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WYKA7, SKR6T6W I TER]UINOW

Biuio Lokalnej Grupt Dzirlmia ,,Lcpsa Przyszloid Zieni Ryckicj"

ttRRow Euopcjski FundusrRolny na acz Rozqoju Obvanjwwhjskich

Srodki findsowe pzcaaczone na realizacja zdan slnz{cych osiqlnie-

ciu ceLu projcklu eranlowego LCD

Poddiot publiczny albo prywrhy, inny niz LGD. rybrmy q dodrc
orsr'r.go rrboroAlo./onegu nr/e/ r a U. krorcriu ICD poLier/)
irodki fin,n${e na rcalizacje zadai w rtmach prorcklu sranlo}€go,
osoba frzyczna nie pmwadznca dzialalnolcj gospodarczcj

LEADER Dzqlrnre LFADTR { PROW20l4 2010

LCD Srowa.ztsrnie Lokalna Grupa Dzialania..Lepsa P.zyszloi j Z'cDr Ryc'

LSR Lokalna Slralegia RoTwojD

Pzewodnicz4cy Rad! LCD

Oelosu nie o nabo/e Nniosk6w na qyb6r sranlobiorc6w do wykona-

nia 2rdan stuzqcych osi4snricnL celu projcktu sEnlo$€go, kdre Fdaje
do wiadomoici LCD wrrmachrealizacji prqeklu sranloseso

Pmgram Rozsolu Ob-imu Vicjslich

Radr decyzyjna LCD, do kl6Ej
i $fb6r Gmnobioic6w. kldrym

wyhczncj komperencji n.ler-r ocena

poqrer/_onc 7o$an4 granry oraz unaE

Sanorzqd Wojew6dzlwa, kt6r€so Zar4d ziwdl z LGD umowe ranrovq

o wmnlach i sposobie realizcji LSR.

udzielone Cranlobiorcy Da realiacj9 Tdan sluzn-

prcjekru granLowceo zsodnie z qnioskien o po-

Prcjeki wsP6ttinansowanV

z€iodk6w Programu Ro,woju obta r6w Wi€jskich na lata 2014-2020



umowa u wicrana poni?dzy cmtouiorcq;-atlE;e.rcr.".- pro_

Wicepzewod.ic?1cy Rady LGD

wniosk skladanydo LCD w ramach otwade
adan sluacych osiqgnicciu cetu prcFkru sMroweeo

Zarz4d Stosarzrsants LCD
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I, PODSTAWY PRAWNO

r.1 Regulacjerstdlno(ore

rczpozqdreni€ Konnji (UE) nr65l/2014 z dnia l? czeMca 2014 r. undrawiajqcc

niekr6Frodzajeponrocyzazgodnezrynkiemwe$netrznJ-m*zsroso\€niuan.l07i108

Trrkalu(DzUrzUEL 187226.06.2014.$ l)

rozpoz4drenie Konnji (UE) m 140?/2011 z dnia l8 srudnia 20ll r. wspmwic sLo-

sosrniaan.107 i l08Tlaklalu o funkcjonoqaniu Unii Europ€jskiej do pomocydeminimis

(Dz.Urz. UE L 152 z 2,1.12.2011. srr.l)l

. rozporzqdzenle larlamenru Europejskiego i Rady (UE) nr ll05/2011z dnia l? grud

nir 2013 r. u spravie qsparcra rozrcju obsal6w uejskich p/-er Europejski Fundusz Rolny

na rzcz Rozloju Obszar6w Wiejskich (EFRRO\) iuchylajqce rozpozEdzenG Rady (WE)

nr 1698/2005 (dz.Uz. UE L 147 220.\2.2413. str.487, z p62r.zm I
rozporz4dzcnic Panamenlu Europcjskicgo i Rady (UL).i l30lD0l3 z d.ia l7 grud-

nia 20 I I r. uslanawiaj ncc wspol nc przc pisy d oLyczqcc Eurc pcj s kic8o Fund uszu Rozwoj u

