?niku
pzepowdd^nej konkoli adnini$mcyjnej,



r62nicc rvt.ikajirce ze zniany Lrm6r skurkul4cy.h znniejsznicm kq.rt ponocy.

kwoLy Nynikajqc. ? ro^vrEzanlch um6w.

r62nicc nnqdz-y k$olq z trmo$la kwoqwypllconqw wyniku konrol' 4dminisLn.
cyj.cj wniosku o plahoi!.

kwoly z prcproqadT-onych poslqporran Nindykacyjnych lub dokonanych nreT

- oraz kwol{ {rodk6v pzcznaczonych I rrm{.h LSRdla spmry Duy*rdronych do
wcrr'fikacj' Do poztlyrnvm ro,pri.zcniu p.o(cstn Ccrel' n'e byly donepnc srodl'
q ranach n.bonr. w krirlnr 

^sralzlozony 
wniosck objerr procedurqprclcslu).

l.CD nie p6znici .i2.r l0 dni przcd plano\mDym rcrminen rolpoczecia lcminr naboru
qiosk6w infomujc drog{ pisemnq Sanorznd wolcN6dTr*ao pbnowanym rcrminic n.boru
\qaz zFojck(cm ogloszenia omz zalEcznikami.

w pzypadku akccpLacii pzer Samovqd Wojcw6dztsa ztrorono$aneco lennnru. LCD nic
rrczcinic nil l0 dni i nie p6Znicj niz l4 dninzcd phnowanyn Lernincm rozpocTi.i. naboru
Nniosl6* 4mieszcza osloszcnic o nahor/e rvniosk6* o udziclcnic wsrrrci. na operacje
Tgodnie z przrjelyn przcz LGD Plrnem Konrunikacji (Zahcznik nr 7- wdr oglosmia o

LcD $ niejscu amieszczcnia na swojej sronie inrenerorvej oslosznh wskruje daeFso

wraz z wnioskicm La;Dpr/esyla projekt ogloszcDiao Dabo.rc wnioslowo udzielenie *spaF
c'a i na o!ftacjc torllzosancprzczpodnriol] innc niz l.Cll. krare zdsiearvszczes6lnoici:

a) rernrinu i nicisca skladanir r)'ch *niosknw.
b) fomry wsparcia,

c) zdEsu rmarycTnego opetuctr.
2) obowiq?ujqce \" ranach naboru:

a) s?runki udziclcnia $sparcia,
b) krlr$ir wtboru opcrucji rvraz ze wskazanicm mininal.cj liczby tunkrdrv. kt6rej

uTtskrnre jesl wrunkicn Nlboru opcracji:
l) inlbmFcje o \v)-maga.yc| dokuncma.h. porwierdzajecych spelnienie warunkow

ftzielenia lvsparcia or0z kryLe 6w wybotu opcracji;
4) wsklanie vysokoici liniu s.odkbs w ramrch oglrsTrnego naborui
5) informmja . miejscu udoslqpnrenia LSR, lomnrlaza Nriosko o ndziclcnic *sparcia,

lbimultra qnrosku o plalnoia oriz fornrulaz umosl o ftziclcnic wspr.ir.
w pzypJdku ocraniczcnia a sFoloici kwoLy pomocr $spdrc,a q ramach LSR, np dlada-
neso lypu op$acii / rodarrL dTirlrln.ic' gospoddrc^j. slnikajEcej z aph6w LSR oClo-
szenieonaborrc powinno byiTAodne { r}nr /akrcsie z l-SR.



W ogloszcnnr o Daborze qsktlNane jesl toieiscc npublicznienra opru krtreri6{ \rrboru

opcracji oriz a\td fzyzDasaria tunl16w za spclnienre Jdnego k.ytcrum
Po poz)ly$nlnr 04odnicniu z SW lemnnu nxhoru wniosl6\r | rcSci ogloszcma o naborze

$riosknw, LCD u mies/-.a .gloszcnie o nabor/e wnjosk6$ o Lrdzielenie $sParcir o kLdryn

morowrn.:l5u$.lliLbro4!/:rdzcDianrll0l/20ll,naoPcncicrcalizosaneprzstod
mioly inneni2 LCD, ssz.zcs6hrolo nrswoic $ronG inGmelowej. nic wcze3Dicj ft l0 dni

i nic F/nicj niz l4 dnr pTed plano\anynr lcmincm rozpoc4cia biegu remin! suadrnia

Zamicszzonc o-lloszen,r. naborach bqJ4 xrchi{izowanc. nie kr6cej nizdo ll efudn'a2023

I-(;D numeruje kolejno oeloszenia o nrb.rac| w nasL ujtrc)_ sPosdb kolcj,r! numcr o-qlo

szeni/rok. W pzypadku. rdt nab6r bedzc pftJ{ad7.n! na pzelomie !q6ch lxt numcr oelo_

szcniao nabor^ /awicra rok s kdrym nab6r bcdzie zmkniirr

Ogloszerie o,dbotzt tnosktite o atziele"i.

lcrmin inneJsce sklad.Dia {n$knw:
"sptreio 

nn oPtracjc zatrie :

akrcs rem.ryczDy operacji (crcli dolyczy)i

qdrunki !dziclcnia sspa.ial

kryteria *ybo opcracji sr/ /e {skxanicm nninulneJ I'c,b! punklow. ktdrer uzv_

skanie jerl wrrunkicm Nlboru openciii

infommjc o miejscu udonepienia wymagMych dokumendw. porqierdajq.vcl'

spelnien,e warunk6rv f dzlclcnix ssparcia oft z krr_leri6w svbotu operacjii

sskazaniesysok.ici lininu Srodla{ s mnach oelasanego ko.kdtsni

i omDcjq o niciscu udoslgpnictria LSR. fonnular/a {niasku o udziclenie *sp,r.ia-
aoxnulr% wnioskroplahoad drxz fonDrlam unrowyo udziclcDic \$parcia

Po zaui*zczzniu ogtoszdtio nie nn nnzti||oic' znionr jego ttrSci ortz ko^tennw *vhor

operu.ji i ntnlonJch , oniicsiznil do tobotn wltzoqtttr-

czns nttn a nabota trtiosknv nie t"o\. bli lttdlsry nii 14 dtri i nit tlhtisz! |ii J0 thi.
Miejscenstlarlo,tu ahioskd" o zietenie nsporcia ,o rcztiznLjc op!tu.iijest Biuro I CD

wni$ek *raz z zal{cznikrmi m$i byd doslrrc/ony:



- pzez pcl.omocnika, albo

- lr/!r osobe upo$az.ron:1.

Wnioskidoslarczone $ inny spos6b(rp. aakscm. toczr4 elekronicznd poczLahdycrj.d lub
donarczonc narnn! adres nie bgdE rozpalrywanc.

wklzdlnrz poN]zszych rrrpa,lkn* decldujcd.La wpl)r$r wniosku do Biura LCD.

wnioski /lorone przed dnicm rozpoczecir nrboru i po fplysic wyznaczoneeo reminu nie
bedn ozpatywane i b9dq odsylanc pocTrq /r porqierdzeniem odbioru d. wniostodascy
* Lcrminic4dni od dniazakonczcnia traboru wn$knv
wniosek w@ w komtleren rynragaDych alqcznik6w sklrd..y jert rv Biuzc
d\'6ch cermplarach w wesji papieroNcj i clckronichej (oryginal waz z kopiq
dzonqTa TgodnoSd z oryginalcn).

potuerdza za zgodnoSa orysinalen kopie dokunrcndw wnioskodaqcy niezbedDe
czcnia do {niosku o dolinansowanic opc.acji;

spm$da czy sniosckjcsr /lorony !o *lajciweso Dnm omz w odpwiedT' nr drny kon

rr dniu przyiscia Nnioslu wydqe opalrzonn picczqciq LCD ks$.kopie rieNszel strony
wniosku wn/ z podpisnlm paz sicbic potrviedzenienr /lo7!nia wnioskn o udziclcnic
wsratia ,nwienjqcym iMywidu.lny nuher {niosku. drte i sodzine zlozcnia wniosku od
licTbq dosrarczorych z NDioskicm zal$hilnw (Zd4cznik n! 8):

' rclcslrujc w.iosck (prl-ysrJ*ia pi{z€i wplynr qru z darq i eodzinqwtl}wu)l

nd osi /ro/cr ic {1.\k' rr or, srJ., n( orle/ I uD /cs "r c'i. /lolod h \1i, ..o" ka

- pt kduje Zesa*ienie zloblych sniosk6$ Mazzwnioskaminajp62niej q 
'eminie 

2 dni
roboczych od dary zMkniecia (onkusu do W$ppnej Ocetr).

Pracownik Diura l-GD nadqe indyqidurlny nunrer *niosktr o Ldziclcnic dofinansow$ia na

opeRcje w nasepujqct sposab kolejny numer sniosku/numcr podzialoDitnunEr oeloszc-

Osoba skladai4ca sniosck norqierd/a /lorenre qnrosku rvlasnorqcznym podpGcm na Zc$a-
srcnju zloronych \n,osh6s.

LCD w



Wvcolrdic /lotoneeo rvniosku o dolindnsowanie operacii

Napi*mnqproih rvnjoskodawcy islDieje nozliwoia qycolin'a wniosku bc7 lodmia pzy-
czy.y na kazdyn elapie o.e.y. LajD moz zur6cii wnrcskoda*tt be4oncdni. jcdcn cg_

zcn0larz $dosku wnz z zalqchiktuni. Drusicszemplarz prl-echo$y$xn]re( s l,Cll sr/
z oryginalem pisma z projb4 o qy.olirnic.

llhiosck skukcz"ie rfc.fah! hie vt\toltuc zadnlch skutkin ptawntth, d Pa.lhiot. kt.iry zlo

ztl, r haeathie skuec,n? Dr.JI|r hi.lek had.ic truktorunr jakbr kEa wo*u nre zloil

wslcnnn Ocenr wniosk6w o dofinNnsos,nic opcr.c'i

LCD { rcminic,ls dni od dnia naslqpur4cego po o$aLnim d.tu rcmi.u skladania wniosk6w

o do0nansowa.ic opdrcji:

dokonujc wstepnej o€ny viiosk6w { zalrcsic zlo2enia *niosku w nrcjscu I Fmrinie

wskazanyn s oelosTeniu o naborzer zsodnoici op€ncj' 7 Takrcscn rcmarycznym. kl6ry zo-

$al sskazny w o-qloszeniu o naboprr zsodnosci operacji z lbmq wsparcra *skrzanq q
ogloszcniu o naborze (EfunJacjtptomia): spcltimia dodaLkowych qanrnk6q udziellnia
wsnrrcia obo{i4zuj4cych rv nnrrch naboru. oru

-dokonujeocenyzgod.oiciopcmcjizLSR(wlynzPognnefr),

v)b." r nFr_. do fin" hovar'rr ' rr. Ln,la(r' "{5pahir.

Przcz opcracje zsodnqz LSR ozumic sie opcmcj€. kl6m:

/lklMa realiacjq ccl6w sl6Mych i s7.7.e6los-vch w LSR. prEzosiilanic zaplano-

\,nych w LSR sska2nik6qi

jesr zgodn. T progia,ncm. rv ranrach kraregole$ planowana rcaliacja 
'ciopsrcji.

Usolenie kwoLy rvspaEia odby$a si9 prTez:

' 7,eoso*anic wskazanej w l.sR inrcnslwnoici p onoc y okreiloneJ w dtnej grulie Be_

nefi cjcnlos \r sranicach okreilonrch ptcpisani $ l8 rozporzEdEnia LSR|
. aeoso{anicodporviednieJ {skrMej w LSRsanoici pFnrii okreslonej * granicrch

okealonych pzcpismi $ 16 rolpot{dzcni. LsRi

' /rsosotr2nic {skazanej * I-SR llh $ oeloszcDni o naboze *niosknrv mrksymrlne.i

kwory ponocy ry granicdch okrcilonych s $ l5 rczpopqd/eni. I-SRi

*c.,fikacjt kos/16q kwalinko\ranych opeEcji oz ewemualnc $llnczcnie koszL6\'

uznanych za niek*rl'l,kowanc. co odbywa sit be/ us2cTeiblu dla kompetcncji sanro'

u4dtr sjeqddl{a w zkrcsic oslat{znej {eryllkacii kwalinko*alnoici koszdq
dokon]$Mej { rmac| kontroli ad'ninisttcyjnci $niosk6wo przyznanie ponrocy

Proces oceny sklada sig 2 nanepujqcych c/qlcil



czq3a I - sslqpna occnn wniosku

czeii II ocenazeodno$iz LSR(vlym z ProsmDem)

czS3a lll o.cna wg lokrlntclr kryrfti6$ $yboru.

I-!k!!=J!i!!P!!!-!!!!@
wniosek r€ryfikoqany jesl przcz pracoqnrk6$ l.CD. kdr/y dokonLi:r ocenr wn,osrdw
qop!reiuoKanewslepnej Oceny (Zllqchiktrl0)/godn'c/zsdd{2pdroc/uslemnn'e
nie dL^/Jm ri/ l0 dni od dar. /alo tr/!n.d lrbo'L *niJ.l x.

Pmco{nik LCD przcd pizy$ilicnie,n do occn} sdoskujcn zobowi4any podphad dcklaia-
cjQ boTN(nnoici $ srosunku do ocenirnoeo nrcT sicbic {.iosk! znajdui.lc4 sia na K.fcic

*niosk zoialzLozon) srrmlnic inicjs{ n.bon, sd'osk6N wskaz.r'ym soeloszctriui
opencjale* zeodra z ?ak.esem Le

opcraq alc$ zgod F z fonu ssp.( a\skaznas oBlos,cnitr (ftfLLrdrcir/p.emir)i
\pdnionc zdiily dodilo\c \.nriki L drclci ! ssp!rn oliouq/tr qc

Wniosck. k16r,v nie spclnia *w. warunk6s jesr odr^cJny ' n'd podlela ocenic /g.dnoicr
z LSR oru $glokalnych kiytcriow \rrboru

PmcoMicy LGD bioqcy udzials I czqicr oceny spor/:ld4je rrorokdl 7 oceny (Z.l4cz.ik.r
ll), kloq jcst zalsi$dzn)- pucz Zarz4d LGD \' (enninie I dni roboc/-rch od dnil 7,k.n-

W pzypndku odurcc.ia wniosku z powod! nic spelnienia $av. kryren6* prrcownik LGD
s ciqgu I dniroblc/tch od dniazakoncrnia occny przysoLowje pisnro o odrzuceniu wnio-

sku z powodu nie spelnienia *rrunk6,r (zllqchik tu l2).

WDioskispclniaj4cc Narunki zoslajqprzekazane przez ptscownik6s LGD do kolcinceo clapu

ocent prenrowadancgo prcz Radc LCD zsodnic zprolokolenr pr4kt7ania qnioskbw (Za-

lqcdil B 13) \" lemrinie:l dni roboc/rch od dnLa zakonczcma ocen).

l,hLy wnioskow odpuconych oraz przeliznych na po$cd7cni. Rady zoslanq zanriesazone

na $ronie inLemer.we.j l.C D { rcnninic I dni roboczych od dnir Ttkonc2cnia occny.

..eit II - oceno zeorlhoici z LSR lw t m z Ptuetutuh)

Rada dokonuF qyboru opedcjint podsrawic krytcii6s $ybotu olrcllonych { l-SRsponod
.t. r.J ko. tr) )\.cprc\/l\s..cor.ao.ere!n.vl '-
N" pozionic Dodcjmorrnia decyz! ani Elldz! tubli.thn rni i.dna z grup intc.csu nic
posi,dr rio.cj nit.l9% pnr elosu.



Andizf, mzrrrdtr grrp inr&.sd* cztonk6e Ridy

Pzed kazdyD posicdzcnien PzeRodniczqcy doko.ujc rnal'ry ruzkladu grun interesu czlon-
k6N Rady bioqclch udzlll rv posiedzcniu i na todsx\ie svnikow rcj anatrz) dokoDai $o
sorvnych wyl4czen z occnl- opcncji. aby apesnii. iz obccnc kworum zeodncjcsr I *),ma-
ganiami an 12u$ 2 tkr b tu/poz-rdzenia ll0l/201r.

w slniku rnal'/-l Prze$odniczqcy Rady $crylikuje, czy spclnioie bdqvarunki zgodnie z
an 12 un 2 pkl b rozporzndzcnia 1103/2011 rvskazujqcc.2c..i {ladze publicznc, rn, tadna
po.jcdrncTa grupa iftercsu. nic rnoei nricd w'qcej ni2rlt%pnwsto5u q pode mo{aniudecy-
Tjiprl' Rade. Zapcwnicnic bflku dominacjipojcdlDczc grury 

'nlere analizow,nejen w
konlekicie ccl6s LSR, pzed$q*riri i snrp docelo{}ch omr urrzelednia rv szczes6tnojci

P,n,lonncnoil potielzenin i podei"o|ntJch ptz.z Rnd€ daraii (k,otan) spehtio,e jd
glt! yet,io,? zosto,4 wzrstku 

"nicpnj4.t rnosi:
l) wposiedzeritr bic?.udzmlcomjmni(j 50% .zloikns akh'atncso sktrdu Radv,
2) wirod cTlofknu borc)ch L dzialN posiedTeniu nEldq! si9 co rajDnicj J0Toczlonk6* tric_

b':dacydr insyk:rrDl ptrbliczi!mi.
l) przedMNicielc poszq^g6nlci gn'p inleresu nano\riq ic w'qc!.1 nii 49% cztojkd\ bjo.r

clcli l'dz al! posfudz lu Rrdy.

rV przypadku sdy nic /.st,la ape$riona praronocn.$ po5iedzcnia i podcifr orv.nych pzcz
RJdr dc.y/'i,Lvo d r' f' (r, Jnr.,rr ai'J." od. d\ q! ndc/did- ror b e)1re .ovJ

W prolokolc odnoorvuje sie pzlczyny. z powod! krdrlch posicdze.ic nie odbylosic.

Rada Slowarzyszcnir l-CD prucuje woparciu o Rcgtrlanin Pracy Rady S(o$M.!s^nia LGD
..Lcpsza Pizysllola ZienriRyckicj sLanowi4cl- zalqclnil nr I do ninicjszeeo podrgcznika.

Posicd,enie Rady zsoly{a.cjcn pze2 P/ewoJniczqceeo Rady t_cD po uzsodnicniu nrieJ

scx. teminuoEz porzndku posicdzcnix 7 Zarl4dem LGD.

W przypadkn duzl ilofti wn'osk6w Prze$odnicz4cy Rrdy I-CD nroze zwolad po$ed^nie
rruajqcc drva lub wiaccj dn'.

Wszlsrkie osoby bioqcc udzial w posedzeniu Rady pprd orwaicren p.siedzenie potwicts
J/ajq sqojaobccnosa podp$enr na liicie obccnosci.

wszy$kic osob], biorqce ud/irl q posiedzcniu RadJ' podp6uj4 deklaracje bcz$ronnoici i
polhoici $anowi{cq al{ca* tu 14.



w€ryfikicjr qodnoicioperrcjiz LSR 
' 
ttoBBnem

LGD lveryfikuje zsod.oi{ opedcji z Programcnr 4odnie z proccduq okEstonq
wdokumenhch Lowaztszacrch do LSR oraz pz)rzdrosoqaniu lany scrynkacji, w Emach
kl6Rr koniecznejcsl uwzglidnienie takze punkL6w ko.rrohrych ujtlych w z,lqczniku do Wy-
rycznej Miistm Rolnictwa i Rozwoju wsi w spdwie zape\vnicnia.iednotnego i pnwidto$€-
go wykonylva.ia pze2lokalne arupy dzialanid zadanzwi4znych zre.tiTjcjqlokatnych sia-
legii roz{oju lub 

'nnych 
\yycznych wydaw,nych pz€z IZ w 2rkresie Prcsram6w. w r,

mach kt6rych nn.nso\€na ma bya opedcja.

Zgodniczan2lust.2usa*loRI,KS,p.zezop€ncqzgodn4zLSRrozumicsieopedcja,

l) Tkhdi rcaliacjt cel6w gldwrtch szczcAdoslcl LsR, prcz olilanic ap rno*anych *

l) lei4odnszPrcgnmem,r.amachkrdrcsolc$plino\narealiacir Le opcmcJi.

Oce.a zgodnoici opeRcji z LSR w ryn zgodnoici z Programe dokonywana jcsl paz
czlo.kdq Rady LGD. a naslqpnie spdsdana pzcz Komisje Skruracyjna upowa2nionq do
dokonywmia q'nwdzenra oceny zgodnoici operacji z LSR w Lym occny zgodnosci z pro,

Srmcn x rrmJ!h h6-ceo icr tlanoqJ' a rer.r/rcid r'opcrdcl
Komhja Skrukcrrrna w syL!&jr st$ierdzenia rczbicznych ocen q ranrach krylcri6w w $o

$nku dooeniancj op€acjikieruje opsrcje do ponoqnej oceny.
zldNnicm Komisji Skrulmtjncj je$ czuwanie n!d Ir vidlowtn Dzcbics'cm pmceru
occny r wtboru! popra*noic' dokuments.ji, zgodnolci lo.malneJ,

W razic nieobecnolci na posicdzcniu Rady Sekrerarz, funkcje e pclni inny Czlonek Rady
ylbrany { glosoqaniu jawnyn.

wynrk oceny zgodnoici opeocji z LSR w (ym zlodnoici z ltogiahem dokonywanyjcsl na
karcie sta.owi4cej alqcznikNr 15.

weryfikacla zeodno{ci operacji z LSR i P(granrm oraz wybdr opcncji dokonany {,remi
nieskazanym vad 2L usl. I usla$yo RI,KS

wnioskiniesp€lniajnccwaru.kdwokre$lonycbslzejunicszczsicnrliicjeMiosk6w.kl6re
nLc pPcszly pozytyMi€ occ.y zBod.oici op$acji z LSR w tym zgodnoici zPiocianeh.