Regionalnego. Europejskieso lundusztr Spoleczneso. Funduszu Sp6jno!ci.Eurcpejskieso

FunduszuRolnego na rzccz RozNojLr Obszd6\r Wiejskichomz Eurcpcjskic8o Funduszu

Mo6kiesoiRybackicsooraznsknasiajqceprzcpisyos6lncdolycziccEuropclskic8oFundu-

szu Rozrvojr Resionalneso, Duropejskicso Funduszu Spoleczneso. Iunduszu Sp6jno$i. eu-

ropejskieso Funduszu Rolne-lona zrcznozqoju Obszm6E Wiejskich oraz Europejskiqo

Funduszu Moskieso i Rybackieso oraz uchylajqce rozpozqdzenic nady (WE) tr l08l/2006

lDz.Utz UE L 141 z 20.12.20tJ. srr.l2o. z p6in. zm.)i

rozpopqdzenie (WD)nr 178/2002 ParlanenlLr Europ€lskieso i Radyzdnia23 stycznia

2002 r ustuawirjqce og6lne Taady i$tnagania tnwa rysnoiciowego, powoluj{ceeo Eu-

ropejskieUrqdds Bezpiecz€hsrva Zyxnoicioraz oslanawiqcc p.occdury w z|Jcsic bcz-

pieczenswa 2yMo<ci (Dz.Uz. wL L ll z 01.02.2002. $r. l. z po'n zm.iDz.Uz. U! Por

sl:c wddnic .pcciilT. rold/ 15. r.6. {r.461. / oo/ 
'. 

/n'. .

Projekt w5p6mnansowany
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r,2 Reguhcjc krajose

rozpoz dzenie Mi.hm Rolnrcr*a iRozNoju wsiz dnia 24 wrzelnia 20ls r. rv spD,
qieszczcs6lo$)ch $tnrnl6{ i rlbl pru yznawania lomooy finanso\rj r! ruDrch podd.a

ldnia..Wsparcie na $drazanic op(rjl w nrch Sraregijroz*ojLr tokatnego kicro\vanceo

przez spolccznoSi objeleeo Progodenr Roz$oj u Obsar6$, Wicj skich n, tata 20l4-2020

usLaw. z dnid 20lueso 2015 r. o ro^voju lok.lnrm I udzialcm torxtnej spotccz.oscl

usr.w! zdnia 20lureso 2015 r. o wspicrxniu rozwojLr obs/rr6w sicjskich

1 udzialcn 36dkdw Europciskicgo Funduszu Rolnego na zecz Ro2*oju Obszd6$ wjej,
skichrvramachltogmmuRozwojuObvd6rrWhjrkichnalala20t42O2O(DztJ.noz.j49)i

usa$a z dnia I I litca 2014 r. o z.sadach realiacji pioer.nr6q w zakrcsie potilyki

sp6jrDici linanso\€nyc| w FdpekLy*ic nnanso*ej 201,1-2020

lDz.U.poz. I t46, z p62n zn.),

unanazdoir 2l lis(opadr 2012 r. Pmso po'to$c (Dz.U poz lj29)i
rozpop4dTenie Rady Minisrdw z dnia 21 grudnia 2007 r. $spraqic polskiej Klasyfi-

kacjiDzialalnoici(PKD)(Dz.U..r25t_prz. 188sotu2(]l]9r Nr59.poz.4S9)i

unlqa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronic da.ych osoboslch (D/,.U. z2AA | .

. uslawardnia Tknichia 1989 r Prawoostos?rzyszcnirch(D2.U. 22O(]t r. Nr79,

uslawa z dnia 26 czcrwca 1974 r Kodcks pdcy (Dz.U. z 20 15 r, poz. t268.

uiawn zdn'a 2l kwicrnir I961r., Kodcks cy*ilny (Dz.U z2AtSr.,pal.\tjJ,z

Projekt wsp6lnnansowanV
,e nod kdw Pfogramu Rozwoju Obnar6w wiejskich na ara 2014 2o2o



Prcccdura zonala opra.o*rna pr7-r' T2tcsDcnr:

III, INFORM CJE OCOT,NE

3,1 Cel i zrk.cs proccdury.

Celen niniejszej prccedurt Jc$ opraco*anicjednolilych. prlerr/lslch orazjasnych zasad

gwannrujqcych pmwidlo$y przebies procesu ndbotu, wyhoru rcalizacji. rczliczenia, konlro-

li i monilorinsu /dan slu4c)ch osiqlnieciu celu piojekru grrnrowcgo l-CD 'Lcpsz Pzy_

szlosd Zienn Rlckiet. k16rc rcalizoMne bedq przez Cranrobio(q, l.j. Fdmiol publicay

albo pry*alny(nrny njll-CD) wyhnnt sdrcdzc olwaneso naboru oglos2o.ego pteT l.Cll,

kt6renu LCD por erTr ir.dki finmsowc na realizacjq $q. /drn { anrmh prcjckLu era.-

Niniejva n6mdu6 ophujc stnrkLuri spos6b /rrzqd7,nia, Takas odpowiedzialno$i LGD.

spos6b pz}lnowmia i occny $niosk6\ o po*ierzenie gnnru t hk2c asady zwi4znc z rc-

alilr.jq/rdaislu2qctchosiilnicctucelupojekru!nr.wcB.LCD.wlynrrozliczenicsran'

ru, moniloro$anie nrcbicgu rcalizacji zadan oraz kontole 
'crliTacii 

z&nia W proccdurze

opnmc zo$aly r6\vniczeLapy qsp6lpracy I-CD 2 wnioskodaNcamioraz pozoslalyni iNly

rucjami atu€azosnnrmi w realizcjt d/iilMia.

elekryNnoici proccsu sclckcjil

r6MeBo rrukrorvdnia wnioskodam6Ni

bczslronnoici dokonywanej oc.n!:

sPawnoici poccdualq i

ochiony danych osobosTch.

F-

Pro,ekt wsp6ll nansowany

ze todk6w ProBramu Rozwoju obsza16wWie,sk'ch na lala 2014-2020



Sposdb udosrf pnicn'. procrdur

\ittietee proredury sq ianna t po\'s.nhue dosgpm dd Wni)lkotlattttt, , lomrc elekta
nnzneJ na !rchit t,tcrhetor?J LOD n\t||tatnlhayupadzialdnia.pl atuz r,lormie popien
wE w rtedzibi! LAD , L.p:11tu:)Bzloit Ziehi RyLkkj zA w R kath p]4 ut lt'yrz'tkai

3,2 Strukiun orsanizi.yjna LCD* proccricnaboru i occny Nniosk6n, o Fw,czehic

w sklad wiaJz Sto*afTrsrenia Lokaina Cru]la Driatania rrnouq:
L walnc Zcbrunie Czlonl6rv

i. Orcan dccr"zyjny - Rada LcDl

Padnerani Slowezyszen'a LCD sq przedna{icrete lrzcch seklorbwi sekLora pubticznclo,
seklaa gospodxrczego. sckroru spotcchego

wo$nf lznr fi ukum orean'zacyjna LGt)

w srrukturze LOD akruitnic ftrnkcjonuj4 posrczcerjlne staDoNhka pracr, *.ranach kt6rych
pzydzielone 2ostdy z.Janja zsi4/jnc 7 przyznrsanicn ponocy finansoscj
w mDach dzialanir ,,Wsp.ioc dk ro2s,ojf to!,tneso N ramach ,nrcjalls] LEADER..
PROW 20t4,2020

Zdlania i kompctcncje poszzegdtnrh sruktr LGD wram.ch udziclania wspa(i! na mll
ac]e zd.n rvrm.ch proicklu granlowego:

- nadzdr nod praqidlowq realizacjq zadan zwi4zanych I reaLj?rcJqpro.,c(ru sraro$,esoj
- elekryw.e zarzadTrnie pracq:

- kiero$anie, koordtrnoraDici nadTjrcwan,d pracy l)oszczcg6lnych pacownik6wLCDj
' ztcwn'enrc spr4rvnego Junkcjo.osania LcDi

Projekr wrp6tiinansowany
ze nodk6wPro8ramu Rozwoju Obsza rdw Wi€Fkrch na tata 2014-2020
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konraklach z irnymi in$lucjami i orsaniacjami zaanBa20wanlmr

prlJJoto')*r1)c\p./?".n.1).dl x d/ "kc /J l/.{dr'

repftTenrowrnic l,CD w

- akceptacja dolument6w

- zal\vierdanie prolokoh zoceny sniost6qo powiezenie gnnr ntckd.vwanych do occny

-podpisywmic umow i ancksr do um6w z GEnrobiorcrmr,

akceposanie i Fdtisywmic infon.acji pokonlrolnych.

Do srhczncj konpclcncji Rad] nale2y vyb6r srroskodavc6q, kdrym udtelone Tosranie

rsparcie na realiacje zadan majqcych na celu toal'zcjq ceL6w Fojckru eEnowego LGD

zgodnie z art l5 ust I hera b oTporzqdTrnir Rady (U!) nr li0l/2013 z dnia 17 Sntnia

20ll r. usranasiajEce ssp6lnc przepG! dorrc4cc Eurotciskicgo liunduszu Rozworu Rc-

-lionalleBo. Europejskiego Funduszu Spolechego! Funduszu S!6jnosci.liuropcjskiceo I'uF

duszu RolNBo na zecz Rozwoju Obsardv wieFkich orv Euopejskiego Funduszu Mo.

skicgo i Rybackiceo oraz usla.awiajqce prrephy og6lne dolyczqce F,uropejsk,ego FundusTu

Rozwoju Resionalneso, Eurcpejskieso Fun,luszu Spolec/ncgo. Fhdlszu sp6jnoici. Euro-

pejskieso Funduszu Rolnego na zecT Ro7-_.ju obszrr6{ wicjskic[ oraz Luropciskiceo

Funduszu Mo*kiego I Rtbackieeo oraz uchylajqcc rozpouqdzcnic Rady (WE) nr l08l/2006

(Dz.Utz. UE L j41 z2a.\2.2A11, str.:120), kL6re nalq btd .ealizowMc $ dmmh opocowancj

przez srowarzyszenie Lokalnej sLa'egii RoTwoju.

Mioskuje o 7nia.y kryLeri6$ z-godnoici opcracji z LSR lub lokalnych krylei6w wy-

dokoDuje qyboru wnioskodawc6$ kr6rym udziclo.c zo$aDic \vsparcic na Ealiacjq

z2dai majqcych nacclu rcaliacje cel6r prcjeklu sranlo*ego LCD:

Projekt wsp6lf inansowany
zenodk6wPfos.amuRozwojuob*ar6wWreF[rchna1ata2014.2020



l*
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o.tnunlch rhb:koch ze \281 r4r no htal i li *ava l -

opiniujc zmiany I umowic / Benefictcnreh rvzakrcsic zgodnojci z t_SR i krylcrjann

' uczc $n I czy \v pro cedurc od solawc^j dokonu.je ponoMcj o.eny *dosk6qi
opiniuje imc spdwy Mioskowane ptzcz,.^o{dl

Mioskujc do Tdzedu i $alncgo Zebranio C/tonk6rv w sprxwach dolrc/4cFh bieil
dzial3lnolci LGD on/ rcalizacli LSR

Czlonkowic Rrdy sawybiconi przez walnd Zebranic Cztonk6$ LCDspojr6d cTlonkdw

srosarzyszenia. Orsanizacja sesnelznqi ryb pracy Rad] okrejta Regutanrin pracy tu1dy

souarzysrnia T.OKALNA cRUpA DZtAr_ANIA ,.LrrpSZA pRZySZr_OSC ZTEMI RyC_

wsltpnx ocennwniosk6* o powicrzcnie gnntu i podpis),!nE unor:
odbi,jr *niosk6$ z punktu nabotu s,niosk6$.