Wyniki occny zCodnoici opemcji z LSR w rynr zgodnoici 2 Pogi.nem odnoto\rajc sie w
prolokolcz oceny isyboru opemcji, do k,ncCo zal4cTone s{ (Kd1a oceny zsodnoici opera-
cji z LSR, Karta oce.y opencjiz Posonrem).



Jczeli operrc.ja zoslala neg,tywnic ocen'o.r lod kqlem zsodn.ici z LSR. q rvfr Tgodnoici z

trcgnmen LGD infomruje qnioskodawp o rlm fakcie. przv cztm iniomacja la awieo
pouczenie o nozli*olci wnicsicnia pDresr. okreilaj4c

l) remin do wniesienir Folcstui
2) do kl6rego 72tndu \r'ojeqndzLwa nrle2y skicowad proLesl i za Po(.cdnicLwen kl6ej

LCD:
l) rvlnogi lo.nahre polcsru.

Ktdr Czlonek Rrdy I)rZd przy5rqnicnicm do oc€nt wniosku jesl zobowi4zanv podpisai

deklancjc bcalronnoici w nosunku do ocenianego Fzcz sicbie *niosku 2naidujqcq sil na

Kanach Occny Zgodnoa.i Opcraq' / LSR (Zalqoznikn.l5)

Pftd rczpoc/qcicm ocen]. C/lonck RadJ_. ktdiy.icjesl bezsrronnv sklada iDformlcjq o {1_

laczeni0 z opcracji (Ztlqcznik Nr l6) Sckrctarz Rady spozqdz lisk CzlonkdN Radv. kl6rzv

stwierdzilido2liwoS6 zlanrMiazasadr beTsrronnoici \raz 7e wskazniem kdrego wniosku

10 doryczy (Zal4caik tu l7).

Po wcrynkacji /godno$i operac.li z Prc-q'lmem (czeii II Kanv ocenv) Czlonek Radv doko-

nL r 'c4 \ /.odrr n .pca-r. / cR 'c/c\ Ill Kar\ " c1)

Pr! dokohywntu.ceht zgadnblci o\rucl z t.SR c.lankar\e RuA, ni( Plznal.lpunkh^l
tec, n\ idzojq rEottn.ia aryru4i z

celani szczesdlowyni, orcz

-pre*,dysa.!mi przedsiewzi€ciamr ok.c3lonymi * l-SR

-osiqlnilciem prrwidy*anlch $skatnik6{ Trpldroqanvch N I sR

wniosek uznajc sie za Taodny z LSRje2clijcdnoczelnic spclnia warunkii

le$ zgodny zcelenr og6lnynr LSR;

-je./so-ly/nrrrnun'r.dn\'r.eler' / toloDmIsP
-.jcsl zsodnt / minimumjedn!m pzcdsierv/iecicm okrcilonvn w LSR

-pr^widu.lc realizciq wskaznik6* olic3lonych q l.SR.

wniosck niezgodn! z LSR nienodlcsadah^j ocenic izoslaJe odzucoDv

III czeli ocena vg lokaL'tcL ktlttine ilboru



il&..r*"rL:,_.:rr
w przyp.dku uznania $.iosku z zgodny z LSR c2lonko*ic Rrdy dokonuja oceny s,niosku
s€dlus lokalnych kryrcnaw LSR w rym krylcridw nr podsLa$id_ kr6rych ocenia siq rasd-
n,en'e FaliTrcji opcncii rv rimach I-sR rlypclriajqc czeli lV Kany oceny.

Zriddv punklarii
Kazdenru wniosko\viprrznaje sis odro$iedniq licTbq punkr6N *€dtus lokalnych k4{cri6*,
rqboru trlv uzyciu k.ny occny $e lokatnyc| kryte 6w wrboru. Kazdy Cztonck Rdy bio-
rqcy ud/ials posiodzeniu dokonuje oceny ot.ncji.

sp..sdrnic noprNno:ci Nrnctnnni! ||1rrJ $\boru of er,cji

Zada.icn Konisii Skrutacyjnc podczas posicdTenia Rady.cs c^watric.rd pnwidlosyn
przcbiegiemproccsuocenyiwyboru.popmN.ojcidoknmcnnclr,zsodnoscitbmratncj.

PrdcoMik biura oddclcgo$rny do ponrocr podcas posicd^nia Rady snrrqdza na bierqco
popnwnoii obliczcn i $)nelnienia lon prdzCzlonkbw Rrdy iinfonnujc przc$ldnicTeceso
Radrr o $)krylyc[ blelach, brakac| lub innrch Dicnnwidto\oicjach podcz.s $felniania

oddrnie slosu w spruwie occn! operacji rvcdlug lokahrlch krleidrv polc8a na wypetnicniu
lab€li zNanej na ,,Ka.cie o€ny opcracji rvedluS lokalnych kylcri6w t.CD... Wszrslkie ru-
bryk' zaqanc s rabeli nruszn hta \lypelnionc, $ przecivnym rrie gtos uqaza siq zd niesaz-

Kafrisja skruracyjn, podczs posiod^nia Rady to /_ebrantu stternionych pnwidtorvo kan
$muje liczba punkl6w pryl.anych przcz oce.jlj4cych i sume q dzieli przcz tjczbe odda-
nych. wnych occ. (SedDia a.yhcryc,nd, zdwonamiejsclmi po pueinkO.

w pzypadku stwicrdzcnia bled6* i brakiw *,sposobic slretnienis kany ocenv operacji
scdlug lokalnych kry@n6r!. kontjx sktuucyjni wzrNa c/tonka Rad)r. kd.y rl}pctnit e
[.np do z]ozcnir utainic,i i uTupelnienia bRk6$. w rakcic $lixin,on cztonck Rad] moue
na oddanLj przez sicbic karcie Jokonad brakujqclch rvpis6\,s karkach hrb pozr-cjxch pu
slych oiaz dokonai czyrcl.ej korekLy \y pozlcjrch i kraLkach wytetnionlch podcas sloe-
wania. nawi.jqc przy rych popmwkach sw6.j rodpis.

W trakcic wypelniania kanv nie mozna prz-rhra punll6w czrsrKow]cn.

Je/!li po dokonan'u popnNck i uzupelnieri Lana DxddL Tasrera btedy w srosobie s)pclnic-
nla! zosqtc uznana za erosn'esrzny



wynik slososania * sprxwie occny oPcmcji {cdlus lokaln}ch krvle"rv LCD dokonule !c
* iatri mosot. ze sumui" sle ocen! punkrove qvnzone na karld'h slanowiqcrclr {a2nie od

drnc al;sr wpozycii..SUMA FUN KTOW ' i dzieLi pzel Liczbeqa,nie oddmvch glosow

Konisjr Skruh..Ylnr t s,vtu"cji snricrdzcnir 
'ozbic2nvch 

ocen \r r{mrch kryicri6w a

norunku do occninncl unotrcli *ierui' oncr'(ir Jo llUna$ncj u'on\'

Koncowa ocent qniorku sdnorvi ireJni4 arlhicLvcznq ocen Jokonvsanvch przer czlonli{

Osoia oenhjaca ".iosk,obosirlT,naje$ 
do prledslasienia w tumic pisedncr uasadn'e_

nia *r_sLa.vio;c oceiy koico$ei Dokonanic ocenv na ("''' "s') r'''or*! Czlonet Rnd)

polwi;d7r Nldnolecznyni podfiscm l'o sposdzeniu fm\ridlo$oici $lpclnienra kadv-

KoDhia Skrurac)jnr taBlujc spru{dzone kanv

naaa I-Co poaejiuje oO,lzictn,r lch*alq N spnwic wvboru dla krzdeso {niosku o donnar

so{adc opemcji w glososdtu jlrvnrm zqklqrviaksrcscrq elosoq

clanek Ratlt. kliry:9'14ell :ia 2 tlh'nt:Lnkskr z urdg nd tfzttko zaistm?nid kanlhkhl

inhn\r n bu.r klauhl I Lulln P]'cestu rrhant tdhtro \nioskr' terlhac'zeinir iest 2'

b.r'iq!on! oPrlcit sal(\'rnmcnrie !:lae*antu tutJ D'h'n n rnnnkt

wnioski,kt'5rc 0lz!'n,\'nn'cj nit 60 %

Po akonczonc.l ocen'c spor/4dana jcsl listr \rDioskdw ocenionvch uszeFsowaDa wednrs

koleino:ici u5bionej na podlra$ie h.zbv punk6s rzvskanvch \ rrmxch occnv ptePosa'

dzo;ciNe,llug krylci,6w*yboru oPcracji okrcilonlch w LSR isskx/anlch q oeloszentrL

Oddzielnic spo.zqdza si Lisl€ oPcmcir /godnlch z LSR (Zalqcznik r l8) oraz l6ra operdcji

wyb.anlch do dolrnxnsowania (Zalqpznik nr l9)'

Wnioski uszcregowane sqna liicic oPc.acji*5bmnvch do dofinansoqania w kolcjrnici nralc'

jqcej liczb) uryskanych punkL'i{ q nrcces'e occnv

zasNdy posl{powanirs pzvD!dku uzvskania Dzez onc'Ncjt Itkioj s!ntj liczbv

punk6w nit sA rckomondoN{ncd0 udzieleni'

lub rvieccj opcracji Lakiej samcj liczbv punk'ow'\ prllpadku lzyskrn'a Pzez o\vre

o micjscu nt liscieopcmq! qbrdnr_ch



E: r'
l) proccnLowa wysoko6i wkladu as.ceo deklaosana przz snioskodawc6w w srosun.

kudo $lsokoa.i koszt6\ k\ralifikow.nych. Tsodnie z zasad4:,,im wiqkszy procenlowy

wklad slasny. ryh rvrrs/c miejsce na li3cic'

2) Jc2eli meroda slckcji opisanaw Nr I okazc sie Dicsl,urccznr. o miejscu na tiicic o|re-

rac.ii $/bia.ych decyduje data i godzina zlozenia rmiosku B biurze LCD zsodnie zz-
edq..rm wczeinicjszdau. godzina, mnruh zlozcnia wniosku do biura LCD.llm $y2-

s7e nrjs€ ra li3cic-.

Ustrlcnic I'milu i krory Bsparcir

Po dolonaniu oceny opemcji wedlue lokalnych kryren6q Bboru opcmcli, Radd F/r$$ujc
do uslal iakwoLyqst,rcia lub uslalania wysokoiciptonrir dla poszczes6lnychopcfuji.

tJshlenie kqoly Nparcia odbtwr sie I uwzglqdnieniem okrcilonych woeloszennr o nabozc:

L i.rensywo{ci ponoct pr.widT',.ej dladanej snrp} Wnioskodrwc6w,

2 maksymalncj ksoLy pomocy przesidzianej dla dancgo lrpu ondMjr lub rodzaju dzialalno-

I ruaoici premii przwidTirnci dlr drneso lyptr opcracii tub rodzju dzialrlno(ci sospodaF

Radxuslala twori sparcia dla kudcj zopsacjipop.dzpor6rranie suny koszr6q k$alifi

kowalnych operacii oraz zNosos,nie odpowiednich znniejszcri N Laki stosnb. by kqota

L nie przel@cala maksynalnc twor! pomoct dLa danego rypu opeEcii lLb rcdzjudzialal-

noic' gospodarczej okrcilonc n LSRanodanel * osloszeniuo naborzc.

2 nicp?c(m.zh LxJr. f,1tr.: o e.lo'e p-lc/ \\nio-lod.r, q v, u 
' ^rfu

r. njc prekrac/rl. maksymalnej kwoty por.ocy okailoncj w iozporAdzeniu o wdraaniu

4. nic pak.aczrl, dosrepneBo dla wnioskodawcy limiru lomocy.k.eilonego w ozpo.z{

d/enr I o 
"drd/m 

u I sc i, houivujq.cgo :mil pon'oc) oc m I r',
Usralanie qysokoici prcDiipolcga naspra{dzeniu, c7t wn'oskowana krvora premiijen 16r.

nalubslzsza od kwoly prcnii obo$i4zujqcej dlddrnego lypu opqacjilubrodaju dzialalno-



3ci gosloddczei. lczcli sniosko$rnn k\vora

konuje /mniejsT-enix kwory trcmn

t,!|lj.iQqu

Jczeli wniosko\una kwora cnriiJo{ trizs/a niz oboqi'Lzujqca oacncja u/"Nanaje$ zl

niczgodnq z LSR i nic podlega \]bnniu do jinx'so\"!n'r'

Znniejszenic ksory sspmcir nastlpujc w przrp kr zidedlvfrkorr'riakoszl6w, kt6re zona

ly pzcz Czlonk6rv Rdy za nrckNalifi kowaLDc

w cclu unJlenia ksoly ssparc't, Prze\rodniczqc] R v mole wvznaczvi sFir6d c/onko\\

Rddy zcspil llb zcspoly. k(6re d.konajqrnrlizv k$otv vsparcra todanej re Nniosku 7e'dnie

z nos}^zlnri poslanowicnianri

OblicTona pEl czlonktt 4spolu/zcspol6* lwola ndczncgo qsparcia dorv'zrca ka2dei z

opeocji. podda{anaies( pod slososanie Pozo$alvch czlonk6$ l{adv Kqora wsparcir obli_

czon{tzez zespdl/zcspoll uwaza sie za nale/nq, jeleli 2$lkla q'9kszold glosujqcvch c/on_

ka{ Rady opowic sie /a.lci al*icrdzenrch

Oblicz.na kqora naler.cgo ssparciadorvczxta kJ/dcj z opedc.ji, poddasanajc$ pod glo_

sorunie czlonk6{ Rad} Kwot9 qsparcia oblicrcnqp'zez zesp6l//espolv u\!d'! sra za n!le2_

nn jeleli 
^lkla{iqkszo!aslosLrjEc}chczlonk6N 

Radvop'wicsiq zaici zatwierd/cnicm'

W pzypadku. sdt uslalonr przez /csp6l/zesPolv krora wsparcra nic zoslalx Tacv'cdzonr

unalon4 kwole *e.yfrkulc l'>rzcsodniczqcv Radv. po c/!m hk z$ervlikotan{kNole sspar

cia r.ddaje $9 poDowie pod glosowanie

Clynnosa ushlaDia k$oLy wsPtr.ia i qvsokoici trcmii. $ lvm wvniki glosowan'r' o'lnolo

wujcsie w p.otokole / oceny 
' 

rvvboru olcraclr'

LNli opcEcjiwyb.lnlch pzcl LCD do nnnnsonmin

Na pod$l{ic \"yni!ow sloso}tDia * spmtle {vboru opciacji $edlue lokalnrch krleri6w

r|'boru. LCD spozqdTa siq lisLq operacji *ybnnlch pwl l-CD do linansoslnia zc wskr

zaniem, klire opsrcje mhvvq sie w I'micic ibdlor vskazanlm { ogloszeniu o nabor^

qniosk6* o udzielen,c *sparcia. o lL6rvn mdwa w an l5 usr I lir b ro4op4d7-en'r

B0r/201:l

operrji bedqcej pzedniorcnr Posicdzenia Rodv podclmoqam c$

lomnc uchNxly o tlbra.iu b4d2 nie ur'bianiu oPcracji do ilni'soM_



2)
r)

t
punkr6w orrym,nych prrcz opcmcjc,

6) ilfomacjq czy ope8cja micsci sia w ]imicie nodk6* wskaznym w ogloszeniu o na,

7) ioibmacj€ odccyzri Rady $ spmsie $,boru do dollnansow,nra lubodmowa {aboru
qiosku do doilnansowanir

Rada LCD przyjmuF liste opcEcji stbdnych do donndsowania v tornrie uchryaly w glo-
esaniujawnyn. Prz],jecie lhry apadazwv(lq*iekszo6ciqslos6wpzyobecnoSci,conaj
mniej poloqy czlonk6w Rad!.

opchcj. zo$aje wybrmado linansowana po spclnicntu rqcznj€ rzcch uarunk6$:
l) Opcncja zonxlr u/n,.r za zgodnnz LSR.
2) Operacjauzrshl.wyrnasanqminimalnqlicTbqpunkt6w. Lj. 60%narslmal

nej liczby punkdu
3) Opcracja n'elci sie w limicic do$qrnych lrodk6w eskazanych $,infornracji

@danej do publicznc wiadohoi.i.

uchula powin.r Tawieda:
infomacje o qioskodawcy opcmcii (inie i n!^isko lub nazwa, nieFce zanrieszka-
trialub micjscedzialalnojci. adrcs lubsiod/ibt, PFSEL lub RDGON tubNIt),
lyLulopciacjiTgodnyzlyLulempodanlmwe{niosku,
klolc wspa(ja dla snioskodawcy,
inlirmracjq o N].iku oceny zgolnosci opcrncji z LSR i Progrrmem,
infomacje w zakresie spelnienia prrcz opcacjg kryqi6w wyboru i poddied ticzby

lcrnnry i mie.jsce po$edzenia.

podpisane listy obccDosci czlo.kdw Rady;

dckltrdcJe bezslronnojci i poufnoici podtjsMe pr73z rvszysrkich czlonk6w Rady bio-
qcych rdzial w posicdzeniu Radyr

zcsrqienie qniosk6rv wru zc wskaz2nicn czlonk6w Rady dokonujqcych ich occnyi

inibmacjQ o wyl4czeniach s zwlqzku zpolencjalntm konliktem inleres6rj

inlbmgcjena temaL wniosk6$odrlconlch $razuzasadn's cn'.

Kany Oceny Wniosk6rv wraz z dcklaracjanli be/-{r.nnoicj s)pehrione i podpisanc

tr^zclonk6w Rady, kr6z)r przcpio{adl,li oconq $nioskn$,

lhlc o pcracj i zeodnych u I-SR (rr rym z Prosramem).

w ciqgu 4 dni od dnia zikonc,enid oceny qniosko$ pftz Rada LCI), Sekrelarz Rady spo-
rz4du prorok6l z posiedzenia Rady LCD za{ icmjacy:



lislr op.racii stbranlch do donDansorrania.

Porok6l I lisly podprsrjc Pzeqodnicz4c)_ Rrdt/wicepzeNodniczacv o@ sckElarz (za_

l4chiktr20 Prolok6l / pasicdzen'a Radv LCD)

lnform,cjt o Nlniku sfboru oper.cli

tf temtinit 7 tlri ott dnin znko,t.zerio wlbon operocii I'G It:

rzckazuje wnioskoda{cy pGemnq inlomracle o srniku oce'v @arqenik tu 2l_ Wz6r

pism o vynik&h oceny), PGma o rvynikach ocenv todpisv*lne sq prrez Pre/-esa Zrz4du

LOD

Tnnievcra .a swoFj shnic incmcro$cj prorot6i z posiedTenia Radv za*iertj4cv infor

macjg o wyhczenir.h s zwiqrku z polencjd.rm konllikLcrn inleresorv (7 zacho\Yln'en to_

ufnoici d!nlch os6b dokoduj4cych occnr pos/-czeg6LDlch qniosk6{)

- amieszcz na s$ojcj slonie inlcnFlo$ej lGLt operxcJi zgodnvch z I-sR omz lisle otedcji

*,rbranyc| do dolinansotranir ^ \$ka/xn'cm. kLorc / oPcmcji nrie5/c74sic N linric'e nod_

k6s sslaanynr $ oeloszeniuo naborze snioskor odoinansowanrc olciacji

ppckazuje Samor/adowi Woje$.dzl{a wrosli o udzielenic dolinanso$tnia tra opeDcle

dorycz4ce qtbranlch op€ncii sd/ 2 dokumenrami polriedz.l4cvni dokonMic wvboru

ope.r.ji78odnie/-es7czcs6louymzendsienicmpzekaTlwanvchdoklmcnl6w(Zd4caikr
22).

Foimy przckMy*ant! Nnioskodaw.om DisnE o rf vnikach occny:

w Ilrz-rpadku syniku oceny. $ odnresicntu do kloreeo unasa Ptcwiduje mo/lnvoici unie

sienir prorcstu, o krbrym nro{a \v ad 2l $( 6 oru in 22 uslarq RLKS, skan tisma jesl

przekdyvany J'osq poczl) elck(ronic/ncj (z opcjtr potrviedzanra dosarczenjd i odczvhr

wildonoaci). a oryginal pisD[ lislem polcconvm /r zwoh-vm por{icrdzeniem odbioru

Jen $ niczbedne w cclu poh"'erdzcnia dorqczcnia pisnra i u$alenix Lermino\€go *tucsicnia

c$€nlualnceo prore$u. LGD PrT.kazuje wnioskoda*cy ptcmnq inlbimacje $ru I poNze-

niem o nozliroici w.icsieni, prolcstu, s.kazul4c:

l) lcmirr do {nicsicn'x trorcnui
2) samoza{t wojcwodn*t do kl6rego mlcz} skiercwad prolesr wraz z LCD 72 poired

nictrvcDr kldrej nalczy lego dokonac:

l) vlmogi lirrmahre proLcslu



w przypadku opcncji*ybrunych przez LCD do nnatrsowrn'a. k(,re mieszczEsie w linicic
srodk6w w .dn'esieniu do ktorych usla$a Rl.Ks nie nrlesnluje mozliroici w.icsieni. pro
lcnu. skan pNma nrore bli przckazy{any.jcdyn,c dros4poczty clck(roniczncj, o 

'le 
qnio

skodalra po$add adres enrail(zopcjqpolNicrdzan'xdoshrc^nia iodczyhi {iadoDo3ci).

wnioskoJawcy przyslusuic pm{o do wnicsicnir prolestu jel-eli operacja zosala ncgaryw.ie
oceniona pod wglqden zgodnoici z LSR. nie h$ala sybrana xlbo /osrala wybmna ale
nic ricici sia $ limicie lrodk6rv \skunyn { oeloszcniu o nxborze *niosk6s, przy
czym okolichoia- 2e operacja nie nicici sic N limicic iodk6w *skl/jnyn s osloszcniu
o.aboten'e moze slano\id wyl4czncjprcslank' Miesen, x proteiu.

'lrh sanlm prolesl pzyslusLricjczcliopcimja n'c /o5lxlx rr-bftna z u\asina:
r) brak Tgo,lnoi.i I LSR.
b) nrcrcmiio\c zlolenie qDiosku,

c) brak Teodnoic' zz.lruscdr rcm.r)rczn)r'n,
d) tr'.trzyskanic minimalnel li.zb! punkr6\y 7. \rs7y$lirch kryrmo\!.

Pisnro *ysJ.l!nejendo Vnioskodawcy lhrcnnolcconrnr /j potwierdzenienr odbioru na

adrespodany przcz Wnioskodr$ca we *niosku, przy czyn przcsylkq d\akrotnic awizo-
wanqunaje siq a skulecznie dorcczon4 Pisno mozc bya nkTc przekazane osobiicie
wnioskodawcy, przy czr"n nr kopiipanr, wnioskodawca pols icrdu icBoodbi6rda(4 i

Radr w leminie l4 dni od dnia otrzymania prolcsh wcryfilujc $rniki doko.Mej przez sie

bie occn), operacjiw zak.esic krlreri6w izar^tdrv podnoszonlch * prolcScie. i:
l) doronuje ? aD! DodjeLcso roTs14gi'ccn. co srukqc odpo\vcdr'o skie.o\!anlem operxcji

do $laicneeso drpu oceny aLbo umieszczeniem go ia Li(cie opcmcj rvybBnych pzcz LCD
\v *]r ku preproN.den a prcccdtrry od\rolascaj. nfonirj{coqnr vnloskodrsrg. aLbo

?) k'ciljs pturei wrrz z otamanqod rvnioskodrsq do[uDrnrcj4do sw. ?alqczjqc do iieso
nrnoRkko doiycTecc bmku podsEw do z'ni^ny podjercso rozirzylniqcir. otu infom,uje
NnioslodrsE nr piimie o f rzeka,riu f ..Lentr

Wyniki scrtnkxcii proLc$u i fonoNna o..na $n'o!ku n'e nro/e qpllwai n! pozJ-cje n0liscie
opcracji Lych. kLdre zosrall \ubrane!o [nanso{ania imieszczqsiQ N limicie Srodk6w wska-
4nynr $ ogroszenru o naoorzc.

Prrcbicg proccdury odwolascTej M./ 7 synik.mi gloso\Mnd odnoroqule sq { prolokole z



Etap occny mcrytoryen€j wniosk6* o dofinmsowani€ operacji dokonryanyjcst pzcz
Sanozid wojsddzrnn,

w ni€jscu *.yznaczonym dla LcD pracoMik biua LGD uzupelnia wszyslkic niezb€dn€

dane m pieMzych $ronach wniosk6w.

Kopie Nniosk6w wraz zdokunenkmr pol*ierdzjqcymi dokonanie oceny pzechow)ryane sE

W LGD

LCD pz€kazuje do Sadot4du Wojcw6dzlwa ndQpujq@ doklnemy:

l) Mioskidorycz4ce opcmcji slbranych pzez LGD do dofinmsowmia oryginal.

2) lisLeopciacjizsodnych zl,SR oryeinal lub kopia.

l) lkA opsrcj i vlbonych, rj. opcracji objelych Mioskanr. kldtl

a) zosraly zlozoie w micjscu i leminie skaanym w oglosrcniu o mboze,

b) sq zgodne z akJcsen tenralycznyn, vsku mym w oglosrc.iu o naboze.

c) sqzSodne 2 LSR,

d) uzyskaly minimalnq liczbe punkl6{ w ramach oceny spelnienia kryrenow syboru

i zostaly vybrane pzez LCD do finansowmia,

e) na dzien prztkrania wniosk6w do Samoz4du wojew6dz'qa mieszcz4 sia w li_
nici€ 3odk6s skdanym woSloszeniu o naboze

o.yginal lub kopia.

4) Dchwaly podjele pzez Radq LGD w sprawi€ wlboru sniosk6v or& us6Leni, ktroly
ponocy Maz z uzGadnie.iem occnt ipodanien liczby punkt6w olzymanych pziz
operacje, a q przypadku pozj4yqego wyniku vlborui rc \skaaiem czy ope@ja

niesci sie q linicie vodk6w wskaanym w oglosze.iu o naborre wniosktw oru ua-
sadnienien v /rkresie usulonej kwotyqsparcid orygintl lub kopia.

5) prcrok6l z posiedzenia Rady LOD dolyczqcy oceny zgodnoSciop€iacji z LSR i vlbo-
ruoperacji kopi4

6) lnle obcc.o3ci czlonk6w Rady LCD podczs glo$wmia kopia,

7) o$iadcz€nia czlonk6w Rrdy LGD o zachowaniu bez$ronno$i podcza slosowdia

E) phen.a infomacje dottcz4ca skladu Rady (szys(ich czlonkjw RadyJ i przymle2-

noaci do scktora (dokmenr wlmagdy w pzy?adku! gdy inlomacjc w ryn zakrsG
ulcgly zmianie i nie zoshlyjesrcz odzvierciedlone v hl{cz.ikach do LSR) orygi



9) dokunen( y) polqierdzaincc lrrnrleznoii czlonk6rv Rady do sekbm i jeso piTed-
srqiciekl\o podczas dokonyr"nia N)-boru opcacj' do finansowtuia (dokument
*lmasany s prylMku- gdy infomracjc s rym akresie nie zonalyjcszcT. odzqieF
ciedlone w zalqcznikdh do LSn) kopia,

l0)kany oceny operacji lv ramach.ccnv kryleri6w Nlbon oid zgodnoSci z LSR ko-

Il)cwidencjqudzielanesowzniqzku2real'^\!!nynrnaborcndoradT(ld,sfomicEjc-
nruluboiwiadczcnpodmioriw kopra.

l2) reFslr iilcos6w, jeSli LCD prowadzi rcn Rcicnr lub irrny dokumcnr pozwrtrjqcy na
idcntynkacJq chaEkEru powinzari czlonk6w orsrnu decyzJncso z N.ioskodascanri /
poszczceiLnynli pojektami kopia (Zal4cbiktu 23).

wykaz pzekazywantch prlez LCD do Sanioprdr woidvdd^qa dokumcnLow slanosi

Kopie pzckazywanlch dokumcnt6rv poLsiudTane 5{ za zsodnoii z ot,ginatem pz_ez

Przekazlavane LlsLy I uchwaly zawicmjq:

l) nrdywidualnc oznrc^nie sprawy nadanc k.zdcmu q.iosko\i przez LCD. wpisanc na
wniosku w tolu lDrnris.rircr,? /tzli(tu pt.t. L(;D.

2) numcr idcntyfilriny podmiolr ubicsainccgo siq o wsrrrcre, ndany zsodnie z usla-
s4 2dnir l8 grudnia 2001 r. o knjo{_vfr sysrenrie esidcncji prcduccnds. osidencji

3\ r"/*c nr n,r'.ko pJJrn.on rb erJia.cjo.ic o k.fd'.,.
4) lyul opemcji okrcslony qe wn'osku,

5) qtuk w mmach occny zeodnosci z LSR ooz liczbe olrzymmych punkbw s rmach
occn)rw7tktose spelniania pzcz opcrac q lokalnych krrrori6rv rvyboru,

6) krvole wsparcia s.ioskoqrntrpzez podnioLubicgaiary sra o wsnarcie!

7) inlc.sy$.oft l]onoct usralon4przez LGD oraz li$orq wsparcia wylicTonqna podsla,
wic inLonst*nolci ponrocy albo zeodnic z z.sxdani okre(lonyh' w LSR lub oslosze-
niu o ntborze sriosk6v albo kwoLc prcmii u{xlonq Tg.dnid ?,asadami okEilonyDi
w LSR. dla poszczc!6lnych otcmcji $abdnych prler LGD do finansoryania (lish
wniosk6{ slbranych) orJ-sinal lub kopia.

8) wskuanic. k6re Mioski $ybrane przez LCD do udziclcnia wsparcia. na dzien pze
kaania qnioskdrv do Sarnorqdu WoF*6dnw.. niesz.zA siq w linncie jrodk6\'
{skazanyn rvorloszcniu o naborzc (lhrx wniosk6s q}bnn}ch do dofinansowania).



4: #"fl
l'rekuyrrna dokumenhcja z rybonL wniosk6wjest podpisana ptlz Czlont6* / Czlonka

Radt, Tgodnie z zasadami pLieLymi $ LCI)
w pzypxdku, gdl w przekvrnrch pr7-el I-CD dokuorennch Samor4d wojcsodzrsd

s[vie(l/i bm{i lub bqdzic loniec/nc uzyskan,e $liainieii, S.naznd WoF{adztrva \wvs!
LCD do u^FclDicnia brakow lub zloT.nia * rlnien$ s]zna./onvm tcrnririe, nie kroGzvm

niz 7 dniod dnia nasLaNjqcego po dntu przekaT2nia lhksefr lrb dros4elektoniczn4pkma do

LCD.

Samor4d Wojevodnwa na uzsxdnionJ_ $niosck LGD nro,c wvdtuiva w$ Lcimin do czasu

nie zbqdnc eo na przyCotoM nie id.srarczenie Ns dokunrenl6{

Skicrowanie do LCD wezqania do uzuFclnicnia brakaw hrb zlozenia wvja3nicn nie qsrzv_

mu.je biceu leminn rozpalry*ania sniosku.

W tcmrinie 2 micsiQcy od dnia przekaT,nia Mrosku o dofinansoqanic operacir prl-ez LCD

Samotqd WoFqddzlszl

- wzywa wnioskodarlcq do za*arcir u.ioNl- q przvpadku po/rrr_wnceo rozpalrzenia

s.iosku o dollnansoqinic opcraclri

inaomujc Wnioskodawcl o odmo{ie przvAania dofinJnso$mia \r prTrpadku gdv

nie s{spclnione Rdrunki p.zylnania ponocv

.rezeli na podsla$ie pzekazntch przez LCD dokunrenl6rv lub \ ainien nic nozna slqieF

dzid,2e {niosck zo$l NlbranJ_ d. dofinane{ania przez l,CD Samozrrd wojc*ddzLwa

odmawia ud/ielc.ia *sparcix

4.3. Procedura odwolawcz!

w mm€ch Pro.cdury roTt,t lare\q poLcslvod de.tz.ji Rrdv. o [r6'j mowa w S L0 us7
Procedur, oceny Teodno<cl opencli z LSR odz $rboru o0eracji pzcz LCD sg lokahrlch

Wnioskodawcy, kl6reso oPcmcja:

2.

uTyskxla negary{n4occnq zlodnoici operdcJi z LSR albo

nie uTyskala mininalncj liczbyPunkt6s, albo

nic nieici sil N Innicie irodk6q {skuanvm { oeloszcniu o naborre xniosk6w

o dolinanso{anic opeacJ'

nTyslusuje pBwo $riesieniJ prorcnu



i* 4r'

Przy czym okolicnoji. zc opcracjr nie miejci siq w I'micie jrodk6w wstr/anym voelosze
nlu o naborze rmiosk6s o dotinansowanic opcncrr nje nrozc srano$ia wylqcznci pecsl.nki

wnioskodasca nic rraci pmwa do w.iesienia prorcslu w p?rpadku blednceo pouczenia lub
&lku poucreniro rtnr pravic i o sposobie wniesienia rcso p6re$u przez LcD.
Prokn qnosi sie w foflnie piscmncr o$bift e b4di za poj.cdnicrwem uposa2nionego petno-
mocnikasBirrzcl-CD.wremlncTdnioddnisoeymrn'rpisenre.r nrnmrcj,o$. kuoc+
ny zsodnoici operacji z LSR lLrb stoilu relbo zawierajqceeo dcc!4q Rrd! w spmqic !]-
boru opcocjr do tu.lil:cji w E nash LsR.

Szezeenhw..ztzd! i trlb pto.tlary ontnhtlczej oktz a Prccerlun obsrusi prutestu. (zn-
t(ez"i, Nr 21 rhtiekze),

O dacic Tlozenia prolcslu decyduje daLajceo $pttwu do Bntra LCD. pocornik biura LGD
wlsowia Wnioskodavcy polwisdzcnic zlo2enh proleslu (Zal4cznik ro 25).

l. ou nrcznia Samo/adu wojew6dzL$a Nlxiciwdro do rozpolrzcnia nore$u i

2. oznaczcniawnioslodawqr

I numcru Wnioskuo udzieleniedofinanso$rni-,

1. todplsu wnioskoda$cy, osob] uposaznionci do jcgo reprezentowania tub
dokumenlu po,i$irdc/rj4ceso uDoco$xnic bkjcj osoby do rcprczcnLowMia
wnioskodawct

wezwanic do uTupehrienia prolc$u lub pop xienia w niD oczywisrych onrylek rvs(zymujc
bicg lcminu na dokonanic auokonroli przez LCDoraz bicermnnu nr rozpa(zcnic n(resrl
(!emin dla Samo?4du woF$odzlwa).

Poakohczentu pizimo$anir prolcst6rr RadaLCDq remrnre nie p6zniei ni2 t4 dniod dni!
olrzymama pioruszego proteslu Ncryfikujc wr"nikr dokonanej pzcz sicbic oceny wniosku w
zkicsic kryreri6* i azul6s podnosTonlch s proLeicic

Z poiiedania Rady snor dzanyje$ prolokrjl NTgladnidjircy qyniki po\{rjmci ocenj, wio

dokonai zmiany podjflego rcznzysniccia. co bqdTie skutkowalo skicrowanicn
Wniosku do qlaicneego elapu occny albo umies/czenien so na liicic wnioskdq
\qbmnych przcz LCD $ wynilu p./eprosadzeni. proccduryodNola$c7eJ,



' skieroqad proreslsraz2olfzvnanqod Wnioskoda\rcv dokunretrracjqdo SmorzqdD

Wojew6dn$a, zlqcajic do niego stanosisko dolvc4cc braku podstaw do znriadv

podteleeo roaL"e.rcc'a

l.CD inlbmujc pisemnic wD'osloda\rcao Nlnrkutono*nel occnl- * lemridic I dnioddoi'

aroicrcnia;cc.y (zalqcznik r 26_ Pisdo infomujqce wdoskod'wq o qniku ponoMej

Protesr pozoslrrvionytesl bcz rozpaLzcniaje/lli ponnmo FawLdlo\rego fouczen'r o flarvre '
sposobic icso tricsicnrd:

I zoshlzlozony to Lcrnnnicl

2. Toialzlolony pzel Podmiol $1!hrczoDv z mozlNoici otzvnun'a wsparciai

I nie {skazuje krylcri6v $}boru otuacji. z krorvch ocenq wnioskoda}tx sq nie /sr-

dza lub'vjakimzakrcsie Wnioskodr$ta niezsadT!s'czneg'tv$n4ocenqzAodnoscl

opeocji z LSR oraz uasrdn'cn'a.

skarea rnoszona wt z konrnLc{Dq dokrmcntacj4$ sprawie b€zpoiEdnio do wojes6d/kic_

go sarlu aJminGLocl.cgo i podlcAa lpfosr stalenu

Slmoznd Wolcwodzt$a rozp3lrule otzvnran! proLen $ r$nrinie nre dlu^zlnr n'2 l0 dnr

liczqc.d dnialego onln nia W u/asxdnioD)ch pzvpadkl'h rcmnn r'TpaLrY$an't frole_

srn nore byd przedluzon)_ o cTvm sa oza! wojc$6dn$t in'oanuje tiscnnie wn'osko_

Temnn rozpalr^nia prole$ Dienrore ptckroc/ta lqcznie60dniod d'iarcAooLtzvmama

PnNomocnc rozsrlsniecic sqdr admiDrrhc)inego PolcsajEce dx oddaleD'u skarei odzu-

ceniu skars, a!bo pozoniNicniu.jcj bczro/prtzenia konczy procedurq od*olasczqoraz Pro

W pzyptdkn gdy najakinkolwick elrfic ponepoNaDia s /akrcsie procedurv odwolr{czcj

zo$a.ic Nlc/eDany llmn wspltcia prerridzianv \r uno*ie rlnosci na trLizmjq dartgo

!e L Isti L Em .t.rco'or po.h,"/ " -n' Jrrgofrs

Ponorent ocena otcr.cli le rvvniku ro/paincni' l'otestu przoz zW

w pzypadku, gdy Zw, w wynik! rwzgldnicnia prorcsu sl*icrdzcnia Ze doszlo do narl-

s^n obo*i:vrLi4cych pr..cdur i koniccznv do $talnie'ia zakres spra*v nt frorn) wplv*

nr {lnik oceny. przekaTc sprxqe LCD w cclLr pzeFoNadzen'' ponotner occn! opea' r'

Rrda dokonujc po\dhcj rverrnkacji oP(Nji { 4krcsie obJervm prore{cm z lJ_nr' zc w

przypadku nceallsncj pono{nd ocenr opcraci' LCD rv P$mncj inlbmacrl o {tn'ku po

noqnet occny pomza Wnoskodastq od$llulqcc8o sie o mozliqoici sniesicnia skargi do



s4du administrcyjncgo na asadach okrcjtonych
6l uslo*) w zkrcsie polilyki sp6jnojci.

us'aqy nL|\S r z$inzlu z an.

Ponoryne ro4ra tnenie sDraw! r wlniku tr*zet|idnicni, skrrgi

W pzlpadku. gd], rv wyniku ozpaEenia skargi sqd admn! acllny srwrcroan,aj zc ocena
op$aq' zoslala nrzeprcwrdzona s spos6b narusajqcy prawo i narus/enic Lo mialo isLohy
qTIyw na rrynik oceny lub ue pobsawienic pmreslu bcz .o4alrzcnir bylo .ieuzasadnione,
p%kte spnwq LCD do pono*ncgorozpar.zcnia.

Mdrliwoaa wnisirih sk rgi k,sac',tncj (do NSA)

Skarea kasacljn+ wraz z konjpternq dokumenlacl4. moze wnidli b.ztojrednio
do NrczelncCo S4du Adhinistracyincso.

2) ze,{d woicw6dzlBa.
r) LCD w przypadku pozoslawlcnia proLcslu bez rozP3renja oraz dokonania nesrlywnc.j

ponoqnej occn! prcjckru nrzez L4LcD.

Skdsq kasacyjn4 trnosi sie w lcm'nie l4 dni od dria dorec^nia rcznzygniecia qojew6dz-
k'eso s4du adminhl.&vjnego, r rozpaLry{anajen \v rminic l(l dniod dnia.icj wnrcsienh.
Kscsie zwi4zne z kompleholciqdokuhenlacjiwnoszonc.r srrz ze s(ar8Q(^rcylna lozo
s'aw'en'a rcj skaryi bcz rozpalrzcnir oraz $czwdi dojci uzupehrienia llb uiszczcnia wpistr sq
nkie samejak w przynadkr skaig' do wSA

z,hnczenic p.oc€dury odvohscTcj

Prawonocnc roz$.zysniecie s4du adminisk ctneeo Ftesaj4cc na oddateniu sk,rgi, odrzu-
c.nru skaigi albo pozosrdqiennr skarBi bez rozpauTeni! lonczr procedure od$otaNrzq onz
proccduic wybonr opera.ji.

w pzypadku srly narakimkohvick crrpre pojspowania w zakre$e proccdury oJwotawczeJ
zoslanic $yczerpany I'nn wsparcir_ przcwidzia.] s,uno$,ic nnowcj na ulacr'e danego
celu LSR v ramach Srodk6w pochod4cych z drnego EtSt:
l) w/aiciwa insrtrucja, do kdej wplynqt ptutest (LCD rtbo zazld woJes,6dzLwa), pozo_

srtwa so bez rozpalrzcnia, inlormu ec o rym na piam,e *nioskodawcA, pouczjqcjedno-
czcinie o mo2liwoicr wnicsicnia skarsi do sqdu a!ninhlracyjnegoi

b.u



2) sqd, u$zslqdniajQc sktuel sr*icidu rvLko. ,e occna opedcji zostala ptcprc\ad^na

\.po .o nd r. ! o-, Dra!o r r(ltc\d/4e phL' -c fonoLnego 'olDan/eni

Pzeb'€g proNdu.y ntboru i rozpatr,\aun'. rvniosk6w o dofihmsoN!nic oDe"cji

lzcd5lrsia poniiszr labcl*

ICD

I,CD

tlouenic phnado sarnozqdr woje{6dzL*a

s spn*ic akc€pucji ledinu oslos/.ma
N'e p62nicj ni, na 30 dni pvcd
pLrno{anynr remrncm ro/po
crqcir rcrminu nlboru \rnro

Nic {czeSniej .i2 l0 dni i nic

p6zniej niz l4dni pzcd plano

wanrm remincn rozpocTacia

Po u/lskaniu akccpkqr Smorzadu woic-

s6dzl$1 zmies^zcnie oslosT.nra o Drbaze

LCD

Zlozen,c \uiorru Nrazz stmaganvD' 72_

l4cznilanido pL.ku naboru wniosliw
\\ lerdrnic naboru wyznacrc

nym pzcz LCD w oeloszcnru.

\\'tdrn'r poLr erdTcnia pr )rflia *nLo+r \\j dniu zlozeniJ wnLosku.

\V dniu zlozenia {niosku

Gupelnicnie Zcsrawicnia /lo20Dych *nio_ w dniu zlozenia wmosku

Zlozcnie podphu na 7e$a*ieniu zlozonvch w dniu zlo^nia rwiosk!.

LCI)

LCD

tcD

Pzcka4nic Zesl dwicni a zloro nvch snio-

skjw \rt z Nrioskanido Sekcji Wslepnej

Nie p62niciniz2 dni obocze od

u koric/enia naboru snioskbs.