spor4dzrnre pN'n o nalaniunrmeru *niosku.
. dokonlwanic wsrqpncj occn) Trrejeslro{rych snios(o$.

spopadTrnic lisly wniosk6w podlegajqcych ocenre pzcz Radi
przekazy$anie l,nioska*,, [t6rc po7]r]sric p,eszly ]sqtn4 ocens na posicdzcn,e

' spoi/4danic phno odzuceniu snioskdw, kr6renic przeszly wsqpnej occny,

obsluga posicdzn Rady dorlc/4cych ocenl u osk6w r tyD ponoqncj ocen), doly-
cTqcej odNtran (m.nr: inl.mrosanic c/lonkow Rad], pms.dTenie rejcsru upos,,nie,i do
ptursJzani. danych osobo*ych, przyg.rorvyrvanic upoqaznicri),

- prztsorowmre umow o pow'erzenic gmru oraz aners6w do um6q.

$riylikacja dokumen6$ nic2bqdnych da podpnania umory z Canlobiorcq.

Pf otekt wsp6if nan5owany
zeirodk6wPfosramu Ro?woju obszar6w w ejsk .h na tata 2ot4-zo2o



Doradznvo, .ozliczcnic, kontrola i n0nilorins

udzielanre be4larnego dorrdzLBa w zakrcsic przygolowysania \hiosk6{ o lowic-
r/enie gomu ou roTlicTenir o|lj_mMcgo rvsPaicia.

' konrrkr telelonic/.y. mrilo{1 z porctrc.lalny,n W.ioskoda*!.- \v spra\ric usLaLcnia

enrinu spoLkanir na dorrdzNo,

- uzupelnilnie nd b,erqco e$idcncji udziclancgo dorxdzLaa w aormic kan pzcprowa-

dTonego doddTrM oaz rcjc$ru !od,niot6N. klorrm udziclono doradzl$€.

- $eryllk.cjr topasnoici dokonywa.rch wyda(k6\'$ ranrach posierzonych sran-

biez4cy monitorirrg osiqlanych sskainikdw ptudukri* i relulttt6{ - ich Tgodnoici /
LSR i zacho{anien o kre lsaloicr,

r.ioskoa o powiczcniu

przimoqrnia $niosk6$ o

])rzcprowadzanic konlroli.aniciscu u GmDlobiorcy po zakonczcniu rcalizacji zad!ri,

sForzndanic infonnacli pokonlrolnych,

werynkacja i alwicidzanic spraNozdari koncowych.

KonkuN rniosktu o poti€r nicgmniu

. udziclanic nrfomacii doLyczqcych zasad przyzna\vlnra sraolu n. rerliTacja /adan nu

jqctch ia cclu rcaltjcje alu pfoickru sranro*ego LGD,

- pomocjap,oemnu.

przysoLoN)_wanic i akruJli4cj. h,do.ogrm6w nabonl

p /JJo rqls n c ' dr ' s/c/r'i oElo./cr o folpo!4ln

rcjc$Ecia wniosk6w i sldlqdnjr potrvicrdT.n zlozcnia wniosk6w. kL6re zonaly zlo-

. p. kuy{anic zarcjesroqanych *niosk6w d. pnco{tika LCD odpo\riedziahrego za

rcjcstacia korcspondencj i pvrchodzqccj oE \_chodzacej.

obsluea korcsnondcncji do iod Crunrob,orcaw

Proj€kl wsp6ff inansowanV

zeirodk6wPro8famu Rozwoju ob*ardwwlelskch na lata 2014 2020
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3.3 Ochion, d,nJch osoborvrch.

LGD zobo*iitzana.icsL pzcrsd/ad Jane osobowc zCodnre z obowi4zka.n rvnikajqcymi

zprzcpis6w pDwa do(yczqcych F/eNvdrnnia danych osobo{J-ch. N lym ztrepisiwunaN_a

r dnia 29 sicTnia 997 r. o ochronie dxnlch osobo$1ch OzU. z 2Ol4 r. poz. 1182,

7 t6rn. ^t i sldanych na Jel podsLa*ic akloB wykonawczych.