Odeslanie rm'osk6w z!dnnych pzed dnicm

ro4ocz$cia nrboru ipo upllvrelem'nn na-

N,e pdzniej ni,4 dni od dn'a

/rkoncznia ntboru Miosk6w

Wnwn3 occna {niosku rv dpaEiu o Rcgu_

lanin i(a( wslepnej occny.

oceny i pr/ekdanie wniosk6w. kdF po2v_

W Eminie nie dluzszym n'2 l0
dni od dary akonc?enia naboru

w rcminic I LLn' olro(/!!h od



rywnre pzcszry ocene wstetnqna posicdze

W piztpadlu od?ucenia rvniosku q $,niku
occnt $sLepncj po'nfoano*xnie wniosko-
dawcy o wyniku oceny Nniosku.

w ternin,e :r dni roboczych od

occna $dosk6$ zsodnic z Regutamincm
jtodslawic kryeri6w zeodnoici z LSR i

kalnycI kryLeriaw $1bod.

ZakoricTenie ocenrr N Enniric t4
dni od dnia piTekrania wnio,

SpopndTnie prcbkoh z Fzeprcwadzonej rcmnnie nic dlurs/ynr niz4 dni

tcD Poialbnm{anic wnioskodastdw o s}ni- w lemrinic niedlu2szym niz 7 dni
od dary akoncania oceny (tod

zamiesczenic na sqoFj sLronie inreNro{€j
lisryoperacii zeodnych z LSR oraz lisLq ope

Pzckaanie Sanoizqdowi lvoicw{idzt\rq
wniosk6\y doryc4clch $'branych operacji
\raz z dokum.nranri potwicrdT4iqcymi do-
konanic wyboru operacji.

W Leminie nic dlurszym ni2 7 d.i
od dnia olzymania inibxnacji

LCll lioinaormo\unic Sdmorz.qdr wojeq6dzhva
o M'csionyn proteicic i uruchoDicnic pro

w cmrirrie I dni roboczych od

rcD w prz]'padku uriesicnia I)r.reiu niespcl.ia-
jqccgo *ynros6w lirmrlDych NcTrvanie
wnioskoda*!y do uTupehricnia.

w remrinic I dniroboczyc|.d

Zlozcn r uzupelnicr a lrr.re{u. w lenniric 7 dni od dniaordrvma



4.4 R€alizacjn oper. cj i wlasnvch LGD.

LCD mozc realizovai oncracje Nlasnqjc2chl

- zosLaloLo Pzer dziane re LSR oraz

- w Lerminre l(] dni od dnia /anieszve.ia pvlz LCD na jcj slronie inlerneroscj intommjr

o pknowmcj do rcaliztji opeEcii *lasnej,zaden iniv upo{nion} do wsparcia podmiol n'e

4losil zaniaru jel rcalizacli

zsmicszcuna na slronic i emdoNej inlnnneja LGD o pLanoqanej do Ealtmji opsMji

zkres rcoarycznr_ oPerq i

*!roko!i nodk6* n. rcallacN op€..cj'i

k;-i"'$bo" "p.ircj 
$tuL7c sskratr'cm miniialnel liczbvPunkr6* kr6rej trzvskanie

jcs warunk cm lr_botu oPemq :

inronnrcjr o rcminic 
' 

spo\obrc ?gLasaiB

izz-qlovlnie NYNga rdnnr P sqnN]):
'r, Jf, rc: iael' oNm.ri rnrlc4 ,,ni!7!i,

infomacj'i o doltumctrff h pozsrl!q.!qh na p0ov'rdzsnrc'

tot p2cj i opcnqijei uPrawn'otrv do lsparcra tzn sl,crnn

7e podm'or Tgbsalnqy Tamirr

*ynNsiokcilone\{l3Fz

LcD w miejscu zmiesT.zenix na $voFj srcnG inrcmelo$cj intommji *skazxjc darq iLrj

LGD ,obowiqzna jcsl do archnuawanir zamies/czonvch na swoiej so'ie in'edclorrj

zd6rno inaorntc.ji o planosanlch do realiTacji opedciach wrasnvch lal i infooac! o n'e

zgloszeDiu aniaru reatizc.ji op€rxcji przez inncso upr'$nionego Wnioskoda\ece'

Je7!li w lennnic 3(] dni od dn,l zanlidszczcnir in'ornracji inn) podniol z-al'si zamiar tali_

acji operacli. LCD.a podsrawie zlozonvch dokumenrdw dokonuic Nervnkacji czv podmiol

Lc. jcn uP.a$niony do wsnrcia (Z^la. ik tu 21)

wdr_fiklc.ja wyDilbw dokonanej ptcz sie

bre accny wniosku { ztresic Lrvkriow

zrzulo* podnoszo.ycb $ prorcscle.

umo{1 lub pzckd,lnic infordacji oodno_

wie lryznania donnansosania

$ {cmrinie nie pirniej niz Ildni
od dnia ol.rynuia prerwsrcSo

W reminic nie dluTszym ni2 2

niesiqcc od dniaolrzytoMia od

LGD protokolu z pu cprcwadTo-

ncj oceny {raz z arqczmKam



LGD infomuje pncmnic podmior zslaszai4cy zmiar rcalizcji .peracji o vynikdh {eryfi-
kaci' w kmrinic I dni od dnia dokonanix oceny (Zahcznil nr 28) omz zamies^z s)nik
occnr na sqoFj stu o inlerErosq.

Jczlli podmior zghs/ajEcy zmiar realzcji opsacii.ic! upmvniony do qsparcia, LCD N
hni' i. I mie.iccv oglavl namr {nio.kil\ I r)1. /f 

'c5.
W pzypadku koDiecznoS.i akrurlizacji zl4cznik. nr 2 do umow! o rvrrunkac| i sposobie
rcalizacj, LSR inlormu.je Simorz4d Woicwad/t*!.

wprosadzcnic h'an rv Zalqczniku n. 2 do uno{} o sarunkach i sposobie reatiacji r.SR
wyma8a ka2do@o$€so poinfomosania oru uzgodnrenia z Stunor4den Wojcwddzrwr
Zmiane uznaje sie za uz8odni.ntljezeliSamopad wojew6dzNa.ic w]@ispzccnn q ciq
su l0 dni od dnia olzymMra pisma LCD. Zniana haanonoerand nje qmaga awieraDia
arcksr do umowy o {anr.kach isposobic icaliacjj LSR.

Je2rli podniol 4l6zajqcy amid @liacji opsmji niejesr uprawniony do wsparcia, LGD
wd ze sqoinri snioskietr o przyznanic pomocy doryczqcci otcacji wh$ej pzctazuje do
stnorz4du WoicNndztwa komplcl d.kunrenlacji podmioru na podstawic kl6rej dokonala

Y. WPROWADZANIE ZMIAN

5.1 Proccdura $prowadzaniA znian do un6w puez Beneficjcnt6w.

Watunkien ubiceania siq przez Denefrcjcnh o hiane unrosl badzie prl_edsla\vienic pozy
rysrcj opinii LCD w 4kresic mozlnvojcijej dokonania.

w pz}?adku edt planowana p?.z BeneticFnla zmiana powodowataby.2c Wniosek nie zo
nolby ubrany prrz LCD do tinansos€nia- Radr t.CD musi ponownie dokonai oceny
znicnionego akrcsu {hiosku pod kEtem zgodnoici 2 t.SR oriz kryrcriami $tboru sniosku.
podejm'rj4c uchwalq porwiedzajqcn brak ze.dt nd zmiang umos).

W Fzypadku. sdy Bcncnc.jent, kl6rcso opsacF Tosr,lr $lbrana do wsrrrcir. zamiem
ubiegaa si€ o zmiane unowy zawancj miedT-r .r a Samo?adcm wojeqddztst, zoborvinza-
1\ <t do u/r.l3r'r t r') Jrner op r. l uJ n.rn p?edri o.ic
W celu uryskania opinii LCD Beneficjent zNraci sii do l-CD z piscmDq froibq o *ydsnie
Dk'ej opinii\skazujqc s/-cl-es6lo$o.jakic zmiany do s osku zarnic% wpD$adzia.
Biu.o LCD zrviadanra l,rzewodnicz4cceo RrdJ" o $ly$ie pmiby pek.zujqc mu pismo

Pzesodnicz{cy Rady zsolujo Nsied2enre Rady zeodnic z RceuLdninem Rady.

W tqptdku. sdy planowana zmiea umory dotyczy Takresu, kl6ry podle-qal occnic Radt
pod wzglgdem zeodn.ici z LSR i k.lqiami $tboru oteEcji. Prrewodniczncy Rady F/eka
zule pisno do o.eny Czlonkon Rrd] /godnie z proccdur4 oceny Miosk6s



t*

o dofinansowanie ope.acji opisana szczegdloNo w punkcic IV nrniejsz-ego Podrlcznika

Wniosck ocenianr' jcsl z ur/gladnieniem tlnDoranej Tmianv zakrcsu o!craclr'

Po pzeprosadzcnN pono*Dcl ocenr:

l. * pzypadku, sdy zmima rnroslu nie spo{odowalab} rniMv dcc}zji rv sprawic $vboru

opcracji do finanso\vlnir, Rada pode.lmuF uchtale poLwierd/aj4ci, ze ponnmo wprowadzo

nych \rc wnrosltu z an oplncja porc$aie zsodna 7 l-SR i podlegr nnanso*aniu, i Nrmz

zeodt nl diane umowy.

2. \"pzypadku. sdy zniana {.iosk0 porvodowal.bv. /e oPcmcja q tld'vm kszLalcie n'e 70_

sralaby wybrana pzel LCD do linanso.eaDir- Rada podelmuic uch*alq poNvicrdzajqcq' 
'es?rorrad^nc $c *nioslu zmiany powodujd ze otsdjajesr niezeodna z LSR lub sskrtek

oceny zsodnosci z lokalnyni kryleria i $-aboru opencji pzez l,CD nic podlega nnansoNa-

niu. i .ic sld/a zSody nx rdrane uno{!
Jczcli planowa.a zmirn. rmo*y d.lvczy zakresu, kL6ry nie fodlcs'l ocenie Radr pod

q?gledcm zsodnoici z LSR i k41erilmi $boru opermji, PrzesodnicTqcv Radv Rvdtjo po_

zyrysnaopiniq s prT.dmiocie Tmiany umo{} w plano$anym zakrese

LGD nicavlocT.ic ptesylr Wnioskodawcv ord/ samouqdor!' wojcw6dzl*r opinie

rv pizcdmiocie l-vraznra /gody na,n'Me uro$r-

Niniejsze czy.nojci pr^Fro*?d a sie w Leminie l4 dni od dnil{pl}}x poibv

5.2. Wprorvadzani€ zmian do pod.fcznikr.

w lmkcie realizcji LSR no-qq polr\vii sie nost okolicznoici {rmuszaj4ce $powadzenie

d jan * nin'ejszyrn pod{cTniku

PrucoNnicy LOD /glaszajEre(ci {ymagajacc zmianJ_ { proccduEch {rd z uzasadnidnien

Zlr4dowi LGD- celem rukccPtoNania.

Zmiana proccdury ,lokonl.wana jes uch'valq Zl.7-4du LCD 
' 

srmasa uzsodnicnia z Samo

rTadcm Woje*idzlsa zgodnic z ltlciq rnro$v o waftLnkach I stosobie real4cji LSR za

*ancj nicdzy l-GD a Sanrotqdcnr worcwodzl\va

Jednoc/cinic N prlypadku zmian dolyczAclch asad svboru opemcji ord uslalania krlre_

ri6$ wtboru $ym4anc jcsl pr/€prowadzenie konsullacji sPolccznvch

w przypadlu zahvierd/enia znridn pracownicv LCD odpowicdziali sir /a wprowadzen'e

Zmiany s nnriejs/yn podrqc/nLkr mogtl'lotlczvc

anulo{ania dolychczaso$ch 2apis6q i rvFo\radzenir noslch,

uzupelnicnia o no*e rrcici.



!*
51tr

 .ulorv.nie doLychczasowych rrpis6* podreczDikr on7 u4pelnianic o no*r rtoScr dokony-
w.ne bqdzic poprzcz sprorvadzenie ich bczpoftednio do podqcznika i ewidencjonorvanc
w fonrie lhry * prowad2onych die (zdqchik ( 29), kL6rE aLwic:dn z^.tA.t |.cD.
Ujednolicony podisc/j,k zostaje opatrzony kole.jnyn numerenr nowcliacji 

' 
datEujednolicc-

n'a- nanepnic zoslajc 4mresz-czony nas(ronic inremdbu€j LGD

Podrqcznik pzecho$rwany jesr rv lbmrie papicroscj w $edzibie LCD

VI. LISTA ZALACZNTK6W

ReguLRmin pracy Rady Sr.wrrzyszeniR LOKALN  GRUPA
D/lA'^\lA, I S/clR/\s/lOi' /l \llkYC<lLl

2 Wz6r rpo{ahidnid do pr^trvaraniadarych osobo$ych przez

w/of r. r''.rtoqJ/nrendop_/crvap"r:dddn\,\ "obo!).h
wzdL oir ad!zcn a frrl.qn'lJ o adio$ani I Djcmn !y
wz6r kany indywidual.cgo dorad/sa

Rcjc$r udzielaneso doradzLwa

wr!rorloszcnia o nibnrTc
\\/or oi.n d porr cta 4 egon"'b. i</,oar.ie Lr.o.hodo-

Rcjeslr zloZonych wniosk6w

Wzdrporololu I r/4rl occn).
w/d_ pi riainfolr.,c Ao .d'1c.'n \nro.l | / polodn
nicsp.lniania krj-reridw nd elrpie wstepncj occny
w26r proLokolu pr^lazujqcego
wzor dcklaracii bcz{ron.oSci'

wnioski na ll c4id occny.

t5 Wbr kadt occny Tsodnoicr op€rucji z LSR onz lokalDyni

Wz6r inaommji o $_vlqczeniu Czlonka Rady z slosoNania
Lisra Czlonk6$ Radv w!lqc^nlch z oceny wniosk6w o doh-

Lisra opcra.ii zeodnych z LSR

Lisb operacji rybmnJ!h dodofinans.\rn r
Protok6l z posiedzcnio Rady LCD
w/arp$nd o *lnikach oceny
wykr JoL L rer r6s praldl)sdrjcl prlc/ I GD do Sano 4.



Rejesk inleres6w Cdonl6s RadYtCD

Pdedura obslug' potesu

wz& pisna polviedaj4cego zlo2e.ie Potesiu
mujqc.so o srn ru PonoMej oerv miosr!

o dofindsoweie oP@cji

Kana wryfikacji podniotu nbi€Sdjqcego sie o Pon@ w m-

meh rcalizcji opencji wldnej

4ce o Plnrk&h MryfikacJi podniolu ubfe3jq_

eso sie o pomoc w lmch @lacji opadcji wla$ej

Lisl, q?roMdanych zmEn do podr€caika
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REGULAMIN
PRACY RADY

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsz Przyszlo# Ziemi Ryckiej"

WlaJciciel Procedury
Stowarzyszenie Lokalna Grupa DzialaDia

,,Lepsza Przyszloit Ziemi Ryckiej" /s w Rykach
08-500 R\1(I
ul. Wycz6lkowskiego l0A

www.lokalanqrupadzialania.pl

email: lgdryki@gmail.com

tel./fa El 8652095

Rlki,dnrazS grudnia 2015 r

NinieJszy Reguldi. zrwi€rdrcny zostal Uchwalq Ni 5?D015 r wZC z dnE 28. 12.2015 .



alqcz.ikdo UchwalyNr s710l5
Walneso Zebtuis Czlont6w Stowarzyszenia

LokalnaCrupa Dzialsia
,,Lepsa PrzyszloSd Zieni Ryctiej '

zdnit 28.12.2015

REGT]LAMIN R{DY

Teminy u2ylc w niniejszynr ReBulaminie oznacaj4l

L LGD oznacza Srosarzyszenic Lokalna Crupa Dzialania ,,Lepsa PzyszlolC Zieni

2. Rad, ozidcTa organ dccyzyjny Slosarzysania Lokalnej Crupy DTidMia ,,Leps7,
PrzyszloSi Zieni Ryckiej

L Regulanin ozn&za Reeulahi. Rady Slowarzysrenia Lokalnej Crupy Dzialenia

,,L.psz Przyszloji Ziemi Ryck'ej '
4. waln€ zebmnie Czlonk6rv oznaca qalne 4bianie c2lonk6q Sbwazrsania

Lokalnej Grupy Dzialanil . l-epsa PizyszloSa Ziemi Ryckiej '
5. 7atuqd - oznen zaz4d slo*szyszenia Lokalnej Crupy DzialMia ,,Lepsz

Pzyszloid Zienri Ryctiej
6. Prucs znuldu oznaca Prezes Zd74du StoNazyszcnia Lokalncj Crupy Dzialania

..Lepsa Prl-!szloli riemi Ryckiej"
7. B'uro oznacaBiun Lokal.ej Cruny Dzialania ..Lcpsza PrzyszloidZiemi Ryckiej'
8 Usbwr uslawa z dnia 20 lulego 2015 i o wspiedniu dzrvoju obszd6w wicjskih z

udzialem ibdkow Eurcpejskiego Funduszu Rolnego .t zecz Rozwoju obszd6w
Wiejskich w rrnach Pogramu Roeoju Obszsr6$ wiejskich na h'a2014 2020
(Dz.U 22015 r poz.149),

9 Ushw,orczwojrlok lnyn - una$a rd.ia20lukeo 2015. o rozwojD lokalnyn z
udzialen lokrlner spolecznoici (Dz.U z 2015 r poz.l?8),

10. lnstytucl' wd.!trjqca 7ztad wojc{6dzrwa Lubelskieso
IL r.srytucja posrcdniczq.r - zrzAd wojew6dzwa Lubclskieso w zakJesie roz\oju

12. Oper'.jcrgodnez LSR- opencja. kl6E zaklada
l) realiacjl cel6w sr6s.!ch i szczcg6lowlch LSR. pzez osiqgtnre aplanoqrych w
LSRwskaZnik6v:
2)jesr Tsonna z prosRncn. s ranEch k6regoje$ tldoMna ,calizacja ci op€Rcji

13 Polityka sp6jnoS.i u$awa z dnia 1l lipca2014r. o asadach realizcji proerambw

wzalrcsie polilyki spojnoSci iinMsowlch w pcnpeklywie finanso\€j 2014 2020
14 Rozpotzqdz."ie ' rczpoEqdzeme Potlanenht EffoPejskieqo i Rad! AE) nr

lJ05/20tJ z tnid t7 tltudhia 2Al3 L t spttuie wlpa.aa r.^tojtt abeoi,e viejsl,ih
ytez EunpeJrki Fmtlrsz Roln! na Eecz RoNotu ohtlttj- tyieilkich (ElRROlv) i
uchllajqceEo nzprutlzenie Radt (WE) nr 1698/2045

15. Podrgcznik Procedur Podrqcznik proccdur i zsad resuluj4cych przyha*an'e ponocy
finansowej q ramach poddzialania ..wsprrcie dla $drazania opcracji N ramachslralegii
rozqoju lo*alnego kierowancso prrz spolec4oSd PROW 2014-2020 w dnach
Lokalnej Straregii Rozwoju - Lokalncj Crupy DzirlMia ,,Lepsz Pzyszloid Ziemi



ROZDZIALI

Post!norvicnia os6lne

!'
Rada Slowtrzyszcnia Lokalna Crupa Dzirlrnia,,r.epsa PtysTlo:iiZiemi Ryckicj , Nanx
dakj ,add4. dziala na pod$Avic:

a) unaNt r dnir 20 htrceo 2015 r. o rspieraniu Dzrrcju obs,ir6q $ierskich /
udzialem Srodkd* Eutupcjskiceo liundus^ RolDcro na rzecz Rozwoju Obsar6rv
Wiejskich * mnrach lrosramu Ro/woiu Obs/amw wicjskich nn laLa 2014 2020
(Dz.U. z 2015 .. poz. r19).

b) u$ap-l z dn'a 20 ldrego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udzialenr lokalnej
spolazno6ci (Dz.U 22015 r. poz 378).

c) Srarutu Srow..z.rszcnia Lokalm Crupa Dzialania,.Lepsza PrzlszloSd Zieni Ryckiej

{2
RcgulaminRadlSLowazyszeniaLokalnaGrupdDziaLanic,-r-cpsTaPtysTloidZicfriRlckicj'
okreSla org&izacj, qewntrzn4 i tyb pracy Rady.

ROZDZIAL II
Koml)clo.jc R.dy

sl
L Rada.icsl oreancm, do kl6rcj ayl4czncj wlascnroici nale;y syb6rop€racjr rgodniezan

14 lsr I ozporT4dTenia Panamcmu Luropcjskiceo i Radr (U[) r 1]01/2013 z dnia 17

srudnia 20llr. 'kl6re majq by6 reali^wrne * rtnr.ch oPrtcoNanoj !2cz Slowtuyszcnic
Lokalncj srnrcBii Rozwoju.

2. wybdr opedcji, o kLdrych mo{a N usl.l
podjelej zsrklq rviqkszo6ciq glosnrv prl)

dokonywany jcsl w loanie uchwal) Rad).
obecnoi.i, co najhnicj polo$y czlonk6w

upm{nionych do eloso{ania.
J. ZE lnie.an 12 usr 2 pkr h .oznoizqdzcnia ll0l/2011 ani \vlada publiczna. ani zadna

pojedynca srupa inreresu, nie nrosq miea ligcej ni2 49% pias elosu w podcjnowaniu
decyzji prcz organ dccyzyjny. Zapewnicnie braku donriDacji poFdynczej grupr in@esu
bdzie analizowane ka2dorazoqo na eopie glosowMia.

4. funkcje Czlon[6w Rady powinny bJ_i pclnionc.sobilcic. U. w pzypadku os6b fizycznych
wyb.any.h do Rady pzcz rc osoby. za! $ p4pad(u os6b C.awnych przer osoby, kdre nr
podsbwie do[umenti,* nrrlt]s]ch lub rch$al whici\vlch oBrnd$ sq upEwDrone do
repft zenroNani1 Lr"ch os6b phsnlch.

s W cclu unikniqcia ryzyka zaisnrienia konlilru imeres6rv. l-(lD prowxdzi ajcir i.rcrcs6{
Czlonlow Radt. pozwnlajacr na idcnLyfikacjg cha.rkleru po$iq?tn w wnioskodawcafri

nosTc^edlnych opeaci.
6. Rada usrala linrily ikwory wsparcir dla Be.eficjenLds.
7. Rada o iuje Thiany $u o$ach wniosko{anych pzez Benelicjendw.
8. Rada ma prawo uczcsLliczenia w procesie odsol.wczym- dokontsania aulokorckly
oceniMych wnioskaw o dofinane{anic opsrcj i

9.Rada *€ryfikuje koszry lqa|likoNane opcmcji omz cwo ualne qlqczenie kos/6w
unanych a nickMlinkowanc, co odby*c sig &r us/c7e ku dLa kompclcncji sarnorzqdu

woF{6dawa w zakEie o$deenej wcryfikacji k{alifikowalnoici koszl6N dokonyszncj w



', i4ch lo|ml' tn | tr E-Jincr $ i..k6voop\/Ln'cAr.,u!)

I. Rada Sbwarzyszen'a sklada sic z co
w glososMin rajnyn pzcz walne

najmniej l0 czlon(6q wlbicra.ych i odwolyqanych
Zebranic Czlonk6w spo3rdd nieosra.icTonej liczbl

). iczbe./or.o\ Rro) r{dG$alT/,branre{ /torro,.
3, W sklad Rady wchodz4:

a) oblisaloryjnicjrzedslawicielcjcdno$eksamop!ducrytorialheeo_bgdqcymi
czlonkani Stowarzyszcnia

b) co najnniej lzej pzcd$r*iciete podmiordw sekrora publ,czneso pzy czym nic moeq
sxnoqia vigccj niz l0% skkdu orea.u decyzyjnceo

O co nrjmDiej rzc.j nTedsaqicictc podhr016$ sekrom spolecznceo
J) co najmniej rrej przdslariciele podmioL6$ skrora tsuspuuarczego,

5,

klbrychnrejsce zamicszkanir lub siedziba Tnajdujq siq na obszrzc dzial.nia LCD
w skladzie Rady co n3jmDtj Fdcn c/onekjc$ kobir4 i co .ajhniej jedna osob,

czlonkami Rady nogq bya pzedsDwicrete wtodz nublicznych, tokatnycb panner6rv

spolechych i gospodrrczych oru mies4anc6s dziatxj4cymi na obs2arze, kr6reCo doryczy

LSR.

6. Procentow] udzial nredsta$icieli sckroE publiczncgo stanowi nniej ni2 30 % ogdlnej

liczby czlonknw. a< /rden z pozo$alych seklordw rrpo,cclieso. gostodarczeso.

micszkanc6s) nic mo2e posiadadwiqcej ni249%oe6tnej ticzby czlo nkaq rv Radzie

s5

L Czlonck Rrdy nienozc bya rdmoczei nie czlonk iem ZaiTA d u aniKomisji Rewizy.jnej2. ZadenzCzlonkow R.Jy nienozc byi zatrudniony N Biuze Srowdzyszenia r_ci.

cto

2 Porolanic noq€go Czlonka Rady no2e nsl4pid na rynr sanrym posiedzniu w.lneso
Zcbmr r ./dloq ', trorlm r$Ltp'to od*oL1,e p.p?cdrGCo ( /on{, RJJ,. Fdtu_krF N/na r./ tr cr';L dk6ch f erec) od d1'a /Jpr,e.rdnir netnieni" tun"cjiL Czlonlowic R.dy maj4 obo$ivrk syslcmarrcznie uczcsniczyj w posied4niach.

4. 7-nhna w skl.dzie Czlonk6q Rad_\, moze n6r4pid w przypadku s!$,ierdze.ia pzez
Komisjt Rewizin4 w ramach prowadzonego nronilo.ingu i es€luacj j

a) bdkl sysLcmarrc^e8o udzixlu s,posiedzdirh
b) n'e $oso\vanir zrwierdzonych kryteri6w podc/:s occnrr *niosk6w



c) ocena niezgodna 7 kryerimi mr chamkfi poMa%lny.
5. Urrara czlontosrwa * Radzie nasQpuje w drodze uchwrly z chw,lq ztj'cia z.la(tenia

podjqtj pzcz walnc ,,.brmic Czlonk6a:
a) n, skuek Rrygnrcji crlonkr Rady
b) colnigcia upo*aznienia prz-e1osob9prrsnq, k&n4 rep'€/€ntrje cTlonekRad!
c) edy sysrcmarycznic.ic bicrzc udzialu w pracach Rady. w tynr nG trczslniczy w jej

posiedzeniach
d) nr skud narusTe.ia p.Nmowicn SDLULU i Rcgulxminu
e) na skurek skaanir pnvomocnyn wyrokidn.
f) na skutek choroby powoduj4cej rBalq nie4lolnosa do spr.*o*and fuikcji lub

6. Obowiqzkien Czlonka Radljen uczeshiclwo w szkolenrach rDmienronych s tlanie
szkolcn dlaczlonk6w oreanu dccyzyi.cgo i praco$nik6s biura LCD iaDo*iqcceo zl4cznik
dounoq ovarunlr.h i sposob'e reaLiTacjil-SR.
7. Nesalywna ocenazleslu posoduje ulrarg czlonkoslv, q Radzie.
8. Kazdy Czlonck Rady ma obowi4zck zapoznad siq z Rceuldninani i Proccdunmi pzyjqtyni
prlz Walne Zebran'e Czlonkds
9. CzlonkorviRadyv okEsie spEwoMnir funhcji Do/e pzyslusivri dieu /a udzial q
posiedzcniach Rady. kL6!-ch pzedmiolem jest ocena wniosk6w.
10. wysokoii diery usrala walnc Zcbnnic Czlo.k6w.
ll. W przypadku *czcnriejsaso opuszczenia posied/-enia p.zer Czlonk, RJdy diera a ro
posicdzcnic nic jcs puyznawa.a.
12. Diehjesr oblicTr.r na p.d{avio lisrr ohcc.oici i trrplacana czlonkon Rrdr" w Erminie
dol4dnipouf$aqieniurachunkuz/alzeren,dnnorlisoic,prlesuniec'alemrinuplarnogci
$lnasrodzeniaq razie op6znieri zqiq,inych z prl-ckazaniem 3rodk6$ finrnsoslch przez
SanoPad Wojcw6dz(wa Lubclskiceo

ROZDZIAL III
Proccdudwllqczeni, czlonk Rrdy z udzirlu r Nybore olroiacji

S7
I Po $lbozc czlonk6w Rady i Pzc\rodniczqccso Rady, anajp6rniej 3 dni przed picsszym

zwolanym posicdze.icm w sprawic occny i wyboru opcmcji. kazdy z czlonkow podpisu.lc
pzygolowanq przez Biuro LCD dekladcjl ole-qo bearonnoici ipoufnoici $ ptucesie
oceny i wtboiu opiacji 

"€dlueul.Nt 
t4 I'..lttczhik lro.e.lu i.n:atl tugnlli4ct h

zzyz"one ponoc!lnonsotej || nnoth po.ldztrlqnu ,.tltvu.ric 41q wtuauatu oparucti
runtfth shatesii rc.rcfu lokalneso ticrctaneso pEez spolecnoli ?ROll 2011-2024

i sklada j4 na rqcc Pzcwodniczicqo Rady.
2. Czlookowic Rady topr.Tcnrujqcr lrh towiqani z Fdniorami rbiceajqcymi siq o wyb6r

opemcj i (ps definicji u,mnej s deklaDcji) nrc uczshiczq w ocenie,ych opedcj,.
L l.rorn,acj9 o vylqczcniu siq z occn! oF.mcji { syruacji. o kr6rej n,owa s u$. 2. czloNk

Rad, sklada na piSmie wedlus v&ru dl. Nr 16, na r9ce PrzeBodniczqcego Rady na
posiedTiniu Rady v spraqieoccnv rcj opcmcji.

.l W ruic zistnicnia okolicznoici. k16re nrogq \l\lolad {qLplisoici, .o do beTsr.onnoici
Czlonka Rrdy q piocesie $yboiu opcncji intrych niz okrc(lone w un2 Pzewodnicz4cy
RadynapEqoodsuq6CzlonkaRadrodocenyrtchopeacji.



5. w pzyprdku odsuniqcia od occny opemcji innych
mozc ztqdad w 

'ej 
spra$ic decyzji Radt Rada

wniesi€niu lakieso 24da.ia.

E

n'z okrellone s ust.2 Czlonek Rady
podejmujc decyzjg niezwlocznic po

Pizewodniczqcego Rrdy,

\v pzypadku podjqcia walplisoscr, co do bealro.nosci kr6ieeot czlonka Rady i
cre(tyqcso zsrosos€nia piocedury wyklu ka Radr rproccsuoceny iNlbonr.
slosox?nie $ Gj sprawie poularza sig bezjc
Powod' qylrze a Czlonka Rady od udzi u w dokonywantu wyboru opemcji trwdj4
Lakre po usla.iu malunslwa, pzysposobieni oDicki tub kuraLcr.
Osoba, kt6ra zoslala wyl4can. $lboru opcracji z urvagi na ryzyko aisLliedia konniklu
inrcresu nie powinna bRi udzialu w catlm prccesie qtbo.u danej opeEcji. Osoba
sllqczo.a z glosorMia opuszczsxlq co najnnjej q momcncre stosowanianad e,yborcm

ROZDZIAL IV
pncwodnicztcy i prezydiun Rady

sl4

Prc7\nirn Rd ) !^\1 ,Jd /Aodro\.a n?. CadJ / L.1satdr,. \ra.u(n ninict4m
KcCulMrncm oFz innlmi oboui:t/uJ4clmi p?rpisni.

$9

L Pze{od.ic74cy nady pelni rolg arbnn q k\cstiach spor.ych.

Pzesodniczict Radv rcpft zenruje jt nr ze

$ll
PodczasnieobecnoiciP,ewodlicz4cegoRodx.jegooboviaTkipelniwiceprzcvodnicz4cy.

$ t2
DoodwolaniaPzewodnic/4cegoRadrzpet.ionejtirnkcji,Forzebnojesrzsoda{iqksbici2/l

piscnny wniosck co naimnrej polowr Czto
Pruwodnicz4ceso Rady moze byi zto2ony nie wczcjniej niz po szejciu miesi4cach od
noppedniogo wn:o'\ o odLoM'. Ppc{odn(acce. ,lolor\ .J m.roo/eniu more b)i
nzeeloeqany na Lolejn'rn posied,enrd Radj



2. Prczldium Rady. spozqda roczne spmsozdanie z dzialalDo$i Rady do
15 marca ktdego oku Pre*.dnic7ic) Rrdr prcdsraNi. sp.awoTdanic na walnym
Zebmniu Czlonk6w do l0 czMca kazdeso roku.

i. Przc{odniczqcy Rady informLtc Radto pracy P.czrdiunRady.

ROZDZIALV
Pr,-ygolorinic i 

^ohnic 
ptuicdzon Rrdl

$t5
L Czlonkoqie Rady najq obowi4zek uczeshicania q posiedzeniach Rady.
2. W Eic nicnotnoici wziqcia udzialu * posicdzcniu Radx czlonck Rad_v zawiadmir o

rynr pzed renrineD posiedzenia P.zeqodnicz4cego Rady, a nas(pniejesr obowiqany w
lcminic ? d.i usp.aqicdliwii w lomi pisonncj swojq nicobccnoid Pzcwodniczlccmu

3. Za przy.zyti! uspra*iedhviajace nienroznoSd *zigcia pzez czlonka Rady udzialu s
posiedre.iu Rady uwaz sic:
a) chorobe albo konicczno3i opicki nad choryrn potwicrdbnq aiwiadczcnicm lckaukim,
b) podr62slulbowq r.ne pra{nie lub Losowo uzdadnio.e tTesz[odt.

$t6
Posiedzenia Rady sn zwolyqane odpowiednio do polzeb \rrnikaj4cych z nabon wniosk6w
pro*adzoDych pzcz LCD.

$ 17

Posicdzcnia Radt z$olujc PreMdnicTqcy Rady, 7 wldsej inicja'rwy lub 0a wniosk
Zaradu, uzgadniajqc miejsce.lemrin i porzqdek posiedzenia z Biuren LCD.

s l8
Posicdzcnia Rady sq jawne. lnlomacja o lcminic imicjsu losicdzcnia Rady podaNane bqdq
do publicznel viadonrolci nJ slronie inlemelosej Srovr.zyszens.

st9
L Czlonkosie Rady pownrni byi pisennie asiadonrieni o niejscu, lemrinie i pozqdku

posicdzcnia Rady najpoznicj ? dni pad rcrnnrcm posicdrcnia.
2. w okdie ? dnipzed lemlnenr posedzenD Radljej czlonkosie po$inni nrie4 mozlisoia

apoznffia sit zc sszyslkimi materialami i dokumcnLami zriqan)-mi z popldkicn
posiedzenia, w ryh z {nioskafri, kLnre bqdq oTtakywanc !.dczas Fsicdrcnia. Marcrialr" i

dokuncnly w formic kopii nrosq blf przeslane droga eleklroniczn4 lqcznie z
zwiadonieniem o posiedzeniu lubudosrgpnionc do wCkduw Biuuc LGD.

$20
l. w nosiedTeniach Rrdy ucTeshicry Prezcs Slowtrz-yszc.ia lub pzcz nicCo upowazniony

2. w roli obseNarora v posiedzeniach Rady hozr ucze$niczyi Pizcwodnic4cy Komisji
Rcwizyjncj lub Wiccpzc\vod.icz4cy.

r. PizexbdnicT4cy Rady mo7. zipiosid do ftzialu w posicdzcniu osoby llNic. a rv
szczeg6lnoici le. kl6rych dolycz4spra$t rozsrrzygtne prTcz RddQ.



2l
a przewod.iczqcy Rady.
,esrcm poqdku obRd. orwiera i Trmyka

J.. m I erJ/iia sqote ohe\no\ FJpi.cr 1r

4. nosjedzc.ix pzez Czionka Rady wynaga poinfomorvanja o lyn

'. Pmnonmno(d no.kil^,nia i nodcimoMni, npe, Radg d(cj/ii s)mago obccno\.i co

l-1_T1!:l:1 ' 
.ry"l, Tdl p.")-7{chos,niu nanrcr6\ cerrorouorci. z.,6nu,,.,n

Inrcrclo" n'( nosiad{ r'qcej niz 49 % nnn storu,

poddajc pod glosowanie porztdek obrad.

3.

2. w razie braku quorum o@ parreru sckroroqojci okrc3loneso w g 2t usl s

2 W dyskusji slos mosq zbrra cztonkoqie Rady,
do ldzialu w posiedzeniu. przeqodnicz4cy

obecnych czlontdw Rady na
pmwonocnoii posiedznia i

czlonkowie Zaz4dtr ora osoby zaproszooe
Rady moze otrcitii naksynal.! cas

a) omdwienie wniosk6rv o pz_yznanie pomocy z ru proNadzonego

I Przwodnicz.qcy obEd w preNszcj kotejno

nxnD n e oDaw'anel sP b przetracTa
cy obiad zwraca nu uwa8q. po
Rady mor odebna h tos. Mdwca,

spmwre decyzjiRady. Rada podejnujc dryzjg

5.

zlcy Rady zoyka drs(usjc. w razic nolEby



PT.wodnicz4cy nDze azqdzia p%nve v cclu wykona.io niezlrgdnych czynnoici
pzygotowavczych do glosowania, Da pzyklad lrygorowrnie poprawek w prcjckcic
uch\va It lu b i.nym iozpalry{, nt h dol umenci e, pzygolowania kan d o occ.y opc mcj i

7. Po Taknilciu dyskusji Pzervodnicz4cy Rdy rozpoc4ha proccduiq glosowania. Od tej
chwili mom abrad elos rrlko w cclu z-gloszenir lub uzasadnrenia wniosku formalnceo o
sposbic lub poz-qdk! elosowania i ro jedynie prred zaz4dzcnicm elo$wMia pr z

8. Po srcrerpaniu poz4dku posicdzcnia, Pzcwodnicz4cy R rdy antka posiedzen ie.

$25
L Ptt wodnrcz4cy Rad y moze ud zie lia B losu poz kolcj noici 4 zgl osbnych h6wcd w,
jezeli zbranie slosu wiqzc siq bczponcdnio z glosem nredddqcy lub w rybie sprostowania.
jednak nic dluzcj Diz 2 mi.uLrl Poakolcj.oacq nore rak2-e udzielia slosu czlonkom Zarzldu.
osobic rcacrujqcej snm$9 i osobie opiniulqcej projekr.
2. Po7, kolejnolci4 udziela si9 slosu a sprawic zeloszcnia wniosku fomalnego,

w sr4g6lnojci w spra\mch:
l) nwierdzcnia quoiun,
2) sprawdze.ia listt obecnoSci,
l) pr-Rania, odrocz€nia lub zmhriFio $sj i.
4) mimy poz4dku posiedz-enia(kokj.oSci rozpatryqanh poeczes6lnych punkl6w),
5) glo$qania b€z dyskusji,
6) amkniqcia lisLy h6wc6$.
?) oCtuic4nia casu \1$qpien nr6sc6q
8) zamknigcia dyskusji,
9) zarzldzenia prrc.*y,
l0) z2zqdzen$ glosowMia imiennego,
1l) pzelicznia glos6w
t 2) rcdumpcj i elosqanh

I wnlosek lomalny po*inien zareierai z4danie i zwiqzle uaadnicnic, a vlsqpienie
w rej sprawie ni€ more rwad dluzcj niz 2 minrLr.

4. Rada rozslzyea o wniosku ionDlnyn nie/yloc/jie po jego zsloszeniu. O pzyjgciu lub
odrzlceniu qiosku Rada rozslrzyga po qysluchaniu Mioskodawcy i crvcnlualnic jcdncgo
pzeciMika Miosku.

5. Wnioski formolnc, o kdrych mowa w usr. 2 pkr I i 2 nie toddrje si9 pod glosoqanie

ROZttZtA,t, Vl
Closowanie

$26
Peewodnicz4ct Rady rozpoczyna proceduri glo$*ania i zarz4dza glosowani€ z8odnie z
ponmowienimi *y.ikaj4cyni r slalulu LCD oru ninicjszcgo rcgulminu.

$27
L wszr$kie gloso*ania Rady a qtjqrkrem spraw pe$onalnychs4jasre.
2. Glosowa.ia w sprawach pcuonalnych s4 zaszc lajnc
L Closowa.ia Rady noeq odbywad si9 w nxsrepuj4cych fomdch:

a) pzez pod.iesietue r9ki nd qez$anie Przewodnicz4cego Rrdy
b) pzez $jpelnienie i oddanie konnji skrulacyjnej posiedzenia kan do oceny



oGrr.i . rdro\id!Jcl4l{-/nil N. \ Pod\c/n'\J lrccedLr

$28

L w gloso\uniu pzez podicsicnic 4ki lomisja skruracyjna oblicza glosy,,zr', glosy
.,pzeciq i slosy ..wslrzynuj4co si9 od glosu . po czym infornujc Pzewodniczqceso
Rady o *1niku elosovania.

2 Wyniki glosoqanir oglas/r Pra$odniczacy Rady
l. Kazdy nie wykluczony z glosowania cTlo.ek Rrdy jesl zobowi4zny do udrrlu *

129
L ClosoNuie pzcz sypclnie.ic ka ocent opqacjiobejmuje:

a) Clos$mie w sptu$ie zcodnosci operacji z LSR. Irenro*adane przy uztciD
,,Kany oceny zsodno$i opcracji z LSR ! rrdrej rq6r stanowi alqchik nr 15

Podrqcaik Procodur
bl glosowrnie v sprar"ie oceny opeRcji wcdlue kryleridw lokalnych pz)jqrych n,!r

LCD. prrpio{adzne !.zy urtciu,,Kany oc€ny opcracji qedlug lokaln}-ch
kryreri6q LGD , kdrej Ez6r nano$i zalAcznik nr l5 Podrlcznika Proccdur

2 Rada LCD spo3rcd sicbic *}bi&a w gloso*anru ja*Dym Konhjq Skdacyjnq, k16n
czuwa nad prawidlowoaciq prleprowadzenia pEbiesu procesu oceny i rybonr,
popmwnoici dokume.rac.ji, Tgodnolci fonnahrej. Pasodniczqcld Konisji skladaj$j
sit z I os6bjesr Sekreurz Rad): w razie nicob.cnoici Sekrerarzj Rady tra posicdzeniu,
it.kcjq Q pelni inny Czlonek Rady wybrany $ elosowJnru jawnym.

L W glosowaniu odbywajqcyn sie p.zcz qyp€lnienic k3n occny operacjiCzlonkowic Radl
oddaj4 glos pzez wypellienie kan occny onefurr_ qydmych im prez Komisjg
Skrul.cyjnq. Kazda slrona kan], occny oteracj' nusibyi opi€czelowtua piec7.9ci4 LGD.

4 Biuro LCD zpcw.ia pomoc rechnicT.q pz] obsludze Rady iobsludTe *niosk6wwcclu
bt24ccj wsynkacjifohalnej kando gl osowan ia, polcgaj q cej na spraqdzeniu pod0is6w.
slpelnieniu posrreg6lnych p6l.

5 Clos oddany przcz Czlonka Rady w lbmrie *)pelioncj kady oceny opqrcji jcs
niewaznxjczcli zchodzi co n,jmniejjedna z porizszych okolic^olci:
a) .akarcie bdkuje nazwiska. imienia lubpodphu C/lonka Rady.
b) nakarcicbmruic infomacji pozwrlrjqcych zidenryfrkowai opd.cjg, k16Ej do(yczy

ocena (numeru qniosku. naary wnioskodawcl, nrwt pqektu).
6. Kdr] musz4 by! wypelnionc w sposdb czyElnt pi6rem. dlusopiscm lubcienkopisem
7. Kt-da srrona kany occny opcmcjiwC lokalnych k.rleri6w i zeod.oici operacji z LSR.

/-godnoici z PROW 2011-2020 m!s, byd opieczqto$€na picczici4I-CD i aparaforva.a
przez czlonk6N Konisii sknmcrnej posiedzenia.

8 Znaki..x'lub..v poqinny bya postawionc * poh nrehacl-onego na lo kNadmru q
pzypadku odpowiedzi.,tak . ..nie ,,,nic dorycTt .

$t0
L Kazdy Czlo.ck Rrd! dokonuje oceny na Kanach Oceny Zgodnolci Operacji z LSR.
2. Ka2dt Czlonek Rady przcd pzyn4picnicm do oceny qiosku jesl zobo{i4zn} podpGad

deklaEcjg beznronnoici i pouL.Sci w stosunku do occnimcgo prTel siebie wniosku
aajduj4cq sie .a Karcie Ocent.



l. Ocena hiosk6w odbywa si9 zsodnie z kJyreriami oce.y.
4. Pzy dokonywmiu occny zeodno3ci oF.acji z I-SR Czlonko$ie Rady nie pzyznaja

nunkrdw, lecz slwierdzjq zsodnoii opencji z celcn o86lnyn, cclmi sazeg6lo$ymi
omz przwidywanymi przcdsiewziqciami okreilonymi \y I-SR.

5. Wnio$k uznaF sit ? tCodnt . LSR (ocena pozyryqa), jeili jednocrcinic spclnia

- jesl zgodny z elcn og6lnym LSR.
- jeslzgodnt zhin,frunjednym celem szczes6lo$m LSR,

jesl zgodny z minimun jednym pEdsiqwzigciem okrcilonym w LSR
- praviduje Ealizcje wskaZnik6w okre3lonrch w LSR

6. Drugi clap occny $niosku doLyczy occny opemcji wedlug lokalnych kryeri6* *rboru
q rth kryteidw na podiaqie, kl6rych ocenia sie trasadnicnic rcalizacji opcacji s

?. Glos w sprawic uznmh opemji 71 7eodn4 z I-SR oddaje sil pzez skEilcnic
odpowiedziTAK lubNIE w zaeanej nr karcie oceny operacji sfomolo*antu: .,Glosujq
z ujanienr operacJi a zgodn4 z LSR. Poaslawienie lub skrsilcnic obu opcji uwaa
sig a glos niewa2ry.

8. w pzypadku stwicrdzcnia blqd6v i bmk6w q sposobie qypelnienE kany oceny
Teodnosci operacji zLSRKonrisja Skrulacyjna wzywaCzlonka Rady, kr6ry vypelailLt
kaft9. do zlozcnia vrjainicn i uzupelnie.ia bak6q. w (akcre qyjaSnieri Czlonek Rady
mo2e naoddaneJ przez siebie krrcie dokonai wpis6wwknlkach lub pozycjach pusrych
oraz dokonai cz)1ehej korckly w pozycjach i kralkach wyFl.ionych blqdnie podc^
glosowmia, slaqiaj4c pry Lych popmqkrch sq6l podps.

9. Je2lh po dobnaniu lych poprawek i uzup€lnien kana nadal zwicia blqdy q sposobie
*ypelnienia, zonaje uz.ana za slos nicwazny.

10. wynik Blosowania s spiasic uznania opcmcii zr zgodn4 / I-SR jesr pozytywnxjeili
bczwzslgdna wigksz-osi glos6w (50%+l) zo$ala oddana na opcjc, re opsrcja jcs

l

s 3t
Oddanie slosu w sprawie oceny operacji scdlug lokalnych krydidw LCD polega na
slpelnie.iu labcli zawancj w lv czq3ci al4cznik. Nr 15 KshTki procedu. Wszystkie
rubrykizawade w rabelinruszq bya wypelnione, wpzeciqnyn razie slos uwua siq a

W takcic 2licznia Alosa,w Konisja Skuacyjia jest zobowi4zana spEwdzid, czy
ld'/na ocer,J ornho$d operacii aqdn4 u po/J!'i .\IJVA Pr \,rlOu /..ur

wfik glosorvania w spnwie oceny opemcji wedlus lokalnych krytcri6w LCD

liczbg vaznych oddanych glos6w

$32
L Osoba ocenicjqca snlosek zoboqi4ana jesl do p.zedstawienia w formie pisemneso
uasadnienia qsrawionej oceny koncosej. Dokonmie occny na Karcic oceht rni.lku
Czlonek Rady polwicrdzawlasnorFznyn podphcm.

2. Rada LCD podejhuje oddzielnq uchwale q spDwie qlboru dla kazdego Miosku
o dofinansorvanie operacji i uslalenie kwoly Nsparcia w Elosowaniu jawnym zvlklq
Niqkszos.iq glosdw.



:l Czlonek Rady, kt6ry sylqc/)l sig z qyboru miosku z uwa8i na ryzyko zaislnie.ia
konniku inleresu nie bieze udzialu w calyn procesic $l'bon danego wniosku
Jcdnoc2cinic jcsl zobowi4zny opuicid salq w nonencie Closowama nad wyborem

4. Po zlo6c2onej occnic spozdaa jen lha wnioskdw ocenionych pozytywni€
uszetgoMna qedlus kolej noici uslalonej na podsrawie liczby punlt6w uzyskanych q
ranachoccny pftprowodbnej *cdlug k.!cri6s r1boru opemcj j okreSlonych w LSR
i wskenych w ogloszc.iu.

5. W pzypadku uzyskania pzcz d*ic lub wi$ej opcacji Laliej emel liczby punk16w,
o miejscu na liicie opqacj i $rybdnych decydujel

a)procenlowa rrysoko6d wkladu wlasn€Eo deklaowda przz wnioskodasdq q stosunku
do *ysokoici koszl6w kwalinkowanych, zgodnie z 2asadqi !,ift wifkszy pocento*}
Nkladqlasny, rymql2sze micjsce naliicie .

b)Jezeli nreroda selekcji opisana q usr. I okaze si9 nieskul€czna, o miejscu nr liicie
oFracji *rbranych decyduje dala isodznra zlo2cnia wnioskr w biurz LGD zgodnie z
zsad4 ,,im wczcinicjsza dak. godzi.a, ninula zlozcnia wniosku do biura LGD, tym
wtzsa niej$e na lilcie

6. W wyniku wcrynkacji kwalifikowalnoici kosr6w wsk@nych we qiosku
czlonek Radt oceniajqct qiosek, poponuje nizsz4 nlz MioskoMna kwotg donnmsoqtuia
w ppypadku zidenlyfi ko{ania koszl6w, k l6re u zna a n iek wal i n kowanc.

?. Czlonkoqie Rady. kr6rzy oceniali dany qniosek usalaj4 wspolne stuowisko
odnoinie ob.izenia *ysokoici propo.owdcj kwory dofi.ansowania i prekazujq F
Sckrclamwi Rady. kldry &bowi4zany je$ umieScii lnlofracft na temal rysokoici
uzeod.ionej kvoty v prolokole.

8. Ra& LCD pzyjmnjc lisLq wniosk6w ocenionych poz)rt*nie q fomie uchwly w
glosowaniu jawnym Pzyllcie lisry *nloskd* ocenionych pozyLyrvnie zapada zsykh
wi9kszoici4 slos6v przy obecnoici, co najmniej polo$l czlonk6wRady.

9 w ciqsu 4 dni od dni! zkoriczenia oceny Miosk6* przez Radt LCD, Sckrcbiz
spoqdu prclok6l z posiedzenia Rady LCD zawierajqcy:

a) lcminy imiejscc posicdzcnia,

b) podpisane lisLy obecDosci czlonl6rvRadyi

.) dekldacje beafonnolci i poufnolci podpisane prrcz wszyslkich czlonk6w Rady
b ioracych ud zial w posiedzen iu Radyr

d) lpowaznienre Za$9p.y P.zeqodniczqcego q pzypadku sdy Przewod.ic?icy
qfznaczyl zasrlpcai

O rcsrawienie qniosk6w qrar 4 tlstaTrnien czlonk6q Rady dokonuj4cych icb @enyr

D nrfomacje na lemat w.iosk6w odrzuconych wrazz uzosodnienieml

s) kny Oceny wniosk6w wr 7 dellancjahi bezstronnosci slp€lnione i podpisane
przzczlonk6\' Rady, kl6zy przepowadzali ocene *niosk6wr

h) lisre sn'oskdw ocenionych roTtrtMie.
ll.Porok6l i lisre sniosk6w oenionych poz',1ywnic podphuje P@Nodmcz4cy/

Wiccprzcwodnic4cy Rady

12. Pzekuywam dokunenkcja z slboru qioskdw powinna byi podpisna pzez

t2



czlonk6v / czlonka Rady. zgodnie 2 zasadami pzyjqlymi n LCD.

lS.Rada poprzez LCD prcdklada swojc Ekomendacje Samorzqdowi wojewddTL"a
w posraci prcrokolu z oceny, w krdryn 7,$ada jcst lisla ranknrSowa \oiosk6w
wybranych do donnmso$mia.

ROZDZIALVII
Pmccdu.! rniesicnir Diolesln od decyzjiRrdy

$13

I Prolesr sklada w iomG piennej osobiicic bdz z poircdnictsem upowaznionego
pelnomoc.ika w Biurzc LCD. w leminie 7 dni od dnrt orrzyhania piscmicj infomrcjio
qnilu oceny zaodnoici opciacji z LSR lub srniku *yboru zawiemjqcego decy/jg Rady
wsprawie srboru operacji do realiT,c.jiw ramach LSR

2. Jc2cli pojckl olrzymal nesalywnq ocenl, inlornrtc.ja o Nynikach dccyzji podjqhj pzcz
Radq ziwien pouczcnic o mozliwoici rniesienia prole$u nr 2sadtch i w lrybie
okrcilonych Pocednq obslusi polesu, okrejlaj4c:
a) lem Ln do woiesienia prclcslui
b) insriucjg, do kt6Ej nalezyMiesd pioL€sl;

cl symogi fomoln€ proleslu. o kl6Dch moqa wSl i 6 Procedury obsluSi pmlcstu

' P o'er od de, )/ i cadl mdsi /o{ac ./c/e6loso r/a.adniunr
4. Jezeli od$olanie rozparzono .1 kozy3a *nioskoda$ly. a liczba uzyskanychprzez

wnioskodawcepunkl6\'k*alilikuj€wniose! do wpnania na lGtq opcncji s1branych to
w.io$k oLzymujc dofinansowanie w Emach limnu ntslepnego naboruwniosk6w

5. weminie 7 dni od dnia dokonmia [yboru operacji. LCD przekazuje Ztrzqdo*i
Wojew6dztwa Mioski o udzielenie wsFrcia, doLycz4cc *]branych op€mcj i *mz z
dokM cr bljq por{icrda'q-a oolonanre sro ru rG.acJ

6. Szczeg6lo{e a$d! irtb wnoszcnia proLcslu zawicR Procedura obslugi protslu.

ROZDZtALVnt

$34

Proc€dura odwolrrczr

I Rada LGD w r€rmi.ie l,l dniod dnrorrzlm.nia prorostu wcryikujc wyniki dokonanej
poez siebie oceny wniosku w zkresie k.yleridv i /ar2u'6w Fodnoszonych w

2. Ponoqn. oce.a dokonywana.icsl przez czlonk6x Radt, kdiTl nic uczcshicz)li
w pieNolnej ocenie dtnego wniosku.

L Z posiedzcnia Rady sporz4dzanyjest protokdl uwzllgdniaj4cy wlniki po$r6rncj oeny

4. Rada LGDnoze.

a) dokonad zmiany podjg€eo iozstzygniqcia co kdzie skultow.lo skieroNanicm
wniosku do wla3cnvego eraptr oceny albo umieszczenicm Bo na liicie sniosk6s
\rrbranych praz LCD * wyniku prrcprowadzcnia prccedury odwolaqczej i

tl



5

s(rerosac prorcsr qaz z orzynan4
woF{ddzr*a. zal4czaj4c do nieso
pooterego rcTsrzygnrecra.

Prcles pozostawiony jcsl bcz rozpatrzenia jezeti pomino prawidloMgo pouczcnia
o prawie i sposobic I cgo w.iesienia:

zond zlozony po leaninicj

/o.rar /robn\ n,e/ mdmior ul Lc/oro / i o/l q, \cr ot/ nr J qsptr-iri
nie qskMujc kiyoribw sj.-boru opcacji, zkt6rych ocen4 Wnioskodawca siq niezsadz
lub w jakin akrcsic Wnioskoda*ca, nie zgadu siq z nesarys,n4 ocenq zgodnojci
opemcjiz LSR od2 uzasadnicnia.

ROZDZTAT,IX
Znirn{ lok lnych kryleridq syboru

L

$15

Kardt cron€k Rady hoa rqsLqpii z qnioskicn o zmiane tokalnych kryleri6w

2, .Szczg6lowe zdady. lrtb zlo2cnia Miosku, zsady m2tdrzenia i zmiany tokal.lch
kryreri6{ wyboruokrella Proccduia u$atania izmirn} tokahych k.}rd6w w}bonr.

ROZDZIALX
Proccdura *prow,dz,nia zni.n do um6s pzc, Bcncfi cjeht6s

$16
adaopiniujc wnioski Bcncncicnrd* ozmimyum6$ zwanych7 Sxnorzldcm wojc{ddzwa.

l. w przypadku gdy planosana p?ez Benefic.jcdr zmkna powodowatahr, le Wniosek
nre zoslalby lvybFny p%z Radg do frDansoqania- Rada r_CD musi ponoqnicdokonaa
oceny znrenroneso zkresu wniosku pod kqrem zgodnolci z LSR oraz kryreiami
stboru Miosku, nodejmujqc uch{al9 pohvicidajqcq brol zeody na zniang unoNy

2. Dcneficjent emcas\do LCD zpisennEprojbt o qtdanic opinij$skuuj4c
sazes6loqo, j.kie nimy do wniosku zmierzj {!ro{adzia.

i. Biuro LCD uqiadanria Przcwodnicz4ceso Rady o $tywie projby pzdkazujqc mu
p6moDcncficjenk.

4 Pi2esodnicz4ct Rrdy z*olujc ponedzenic Rrdy zgodnic z Regutamincm Rady
5. W pzypadku. sdy tlanowana zniMr uno$,y dorrczy akrcsu, k16ry podtegal occnie

Rdd) pod r/g\d,m /Aodro.1 / lcF lud i .D eijar, r)oorl opom, L doior)\d.F{ poT{nd ot<na nro.rl godnic/pFtdLrao.cD sniodoq v oofimnsolJnrc
ofeEcj'. wnio$k occniany jesl z us?.stednicniem planowMej zniany zJkrenl

6. PopzcproFadzentuponownejoccny:
a) rv pzypadku. Cdy niana rvniosku nic spowodowataby 

^riany 
decyzji v sprrwie

od Wnioskod.*cy dokumenlacj4 do Samo%du
slanowisko dolyczace bEku podsEq do zmiany



*1bod opcracji do 6nansowa.ia. Rada podejmuj€ uchwalg polwierdzajqcq, zeponimo
e?rowadzonych qe wniosku zdian opeacF poToNaF zgodna 7 LSR
iFodlcga finxnsowaniu. i{yraza z8odq na zmianq umos1.

b) w przlpadku, edy zniana sniosku po\odorvalaby, ze operacja q danynr kszralcie Die
zoslalaby wybrana pzcz Radq do nnansoaania, Rada podejmuje uchwalg
polwierdajqcq, 1d wpro{adTone we wni.sku hiany powoduiq. 2c oFacja jc{
niez8odna z LSR lubwskulek oceny zgodnoiciz lokalnrmi krlrenami*yboru operacli
pzcz LCD nic podlcea n.anso\raniu. inic ryraa zsod! na znrne unro$y.

7 Jezeli planoqJna niJna unowy dorlc/y /rkresu. kr6r! n'e p.dlegrl ocenie Rrdy tod
Mslgden zsodDoici z LSR lub/i k.yleriani wyboru operacji, Przervodnicz4cy nady
erJaje po/)tysnq opinit q n./edmiocie zhiany umoNl wtlanowrnlrm 7ik.esic.

E. Uch{ara Rady w prlldnioci. wyrarlnia zgody na zmiang uno$} niczwlochie
pzckazywana jcs pzcz SckElaza Radr do Biura LCD.

I Niniejsre czynnoicipzepro$adza si9 { reminie l,1dni od dni.wpl}*uproib}.

ROZDZIAT,XI
Dokumolxcjt z posicdzcn R{d}

$17
L w udl\.< po:i(J,.niJ RJdJ !po'/4J/anrrpJp,o'o\d
2. WyDikiBlosowanodnolowujesig*prolokoleposiedzenra
L Z kazdeso Aloso{ania dokonywaneso przez *ypelnicnie karl do oceny operacji sekrclaz

spoiz4dzi tmlokjl, w l6rym zawanc s4nrlomracico przcbicBu irynikac| glosowtuia.
,1. Kany oceny operacji. zlo2lne w hkcie danego glorosania slanosia zl4cznik do

prorokolu 2 rcgo glosowania.
5. Pobkdl zposiedzenia Rrdy posinien4qietui * s,cTeBdlnoic'

a) okrc(lcnicpizdDiolLr glosorrania
b) okreslenie Lc/-by uprrqniontch do elosoNania. liczbr biorqcych udzialv

slosoNaniu. ilo6ci odda.ych slos6s qa2nych i niewaznych.
c) $).iki glosoqania
d) $yl4c/-eniach z procesu decyzyjnego
c) podpissckreraz i podpis Prze*odnicz4cego Rady.

$18

l. LJchwalom Rady nrdrje siq 6rm9 od.gbnych dokuncnd\ z \tj4rkien u sal
proceduralnych, kl6re odnolo$uje sil * pr.rokole posied2ena.

2. Podjere uchwaly oparruje si9 dar4 i numeren, na krdry skhda $9 i cttiy rzynskie
oznac,aj4cc numcr kolcjny posicdzcnia od pocz4tku realiacii lricialylT LEADER
lanane przez numer kolejny uchsaly od poczqlku talizacji dralania 192 zapisaoy
clliaDi arabskimi, la'nane p.zez rck.

1 r'cl.kdL( todt.ujc P'l.{od1i-/i.} FadJ po iei po lie.i
,1. Uchs.ly podjgre prl-el Rd9. nic p,jtnicj niz s dni roboczych od ich uchwalenia,

Pu wodniczlcy Rady przku uje Zarz4doqi.
5 Prorololy i dokume.Fcja z nosiedzcn Radyjc$ eonadzona i przecho*)qana q Diu.ze

LCD. Dokumenlacja nra ch,rrkrer lawnt i jes' ldonennionx do {8lqdu {sz}slkin

l5



6.

If:::'-Tl : p@e$. decr4jnego. * '*k;il'k il;*;;fi;3l1l*^.-p:rgl l"t d"rrtz4ce oeny j r') boru oFEcj j awi@jqce

*:.'* p*y. e 99 rubjiz;j .td;A--;;;;';il;X;
i.cmebEj LcD!rywlol@ a

igtri,trffi ,y,#i"g;*"u"i"i,"-*,, si, nowj R!d' doqrhc2a'ok

Rordzht XUpupiry pon4dtow. i kofcowc

$40
' f:4 :oo*q^t jsr zFMid Ridzie niezkde l"@ i do vlkon rv@iaomwa2l(ow

en , nai€nd6w Srowarrysenia.

ny I ho2€ brt 2ricniony p@ Radeu pvyetolt Ziemi Rrlkiej;. q kybj;

& uchwty \val@go Z€btuio Cztonk6p,

Zd&aild do R@lhinu:

L wz6r wniosku o himr lokobych kr].rqi6w vyboru ope@ji.

t6



Zalqchik d I do Regulminu Ridy
r,CD .L€psz PrzyeloSa Zi@i Rycki.j"

'|zo&

Mi.jswoSq dat

Wriosk o zEi t lololnych krtt€.i6p sfbod op.ncji

w fliezku z $ 3s Rcsulminu Rldy moszl o nieg lokalnych krytcn6y s1boru op€@ji.

PFpo4cja hie do kr'1qi6w qyboru op€Ecji:

P odpt sl o sd b v n i o s laj qc tr h

t7



uPowatNlENlE I{r '. . .

DO PFZETWANZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zalaenlt nr 2 do Podre@nl*. pro@dur | 6ed '
- wz6r uodainlenla do pdetwsrdnla d.nvch Gobowvch

Z dnieh f., , , ,. .. , . .. ... . . . , .. , , , , . .. 1 r', na podstawre art 37 w rwiQzku z 'rt 31 ustawv

z dnla 29 sierpnta 1997 r' o ochrcnie danvch oebotlch (0z u z 2074 r' p@ 7742' 2 po,n

zm.), upowainiah I . . . . . . .... . . .. .. - ldo pEetwaEanl'

O""wrr .-0"*V.r' wnroskodawc6w ubiegaiacvch sle o pooocv finansowa w ramach

poaiaalani" ,r,rlpr.i" dla wdralanla operacli w ramach strateeii rozwolu lokaheSo

irerowanego pne: sporecznolf PRow 2014_2020 w ramach Lokalnel Slrate8 Rozwoj! -
Lokalnej Gtopyozialania"Lepsza PEvsno3d Zl€ni Rvckl€j'

Upowainienie obowiarule do
..,,,..,......-r. Upowatnienle wygasa

dnla odwolania, nie p6tnlel jednak nii do dnia

z chwila ustania P.nalPani'ratrudnientaw LGD

Projekt w5P6tlinanewany
ze {rodk6w Programu Rozwoju obszar6w wrelskich na lata 2014_2020
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41 ffi

PodrQdnika proedur l ratad.,.

lujq{ll

- w:6r oawladd€nla Fracownlka o zachowaniu t.lehnlcy

OSWIADCZENIE

o3wiadcuah, te majN na wzglqdzie ochrcne danych osobowych, zobowiqzuje sie zEodnie

z a.t 39 ust,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 I o ochronie danvch osobowch (tekst
j€dnolity: oz. U.2014 r, poz. 1132, z p6in. zm.)do zachowania wtaiemnicvwszelkich d.nvch
osobowych do kt6rych uzyskalam/em donep w rwi+ku z wykonlw.niem pu€z€ mnie

obowiizk6w zwi4:.nych z pnyunawaniem pooocy linansowej w .anach poddzialania

,Wspa.cie dla wdr.iania opeEcjl w ramach st.aiegii rozwoju lokalneEo kierow.neso pnez
spolecznold'r pROW 2014-2020 w ramach Lokalnej stratesii Rozwoiu Lokalnej G.upV
o.ialania,,L€psz PzyszloiiZiemi Ryckiej

podpi5 osoby skladajecej ogwiadczeni€

Projekt wsp6f inansowanv
zeSodk6w Prosramu Rouwoju obszar6w Wieiskich na lata 2014-2020



Z.hcntft nr 5 do po.trtenka F6e.tur I e$d ,..
- (€rt reattr..Jt IndvwtduatneAo doradztw.

X6rtaEllr5clllndyeldu.hego doEdzrwa

hqMdsalne doE.ktwo

Tonaryt. Fdop@Edronego Inle I narwlsko Xon{h.nr.,

Projek Mp6flnanewa.v
ze {rcdk6w Prcedmu Ro!rcju Obsrar6wWiejtktch n. tara 201+2020
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I Term n +ladaniawn oslow o pnyrnan € pomo.y:

zalacrnik 7 do Podrecznrka pro.eduri zasad,,

- wz6r ogroqenia o nabo"ewni05loE

SrowanysrenieLokalnaGrupaOrialania..t.pvaPdveloJ?/lem' Rv(kiej'

o8lara nab6r
Wniosk'tw o pdyznanie pomo.Vw ramach poddziatania

,,wsparcenawdra:anieopencj wramachstfategiirorwojulokalnego
kierowaneBo pnez spol.crno4a"

Pqowna tala ?014 z02c

Limit nodk6w wrama.ho8lasranegokonku6uwyno!

MieFceskiadan a wniosk6w:
Biuro Stowanyrena Lokalnej Crupy Dzalania,,Lepsza PrzyrloSa Ziem Ry.kiej" w

rryb skiadan a wn'o5k6w: Wn osk wdw6ch eBzemp anach na e?yikladai
wm ejscu wskazanym w pkt 2 o8loeenia.
Terminskladania wniosk6wupiywa w dniu .......... I oBod, 15sq.

Zakres tematyczny operaqi (jezeh doty.zy)

Warunki udzielenia wspafc a6.

2

l.

5.

7. Wzory fofmulady wnosku o udrielenie wsparcia, wnosk! o piatno<a ofaz umowy
o udzelenie wsparcia znajdujq siQ nd stron e lnternerowej LGD

ww.lokalnafi upadzialania.o

3. wykaz dokument6w n ezbednych dowyboru opera.rlpaez L6D, i.h wzory oraz krytefla
wyboru opefacj znajduja sie na stronie intefnetowej Lc0 !$s!.lqLalEs4E!L!eb!i!.pl

Prolekl w5Pdfi 
'nansowanVzenodkdwProcramu Rozwolu obrar6w wiejskl.h na aLa 2014'2020



Minlmalnym wymaganlem, ktdre nusl
podcDs oc€ny wedlus krvteri6w wyboru

9, Jen uzFkanie 60 96 prnk6w

Prolett wspa'lnnansMany
ze grodt6w PrcSramu Rozwoju Obsar6w Wlejsktch na lata 2014,2020



Zthqnlk nr A do PodGa.lL. pr@du. I aed ,-

- Un6rplempotwkdElqego@bl!t dor.nbMl6liuo.rofnaEow.nl.oD.E.rl

!,€/eid6r-dldry'M|d@!4

Doiyet: Porrd.frh.nle Ddyra.l. wd6ku o .loinanwanb opetull w €tuch etoru -,-,-,-,

Nlngsym potui.rdafr, ,6 w dniu ................-.....-....... zhtorry eLl do
(lnBlFJq5 oE.nhjq€ Konl@6) Mlcdrk o doinanwnl€ opeElr w 6*h kon'(uGu .. ...-..
Wrb€€'( zoctal al6tMny p.d
w d€lmj koFep..doql &lydFei Mlorku o dofnaMnro opeEql prcszl p@rr!€c 6ie r.
{ytej skaEny nunq eidonqjny.

Prcjeh sp6liinane@nv
z€ !@dkdw ProCEEu RozwoJu obeardw wklskkh na lata 20!l-2020



*3.

z.lqenlr nr 9.lo Podednlk. pro.edur I E*d.
- Un. wnl6k6w dolonv.h w ran.dr ... n.boru wd6l6w

Uste wni6k6w o udzielerle wsparcla totonlrh w .ahach .... naboru w odpowledzr na

PDjektsp6lfinanewanV
ze jodk6w Program! Rorwoj! obnar6w Wie,sk'ch na l.ta 2014.2020



ZalAcznik nr 10 . Wz6r karty wstepnei oceny

wniosku o dofinansowanie operacii

DANE WNIOSKODAWCY

Karla wstQpnej ocenywniosku o dofin.nsow.nie operacji
W dmach naboru wniosk6w

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKIJ O DOFINANSOWANIE OPERACJI

WSTEPNA OCENA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI

OEKURACJA BEZSTRONNOSCI

Ja n rt pode sany/ a o5w addan, 2e

,e.44.ym 3ie o do'ii:6ow:nre w I
addoie wrrpLwokr .o do nojej be4voniolc w pnyp.dku

nw ed:eda €kej, elid(.i,obow 4rh sie do niedodneso po nrormow

prcnej, pokewre^nw, w iii bodnei do dtugeso nopia i nie jeneh
,wi{z,nyli : r}luru p,45po50b enia, op €ki, ru6teri z podm ot!m ubiq.hq
j.3o anrpami pEwnym osoby pnwnet ub eeja.ej sie o udzetrie

dreia bkiej are:iok ,obow+uje se do nlervrodnqo

. nieuaa$ni.4Gm/amwpro(e5sopu.owran.wf o5kupodr4.ja.e8oo.ef e;

' dbowia4je sie (4mat w Glemni.y podior. 64 kie inroh&je idokumenq, kdre,onary m
lFwnio^e, pnysorowroeprere mni ,h.e:p,oesoeiyl

' ,obowiaruje 5ie, :e bede 4peinia. moje obowhzki w spo56b ud

. zobowirzulesen'eutzyhvwaikopiiar'.hrowekpisemiych ubeektonany.hiiromeji.

Projekt wspdlnnansowany
zeirodk6wPro8ramuRozwojuobrardwwiejskichnalata2014 2020



CzV wnlotek zostal totony w mieFo i

terhini€ skazanvh w oglosreniu o

czy opedcja jen z8odna z akresen
tematyenyh, jaki zostal wska.any w

Czy oper.cj. jen zaodn. z iorha wspaEla
skazana wodoszenlu o naboize?

Cty wnlosek spelniania dodatkowe
Erunkl udzlelenla wsparcla obowlezula@

Crywniosek more bstaC p@kaEnv do

Podpr*.........-...,....-...,...-,,-.,.,.,,,..,,,,..,.,,.,..,,,..,

N

Prolekt spdlfi.ansowany
.e nodkdw Prcgranu Rdrcju Ob5zar6w Wlelstich n. lat. 20142020



iil8:.

o dof inansowanie opera(ji

PRoroKdLz RzEPRowADzoNEl o
WNJOSI(d\^' O DOFINAN5OWANIE OPERAOI

.. .. ....do....... ......... . w

"teprD Pr4rroi. zemiRy.kef dotoia , wn\Apner o.eny wn'osk6w o dorinanrowanie opeacr' ,to:ony.h
pnez Wn oskodawc,jw w h ma(h

Ldba ro,ony.h wn osrow o dori

wn\Apnao.ef,ewnosk'jwodotunan5owaneope6q prowadzinanepuj4.ypreown.y

w5tepnejocen'e poddano xxx wn
wtakie n:boruonz pohloi- xxwnloirdwodorianiowancopera.i',
,godnLe z pon'rszym zenawien em:

Wnoskio dornan5owan e ope6.r' o.en ane byy prez dw6rh pGrDwnirdw LcD,,Lepea Pnyrro3a zemi

L'n\A wnoskow o dorinansowane opec.ti odrzuonych m erape wnepne, o.eiy wia, ze wsra:an'em
pnyayiyodnu.en a pnedftw: ponr?a bbera

Pr.yczyna odzu@nl.
wniostu o dofinansow.nl. op€r..jl

Projokt w3pdlfinan3owany
,elrod[6w Programu Rozwoiu ObranjwWejskich na lata 2014.2020



Lkre wniosk6w o dofinansowanieoperacji o.eiionych po?ylywnie na etapie wstepnej oceny ipn€kazanY.h
do €eny4odno3.lz tsR, pnedstawia bbela.

Plojekt wsp6tlinanewanV
re irodrdw Programu Rozwolu obsza.6wwiejskich na lara 2014-2020



wnlostu odonnansowanle o!.racii :

in 41 #-

z3hennnrfl dop6da.rnika prccedu.l uaed -,

- wz6rpcha Infomule.egooodnuceniu

pow6du niespelniania kyt€ 6w na dapie mtepnejoe.v

;u;;;;,;;;i;.;;;;;; ---- -

Dot.ry:infornacjaoodnuce.iu wnlorkuodoii.ansowanieope.acjinf............................zpowodu
niespehiania krleidw na etapie wnepnej oeny.

Info.muje, te wvrynlko pdeprcwadzonej w*epnel oceny z|ozonego wdnru...... pne Panalla

wnioskuo dofinan$wanie operacjiw rama.h konkuuu orainowan4d pftz

on oddu6ny, Sdyi nie spelnial kltridwwnepnej o.en, zSodnie z Dlaczonymi kananio.eny.

Oebqwskazanldokontaktu jenp. ..

Projekt w5p0mnanlowaiy
zelbdkdw Proghmu Ro:wojoobsar6wwiejskich na ara 2014 2020



z.leenlk.rr3 do Podreenlka pro@durr E€d,,.

- Una wnlork6w pnekaEnych do ocenv nad2le LGD

una wnlo5k6w pnelaanv.b do oeny R.dde 160

Do o.My zEodno{.| 2 rsR oraz li.yr.rlanl lolclnynl

ListQ wnisk6w o udzletenle sparcla ocenlonvch porytywnie na etapie wsteprcj oce.y
lpeekazantth do ocenyRadrie LGo pnedstawia poni:sza tabera.

Odebr.l:

e
a

Projektsp6finaneMny
ze lrodk6w Prc!.amu nozwoju obszardw wlejsklch na lata 2014-2020



41 ff-

Zal4.znil nr 14 do PodrQdnilta pror.dur i zasad ...

Wz6r deklaracji berstronno3ci i poutnoicl Crlonka nady LGD

Dellaracia besironnoici i pouf noici

la ni:ej podpisany/podpLana, ninleFzvm deklaruje, ie
w proceduze oceny wniosk6w o dofinansowanie opera.ji.

Popf:ez rtoienie n'nietszej deFlaracri, potwrerdz.m,
zapo.naleo sie zdostqpnymidodniadzkejszesodokumentrmi

zeadzam sie brad udnal

dotyczacym oceny wlboru

Deklaruje, re bede bezslronnie iucrciwie wvko^Vlvaaswo,e obowiAzk' rgodnie z posladanq

Je:eli okate siA, ,e w lrakci€ tMania procesu oceny/wybofu wniosk6w zaistnieja

takiekolwiek okoli.znoi.i ho8ace budzld watpiwoi.li co do bezstfonnet oceny wlbranych
wniosk6w r mojej stronv, be?snoczn e wstrzymah sle z wyraianiem opinii i dokonanred
oceny teBo wniosku. Fakt taki z8loszq Przewodn czAcemu/WlceprzewodniczEcemu Rady,
przed rorpoczeciem procesu oceny wnioskdw

zobowiqzuje siQ utrzymywai w tajemnicy ipoufnojc ueelkie informacje idokumenty,
kt6f€ zostaly ml ujawnione, pfzy8otowane pdez€ mn € w tfakcie procedury ocenywniosk6w lub
wynrkajece z procesu oceny.

P.oiektwspdnnanswany
2e g6dk6w PrcgEmu Roeoiu obszardwwejskch na lala20r4 2020
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PODSUMOWANIE OCENY:

oMseowwrE KcH lA LArA 201+2010
opeE.n ien,3odna: mow d D,, ror4 ,0r0

wYx,k wERYFrxAcJr zcooNoscl z Lsil

je$ 4odnyzcerem oB6rnyn LsR

Fn rgodny z m'n mumlednyn (e e

jest,sodnvz min humlednym predsiewnedem okeslonym w LsR

PEewidule rcalizacje w5karnitdw p

O.en':lodnoSciz|orahvmr kryte aml o@nvop€Ecjl
0rd dob^ydr pnbw/n'tynim rrcb: pqib, trdn4r do dobKh)

wnlo*tr€kom.ndoEnvdodolnansowania

dyrerny pddp6 0.enDracago



51 rn
,-^:._-,

In+ruk ja wypernienia kadv

1 Opec.ja powitrna byaocen'ona pod k4lem 5peltr an a kazdeso kryter um orobno,
2. Ocen'aF.y wpisuje loja pnyznanych punkr6w D dane rryrerum w wyznaczonyd do rego

3 oceniajq.y wpisuje5ume punkrdww polu,,suma punkow-
a W pnypadku, sdy ocenalacyocen' dane k.yle.um poni:et maksymahej i.zbypunkr6wma

obow azel( k6*o uzasdn a oceie w,,Uhsadn en'u o.eny";
bya podpsna pzez o.enalacego w freFru

6 Kada pow'nna byr wypern ana za pomoca drusopiiu tub pt6ra,
7. Weeriie pomytk' na ezypopcwiaa pzez5ke! enr I zaparafowaiis paez ocen,a,acesoi
3. Pzy o.enie poyaesdny.h tryrer6w orenalaq powrnen kerowai se w+a2dwkafr

Dwrdym' w cbeli,,Lokalne kryte.h rlbotu" ftnow aca Flecriik do nrn ernel nsrrukj;

zar. Nr l do nst.utcj' wypeln'an'a kairyocenywedlug oka nych kryter 6wwlboru operecJ.

Lokah.kDre awYboruopeh(jrw $n -wshzdwlid a o.eniajr(eso,

xByrER|A DLA Rozwoiu pRzEosrEBroRczoscl

op.r,ch 4wie€ yercwadzenre Pcreruie se opemqe mowacyria PE

produhN, prccesow (e.hm os ), merod oaa nnacii ub ma* dm I !
.hal,(ery9yeoyn na obYa?e LsR 1

kunurcs./.h dy ,porepiych) rnneacyjne hde byd 
'd 

i dyptu

PrcreruF se @dm]e mEie poznpoFErja uqhdnra rasrd3ow,n e
rce'qzi 3pzyjatlcych ochrcnis aezapetaqen )@p@tueny

4twEsran rdddq*. naru€ n4o

sor6nEemsti ubzan@ei,eso

P'ys2ro.c ziemr Ryc i iel nz bb 
'cy

\q.rf R ! Du qolos'Atw. 
I oP| AA.' / \^\Lqrlr\ M Cc!N-ow

daneso rypuop€€cl Doqricei dosup s?nerde RrR (Rmnych

zew44d!nadojepdolydupE.yden|'1ibcFgfuP

€ar :dwane seokes rea ?3ct od daly

PGlefu]estA,n'o*oddlaqacepozil

dmttbcra srup &bRo,ybwafrh n

oeeEcla p'ewiduF poEbnte



oFGEj. zkrada qkozysbnie

M-b*omny udzkr !rc,tkdw

opeEcJa Dkrada *prowadenre

opeEcia powiqzanr lesr r
spzyiriacych och6nie 5rcdowtka

inr8irukt0ry Eporecznoj ob3ziu

donych w .ea zacli Fdobry.n

pror*bp esallqoch rrcdr
klyielum€enei'b?d'ew'ekosdza

brd4ope,a(re I'd'e @eiohnl ezed!lauare oqoryp! '

/odlkrtlw proes6w (lednorog' ) me

chararLerysysiym iaobeaze LsR (
ruruqch ay sporerych) hidw,

Rdrych rea ftqe u snear@3n

P.ereruje s Q ope,aqa n:rqe eoz'lpiy wptw na *i srcdo! $a
u a: opehqa n,rq@ Fztymy

epbe m nan *ddw *a mtBheso
zmi ere4{eemsie harasu zaneay

Prcterure s e opeEcF marqe pozy\lvtry wprlv ia popEwe
qqce poznMy wpta na

!2,]|ryegokd€:9ekzEofedene
prcmqiiy.h i aNwnqqcy.r krdre moqq m e. po2tlwi' wdla na

oP6r'clr pavdy.' se do rcAoju



,lt $iH
Zale.rnikn.16dopodra.:nikaproceduri:asad..,

- Intorhacla o wyhoeniu z o.eny

powodr wlnqpicnia okoticzno$i, o
Pr2yszloi. Zicmi Ryckiej,,, wylqca;

z kr6.6/ occry iwyboru eylqcza

proFh *spd ,iaBosan!
ze eodr6w programu Rozwo,u ob**o"warn o



zrladnlk nr17 do PodRenlt. proedurlE3.d-.

- Lltta Cttonkdw R.dy wyheonydr z o@ny wnl6k6w o udllelenle wsp5r.l. n. oper.cle.

u$. anonk6w Radv wyh@orry.h r oeny Ml6*6e o u&lel6le sp.rda n. op€r..|..

e

P@lekt wsp6mnansowanv
ze lrodk6u Pro3ramu Rozwoju obsrdw wleFklch na |rla 201+2@0



Zal4cznk 18.lo Podtecznika uoc.clu I zasad...
. Lllta opadcji zgodnych z LSF

Lkt. op.rl Jl lsodnyd LSn

O<enlonych pde Radt IGO 
"Lcpsb 

paFrloaa Zenl Ry.hef
W Enach naboru wnl4k6vt

l

Prolekt wsp6lff nansryany
2e {rodk6w Proaranu Rozwoju oBra.6w Wiejstich na lata 2o!r-2020
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z8hqnlk nr20 do Podrtdnlk preedur Irarad..,
. Protokdlr pGledzerr€ R.dy LGD

, 
PROTOI(OI Z POSICOZENIA nADY I.GD

w dnlach ,.,,,,,,,.,,,,.., r, w BiuEe LGD 
"Lepsz. 

PEyszlo3a Zidi Ryckiej" /s w Ryk.h, pay ut,

wytr6lk stieSo 10A odb',lo sit pottedzente Rady LGO,

celen pGledzeni. Radv LGD byla oena wniosldw o doflnansowanie opeEcji.

Pnebieg obrad protolotow.ya ,...,,,,...,,,...,, - sekdaE Rady,

W dnl!,,..,,,. Rada LGD obEdowara w nastepuleclm ,kladzie:

Ocenle poddanych ?ostalo )O(x wnlosk6w o dofnanewanie opera.ji - lisie ocenianwh wnlosk6w

oEedsrawia ooniiszatabela,

Prclett spdm.a.ewa.y
!e 66dl6w Prc86no nozwoju Obszardw Wejtklch na lata 2014-2020

zocenywniosk6wodonnansowanleoperacjiwvlaeenizostalirastepulqc,yczlonkowieRadyl



uzasadnlenie pEvznan'a wsparcia finan$we8o dla poszczeB6lnvch seneticjent6w pnedstawia

Na tyfr posiedzeni€ zakoneono,

&j3s!r&
1, Lhta ob€cnolci z posiedzenra Rady

2. Deklaracje be6tDnnolci i pournosci,

3. Kartv oceny wniosk6w

4. wynikglosowanla wsprawie wyboru operacjl

5. Llsta rankinsowawnioskdsoudzielenieMparcia.

Prolekt wsP6mnansowanY
ze jrodk6w ProSranu Rozwoju obszar6wwlejstich na lata 2014-2020



,rarli.gJlt!l

zalqczn knrsdo pfotokolu z

tista Enkingowa wniosk6w o dofinansowanie opera.jl

Wnioskl o.enione pozytyvenre

lwnioski, kt6feotrrymallconajmniet 60 % oedlnel sumy punkt6w)

wnl6kl, kt6r€ nie uzy!kaly r.kom€ndacji do podpisania umowy donnansowanle opeE.ll
r uwaSl nawvcrerpanledostepnych grodk6w

do dofi nansowania operacji
60 % o3dlnej suny punkrdw)

:'.t-: ','.-'.',_-',,. -'''.'-- ',,.'' -- ;;;;;--'-..-.'- 
'. " "" "

Pf ojelt wsp6ll nansowany
ze Srodk6w Programu Rorwolu Ob5zar6w w'eFk'ch na ara 2014.2020



zalqdnik nr22 do p.drecznikazas,d iprccedur
. wvka, doltudeil6w pneka:wany.h do samonedu wojew6dzNa w rama.h opera.ji

realizowany(h pnez podnioly l6ne nii tGD/
wlasny.hLGD

v.h do zanqdu woFw6drtua w Bma.h opsa.ji:

rcaIizowanY.hpRezpodmiotyinnenijLGo

t. Dokuaentd4a d.rydqd opetu.il kny$ ik opetu.ie doti,owhe pnd LGD

DoLo paekozonio doku nentocji d a sonaQqdu wajewad*w a :

Lisk operacji :godny.h : tsR kopla poMierdrona :a

L'na opec.jiwybcny(h pzez rG

kopia potsl.rdroia :a zsodno3t : orwiialen

R:dy LcD doryaq.e8o o.eny
z8odnolc' opehcj' z lsR 062 wyboru opeGcr kopla
potwierd:ona za zsodnolaz o.vsinalem

D poddas Slosotan'a
- kopia porwierdzona :azgodnolazorysinatem

Oiwadcretria crlonkdw Rady tc0 o zachowanu

potw'erd:ona E zgodno{d z ory8'naleh

wnoskr o pryrnan'e pofro.y dory.zt.e opdrecJ

urhwary podjek

operacl do I nansowan'a oa u{alen a kwoiy pomo.y

kopia potwlerdrona :a rgodno3t :oryglnalem

wllldenio czlonka Rady LGD r
kotrednojc ckiesowyiaaenia



ldokumenr wymagany w pnypadlu, 3dy info.ma.je w
tym ?arrcsie nie zo{aly awane w protokote z
posiedrenia Edy LGo doty.ra.qo o@ny ?sodnoki
opefcji r tsR omz wybotu operacji) kopia
potwie.crona :a 4odnogCr orwlhal.h
Pisemm infom&ja dorycraca skladu Rady tGD
{wynkkh dlonk6w Rady) i pnynateinokido sektora
lookuhent wymaSany w pnypadtu, gdy ,nfornEcje w
iym hkesie ulegly zmianie ' nie zonaly jerae
.dzwie.ciedlone w LsR) - kopi. p6tuierdrona ,a

ookuFenr(.y) poh'ierdzajece pi4naterno3d dionk6w
Rady do sektod i jego ppedstawioehrwo poddar
dor(onyllania wyboru opehcji do tinansowanh
(dokonent wymaSany w pfzypadku, ldy mfdrmacje w
tym zaken. nie zostalyjeeae od?wiercied one w |5R)

- kopia potwterd:ona za 4odno3droryBhaleh
Kany o.eny ope.acj' w ramEch oceny kryre dw wyboru
oraz 4odnoicr z LsR - topra potwr.rdu ona ,a z€.dnoft

Ew'den.ja udtelonego w zwiqzko z rca|nowanym
nabofeh dored:rwa, w rormie rejenru bb o3wiadaei
podmiot6w - kopra potuiedzon. ua :sodno# ,

Rejenr ntercdw/ jesti LGD prowadz ten Rejenf tub
inny dokume.t porwatajq.y na idenMikacje .harakreru
powiazai olonk6w orcano decyzyjnego r
wnioskodawcamr / posczeSdlnyFi prcJekrami - kopia
potuierdzoha :a,sodho# ! ory8t..reh



t, Dokm.ntdclo dotyeq@.Fe&11 wtos.4 LGD

Do o pubtt o t: :4otqo\i o ptorowoaet rcotzaq opa aq flro<fet.
Doto ptpk nnio dokuhemtr do sdndrqdu Waiewbdztwo :

wnioreko pnyrnanie pomocy - orvtinal

DokumenlacF dotycrrq oceny, ay podm'oi, kt6ry
zslosll zamiar rearhacj ope.a.jl nle spernia der'nicj'
benalicr.nta okle{lonej w 9l rozpoaqdzenia

Uchwala podjate pne, Rade LGD w rprawie wyb.ru
opera.j do finansowanh o.az osralenh kwory pomocy

kopia potwierdzona ra :sodno46 r orvsinal€m
Protok6i : posedren'a
zsodnokiopere.)l z tsR 06, wyboru opsa.ji- kopia
poiwi€rdzona za zsodnolt z orygihal€d

- kopia potwl€ntzona za 4odno3{:oryginaleh
o{wiadczena alonkbw Rady LGD o zachowrniu

kopia
potwierd:ona za lgodnoii : oryginalem
Pisemna nfomacja o wyla.2en'u dlonka Rady LcD ,
glosowania, btdt bhku kon'edno3.' tak e3d wylAczenia

{dokument s,ymagany w pnypadku, gdy mforma.te w
rym zaklerie nie :ottat zawarte w prctokole z
posiedzenia .ady LGD dotyat.ego oceny :godnolci
opeGcji ? LsR da tryboru ope6cj) - kopi.
PoNl.td:ona :a :godnoit z orysinareh
Pisemna inromria dotvaqca skladu Rady tGD
(wynkich alonkdw Rady) i pnvna einojc do eklore
(dokumenl wymasany w pnvpadku, Cdy nfonacte w
rym ,akesie ue8ry zmiank i nie ?oftry Fere
odzwierc'edlone w tsR) lopla potwi€drona ,a

Dokument{ y) potwierdzajqce pnynale:.old cdonkdw
i jeso paed5taw c ektwo podaaj

ops4ji do finanewania

idokumenr wymagany w pnypadku, Bdy 'nfomaqe 
w

tym rakene n e zonalyleerze odzwlei. edlone w LsR)

kopia poMdrdrona za :sodnoc: orvsinalem
Karty o.eny opebcji w rema.ho.enykryre dwwybotu
orez zgodnolci , tsR - kopia potwierdzona za



nejesr inteEs6w, lelll LGD prowrdzi Gn Rejeslr lub
Inny dokument porwalajacy na rdentfrkacje chaEkt€ru
powi{za,i dronkdw o4anu decyzyjneSo z
wnioskodaftani/ poszcz.8dlnymi pEiektami- kopl.
Potwl€rdzona u a:godnoa/ ! omhaleE

{podprs osoW paekauujqcej

dokumeda.jq w |mrenru LGD)

(podpls osobv przyjmujecel

dokumentacle w hreniu sW)
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ul. wycz6lkowskiego 10A

www.lokalan.rupadralania.pl
emarlr l3dryki@gfr ai!.com

PROCEDURA

obslugi protestu od rozstrzygnieC Rady Stowarzyszenia

LGD Lepsza Przyszlost ziemi Ryckiej

w sprawie wYboru operacii

zrr{.u trikNr 1{ do Ksi{rki Pro.Rlur i?,sd
rcgrlujrcJ-ch p'y,n{nic Pohotl fi mNorei rr Bmmh
poddu hhnir 'wsP{ 

ruie {h Ndr.anh ol){rcji rY

mnrh {mrgii iol*oju rorrrrcs

1,



a,eoznaculq:

}!hejj..

zys2tosi zieni Rrckiej.,,
zefia.
ied orgontr decyzJ,jnego w spmwie *yb..u

ntemiu rozaoju obsTar6w wiejskjch z udziatern

udralem lokalnej spolccTjojci (DzU z2Oi5
a Lubehki€eu
wa Lubclskieso wzatresie rozwoju lokatncCo
da:
LSR, przcT osiigrnie zaptanowanych + LSR

3ran6w w

rju.pejshesa i Ra.tr (UE) ht tJ05/2OI| z tt,ia

zdran kdo u.hwdyNr4trols

"Lepn, Pnynro!.z,ehi Rydrcj"

$

nformacja o vynikach decyzji podjarcj pzel
rcsenia prolcsru na zasadach i w Lrybie

3.

2.

2



okicilonych ninicjszl Ptucedor4. okreSla qcc:

a) remi. do vnlesic.io Proles'u:
b) InnJruc !. do Lrdrg nalczt \nicsi prore$.

.) qr ro[i'omalr prcreru n r'o-].f m.ua w li J i 6 n r!^i r'o cd' rv

$2

l. Za nicpnqidtowc pod w/gL{dcm lnnnrlnvm uznsje iq Lak p'okn. kr6rv:

,r 7o\Ll $nie!ion\ oo rol\*ie rcm'nu
br^"." """ '-J p' .;; 

" 'ptenior) 
podr i I vn n e rJd') $ 

'io'LoJd{!a
cj nie zwicm pisemreeo uaednicnia Lub innvchderrvch wvnasanlch wcRniosku

'. ';,tH:8ffiffi;:i:." ^ady 
o ponoqne rozp.Lzenie wniosku o donn'nsoqanie opcracji.

wg wzotu udo$Epnioncgo pPrz Biu.o LCD

s3

W pzypadku qniesicnia pDlesru niespelniajqcc-qo qmo86w fordalnvch lub zlwicrajqcego

oczywiire omylki, LcD wzy*t wnioskodaqce dojeso uzutclDienia lub popm{ienia w nm

oczi*hrych o6ylck. w leminie 7 d.i. licz4c od dnia olrzvmMia rvezwania. pod rygorcm
pozo sbq icnia pror eso bez rozna Lzenia

s4

l Nrcroenik B ra q reprrc do l? \ odni.a,eeo / rnro' i! n o /worontr Po{ed'e i' RddJ'
ce, pzcpro"sd* - i;e.l"O o usipbtrs.uodJe- / ipod ercrp?e/ RJJ'

Z oj wniostu, o r{,:rvm no*aw I dolncza sie rlozomodworania od podiatj Pzez Rtde

dcqzji
'lmc{odder/r R.or 

'oTprorsn) 
F{{ er1'c liori Ovdie'ior)r p'ore'ielGD

niczwlocznie zrwiadanria aqd wojew6dzlwa
4. Wniesienic prole$u nic $nrAmujc przekazvwania do razqdu wojc{6dzlva wniosko} o

udziclenie vsl]aEia dolyczqcyclr wybranvch operac!

5. ProreslFsl$;oszonyz;posrcdnicl*e LcD i rcTparrvwanvpzczZa'zqd \toF$drwn

ss

Pze$odniczqcy /g.dnic z po{rnowierirmi Rcgulaminu Radv nie/rtocztrie
Posicdzcnie * sDfiwie r./plu enia prorc$u
pmresry rozpairy*anc si p.a vgeacm ich NPnwnolci romalnej2.

I wnioski poiyry*ni" occnione pod w/€lodcm fomaLnvm podlegsjq d'hzcj ocenle

s6

l) ncealyqej occny zgodnoici op€mcii zLSR
ij 

"1"'r.i'rt",iio 
n.i. "p.o":Q 

minimarncj liczbv prnkt6v o kL6rej mowa w an !e usr' 4

\1448 tuaafi t..bheso xi{r oEc



$?

arrzenra proLcsruj

rui

,. ..kt6rych ocenq Mioskodawca siq nie zgadz,

u urowx. na aFjk occny.

53

Nesaryqnq ocJa Fsl ocena w zakEsie spclniania przz pojekt krlGri6q wrboru

2) prcjckr uystal vlmasanq ljczht punkd{.
leo.r( kwora przeTnacbna na dofinanso*atrt.
qlbranic 

eo do dolnransou,ania
2 W prypadku gdl ksoh pzcznaczona na doinransoqan,e piolekrow s konkunie nic\qsrEza m wybranrc projcku do dofinanso{ania, *ai",*i . 

"i" .* ,i"""*iiwylqcznej peeslankj wnicsienia roleslu.

59

slurkuF odrowicdnio skieowaniem p

o Fa: :rnh.lre sh\o.1sla LGD t.*"- t,_".l.,t 2,.,,, tur,"t +



4. Porcn pozo$iwia sie bcz rozpaluen a q p.rypadku, gdt nic spclnia wymogan okrcilonrch
N S 3 - edy dolyczy nesatyMej ocenyzgodno$i op€ncji 7l-sR.

5. w p.zypadku gd, najakimkolwick ctapic ponepormnia w zakFsie pocedury odqolawcTej
\qczcrpana zosLanie kwola pr44aczon. na dofinansowanic nojckl6w lub zrealizoME
wsktnikiq ammhdzialanio Rada LGD pozona*ia so b€z rozparrzenia, inbmruj4co rtn
na pisnie qioskodrqcq, poucajqc jcdnoczc,inic o mozliaorici {nicsienia skarsi do sqdu

6 wyniki weryfikacji piorcslu i ponowna ocena qniosku nre more wplyqaa na Fozyciq na

liScie operacji rych z nich, kdic zoslaly \rrbranc do linansowaDia i mieszczqsie w linncie
ftdk6wwskaunyn q oglosz-eniu o naborTe.

sl0
Do procedury odqo!.qcrej nic sro$tc sie przcpis6\v usla$y z dnia 14 c^nr! 1960 r.
Kodeks poslepowania adminislrac)jnego, z wyjqrkicm pzcpis6N dorycz4cych wyl4czenia
pmcownik6v oreanu. dorecrn isposobu obliczanir lemnn6N.

5 tl

Morliwoia sni.sicni' skargi kas.cyjnej (do NSA)

Skal.qe kasacyjn4 wru z komplehq dokumcnlac.j4. nozc wnicin bezpoiednio doNaczelnego
Sqdu  dminGtmcyj.c8o:

2) arzad wojew6dzrqa,
3) LGD w pzypadku pozoslauienia prcre$u be7 rozparzcnia oiaz dokonania nc-qaly$nej

ponowncj occny p,ojcktu pzcz rq LGD

Skareq kasacyinQ wnosi sic N rcminic l4 dni od dnia dorqczcnia rozizygniccia
wojesodzkiego s.rdu ddnrinistacincgo. a rozpdry$ana jcsL q leminie l0 dni od dnia jej

Ks$rie Aiq4ne 7 komplchoiciq dokunenlacji *Doszonej \raz ze skarg:t k,styjn+
pozosrawienia lej skdrgi ber ro/nrLrcnia oraz wczNan do iej uzupehrienia lub uiszcanir
wpnu s4 hkic sancjak w pzypadku skrrgi do wSA

s12

Zakonczenic proccdtrry odsol.*cze,

Pn$onocnc ro^tzy8niecic sqdu adminh@cyjnego polcgajncc na oddaleniu skargi,
odzucenid skdei albo pozoshNicntu skarsi bez Dzparzen'a konczy proccdure odwolawcz4
omz prccedure vyboru opencji

W przypadku sdy na jakimkol*iek eLdtic posepoNonia w zakEsie procelury odwolaqcTo.j
7o$anie wlcarpany limil Nspdcia. pzeqidzirDy q uhowic amowcj na realiacjr daneso
celu LSR v ameh Srodk6w pochodz4crch z daneso EIrSI:
l) wlascnva innyrucja, do k6rej wplynql polcsl (LCD albo zivqd {ojewddzLsa).

pozoslawia go bcz ozpalzenia. inlbmul4c. rrm na piiric wnioskodswce, pouczajqc
jednocz!!nie o moTliwo<ci wnicsicnia skargi do sqdu adnri.is'acy.jnceor

4rt Er txk.a . \h t:sr R I.cD I q,- r-ri.tt r'.^ $It 5



2) sqd, uqgladniaj4c skege, slwErdz tytko, z€ @@ op@cj! dbla pz.p@wdhD
w Aos6b nm@j4cy pEwo, i nie pftk uje spEq] du ponoucgo rczpstr4n,4

lrRyckict s.j y
prry ur

5no@n RbqiLtut'qo xinqEsaw w44es6rytu LcD 14'a pryNtzb,t R!.rj.j 6



zrh(/nik Nr I Proren or d$ zjr |rjdy

Potuierdan'e zbnnh Prorsrtr rmdoddccyzji Ridy sd'zy
Dztuhnh'Lepsa Przyszrori zicmi Ryckjcl'

iumd wniosku o dofinrNowanie

wnoq nrot{ odd$41 0odldcjpmz Rrdl sto$azyv.nh 
^r,ekdu 

n!:

negatyqnq ocene zgodnoici .ieuzyskmia przez opcracje
minimalnej liczby punkLdw, posooule! 2j operaclr tue

Rskami€ kr'1$i6N wyboru
projekrdq, 7 krdrych ocenq
qioskodawca sie nie zSadza.

qsk4tue azldw o chaakreze
troceduialnyn w akresie
prprcwadzonej oceny. je2eli

natusknia ak'e hiary niejsce,

/z8odni€ ze zlorcnym w.ioskicn

oP|?: s]NbQrcft sb\t+auo rcD kPla P$]ar zhntRjrkej /



zalqchlk nr2s do Podreenita pro@durl r.ed...
- Pkmo potwlerdzalae zloienle p.oteetu

;;;;;;;;;;:;;:;.;;;;;;- ----

Dotyczy: Pot*lod2.nl. p zyjac ir pbroslu d oqcztc e9 o occry wni@10 o dollnr Eow. n l€

oPdEcllt 6mach rorkuEu -,, ,-,--

N niejeym poi'iedzam, 2e wdniu.. .. .. .godz .... .. ... ... ........ zlo2ony zosr.l w Buze LGD
,L€p% PuyszloAd Ziomi Rycki6j' prclo5l dotyeqcy @ny wnioeku o doin.nsdanre opeEl o
numeEeflid€ncyj.ym..... .. ..

P@jekl Gp6liru.wany
z. srcdk6a Prcg€mu Roz@ju obsz66wwejskch na lara2014-2020



2ala.znik n. 26 do Podracznika pro.€d!r I 16sad...
Inlorm!la.€Eo o wyniku ponownego rozpatdenia

wniosku o dofinansowani€ operacji

;,;".;,;;;".;.;"..,.,.-."

;.".i^,,".,,"";;;t;:;.;;;;- - - -

;.J;;;";;t;;:;;;,;; ;,;:;;;;;

Dotr.zy: i^torna.)i o wwiku ponowneso rorpatrzenia wniosku o dolinansowanie op€racji

W odpowiedzi na pismo z dna . . ..... .....dotyczQce ponownego rozpakzenie wniosku o
dofinansow.nie opera.ji ziotoneso w rama.h dralan a ........lnozwo dzoto o)
........................,[t6rewplynqlodostowaRyren]aLokalnaG.upa.............wdniu.......
informutemy, ie uchwalq Rady Stowadyrenra z dn a.... ....odwolan'e zostalo
oozltwnie/nelatwnier fozpatrzon€ iwzwlazku z powytszvm wnideko nfewden.vjnym
............. .ortal/ nie zo*arr zakwa lfkowany i wpkany na kte operacji
wvbranvch/liet4b!?ryqb1

l. Ocena zgodnoSc operac, zzakresemtemalycznym
o.en a pozyttryn a/ n€gat'ryn a

I Ocena zgodno<ciopencj z Lokalna StrateBi4 Rozwoju LG0,,lepsza
P?yrloja zlen Ryck'el' oend pozrywno/negdtywna

L Lrczba punkt6w,akle opera.ja uzyskala w ramach o.enywediue
lokalny.h kry4eri6w wyboru.. .... .... .

V. speinienie/ni€sp€lnieniet m nima nych wymagai, niezbAdnychdo
wyboru operacjl pnez LGD

<c € opemcji wybranych ze wskazan em limitu

isla/nle m eicisq'wremach lmitu dostqpnych

Frclekr wsp6rf nansowany
ze srodkdw Pbqlamu Rozworu obszardw welskch na rala 2014-2020



3rodk6w pneidzianych dla danesonaboru,

Dodarkowe uz.sadnienie,,...,.,.,.

PEj.kl Ep(,lfrnanw6ny
a 3rcdk6w PEgEnu Ro oju Ob.z.dwwel.kld @ tat 2014,2020



zarecznrk nr 27 do Podrecznrka p.ocedurr zasad
weryrikacF podmioru ubiesaj4c acji opsrcji wrasnej

r,.rerynkacja Podmioru ubiesajqc
w amach rear acji opeia.ji wrasnej

Podmiot ubiegaj4cy sie o pomoo w adach realizacjl
op€acji wlrsn€j spelnia w.runki okreslone w S 3
Rozpozqdz.nra Mlnrsl. Rornrctwar Rozwolu wsrzdnia24
sz.anla 2015 r. w spr.wl€ 62cz.g6lorych warunkdw i
lrybu 9zyznaw.nla pomocy lina.sowej w Enach
poddzl.l.nlr i,!!J3p.rc16 n. wdrarani€ operacji w bmach
stratogll rozw6lu lokalnego kl.row.iogo pucz
spolecznoser objeleso Prcsamem Rozwoj! obs2d6w
wieiskich na lata 201,1-2020

a)lenobywale en padnwa cz onko{ske90

c)ma m'eFce zam eszkana ia obszane wrersk m obrelym LsR
! pRypadku gdy osoba rzyczna n ewykonule

slosure s'? przep sy uslawy

gosoodarcze,(Dz U z2orsr poz s34 zpd:n zm,

d) mLeFce oznaczone adresem pD

dzararnos6 gospodarcza, wo sanym do cenLG n€r Ewden.l
rnrormaci' o Dz a a noEc' Gospodarczel znaldlle s e na

obszaae w'elskm obleLym LsR wp,zypadk!gdy
sc 9ospodar.zE do kLorer

slosulesQ pnepsy uslawyzdnaz rpca 2004 r

o swobodze dzsb no{. sospodarczel. a bo2) osobqprew.q z
wylqczen em worer6dzka. le2e
o.rdz aru zn4dule s e ia obszaze \Y eFk'm

Piolerl wsp6 f rDnsowaiy
renodr6wProsGmu Ro^voru obir'iB w elsk .h n: ah 2014 2020



3),ednoslkqo4anDacytn4n'ep..adala.qosobowo4c prawnel.
kl6ret usbwa pEyznaje zdol.ogc p6wi4 Fze 

' 
s edz'ba

tejj6d.oglk ub jer oddziaru znajduje s e .a obszaze w'etsk'm
objeqm LsR, z lym :€ sp6rk. kaprtarowa w orsantacj

Jdiosk' oosi@qq i.Fedal4q c
sd:6Ejldrcnk rub Frde du:6ldie sb m e4zo wFk n oblM LsR ?

d6 ia @r:de v -r€$o *r! oirn v 5, d I prL, I a
w pz,ldiu rdy oFEta ben,b €d iw +da@t v bm o $dk

sepz@!y6kqz66r ipo.er o l€d pzFtrwan4 F&pdmdkne@dz nr'op'drabh6k dlpd@Fzrdai:

I lkr , llar tet e4r
16' dsreh slisr h dF nrsR ! Bner hd€l,mEa 6r po!{ otsreqe

N
e

Projekt wsp6lfi nan$wany
ze 36dk6w ProgEmu Rorwoluobrardw wieFkrh na tata 2or4,2o2o



| .";;.

41 H.

z.lqonik nr23do Podre.rnika prccedurizaed -,

wz6r pkma inlormula.eso o wynrk3ch w.rynka.ji - prcjekt wrasny

M'eis.owo9di dnia . , ...

Dotv.4 infomacja o synikach weryfikacji

hformuje, te wwynrku p.zepbwadronejo.enyrolony.h
jesVnie je5t Pan/Pani uprawnionydo zloienia wniosku o

,ahdonym kanamio.eny

osoba wskarana do kontaku j€5t p

w dniu....... pnez Paialia dokument6w
dofinanswanie operacjl, z3odn e ,

P@jek! wspdrfi nansowany
ze (fodkdw Prqram! Rozwolu obnadw weFkrch na lata 2o14-2o2o
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