W zwi42ku I ryin, zc przclwaradi€ Janych osobouch.jest dopNzczatnc. jo,,!ti osoba rkjrcl
dane dollczq, wyrazizgode na ich tizcrwdr4nie kazdy w.ioskoda*ca bedrcy osob4fizycz-

fq mcpron.dzacl dzialJlnoici sospodarczej sklada oj$iadczcnie o wyrareniLr zgody na przc-

rqarzanie danlch osobo*ych.

Do przclsa/rnra danych nrogq bla dopuszczonc \-iqcTnie osob) posiadaiqce upo\aztrjcnic

nadanc pfu Zarzqd LGD (Zalqchil nr2). kL6r! zatc$nr tonlrotq nad Lym,jakic danc oso

bo{c. kied} i przez kogo 7.{rl} s?ro$€dzonc do 7bioru onz koDu sqprzekuyNanc.

LCD nrosrdzi cwidcncja osnb upowoznio.ych do przelwsznia danych osobow!.ch, kL6ra

in'c i ndNisko osoby rpowaaionej_

' dalc nadania i uslaDia oraz zakres upo+a2nicnia do nrzerqarznix d,Dych osobo$]ch,

idemyrikrlorjc2cli da.o sq przelwarz.trc rv sysremie intormaryc4yn.

Evidcncja upowaznicn nanor al4czniknrL

Dodrlkoqo praco$nrcy LCD podpislj{ oiwiadczcnia, q kl6rych zobo$i{zuj4 siq do Tacho-

wtn'x w tajcmn'ct qsz-elkich dnnych osobo\)-ch do kdrych uzystali dosrep rv zwivku z

$,kon!*aniem pzcz nrch obosiqzk6w sturbou),ch (Zata.znik nr 4)

LCD z.pdvnir wla3cnvc warunki orsaniaclJno rechniczne, ktnrc e{sanLujq bezpicczc,i-

Pfojek wsp6lfnaffowany
ze j.odk6w PfoBramu Rozwoju Obszar6wW ejrkt.h na tata 20t4-2OZO

N



Dokumenncja za{icmjqca dMc osobosr pzcchorvrwana jcsl \v pomieszcze ach. do kl6-

rlch do$$ maj4lylko uporvtnio.. o$hy. Ko,npulcry, na klorych pracuj4 osoby uposaz-

n'one 7zbe7Piec70ne sq haslon.

3,4 Pol'tlk Dzcjzystoi.', poulnoici, bsstronnoS.i.

LCD prowadzi na kddym clapic Daboru oraz oceny pohlll9 pzej')sroi.i. poulnoi.r onz

bczslro.nosci. SrczcA6lowc zaph! zarvane zonaly * posrczeg6hrlch punklach niniejszej

Polittki puejuysto$i rc,li?onrna Ddzie nn knzdym €lipie occny nnmsk6re o Doqie-

uchic grrniu pncz zanicszczrnic na s(ronic 
'nlcrnclo\vcj 

LGD inlornacji o naborach,

li3rsniosk6$ ocrnionlch, irolokol0$ z PoricdTcn Rrdy ilp.

LGD zobowiEanajesr do niezkudnrdnia na podsla*ic udrbw o pncq llb um6$ cywil.o-

pmmych. kt6rych pzcdmiotemjcsl *rkonyqanie oborvi{zk6v z$iirzanych z tunkcjono$a

nienr biura LCD, os6b i*iadczilcych odplrlne ddmd/tvo na r/ccr podm,or6$ ub'ogrjqclch

sjt o{sparcie rerliz,.li operacji wnma.h l.SR lLrb bed4cych czlo.kami Rad}-.

l-cD hbowivana.iesr do f?.cho{}sania dokrmcnL6\r dolrcz4cyc[ $,rybotu i rcalizacji

LSR. w lyn dokumcnmcji zwi4zncj z occnq. $rborcm. rcaliacj4zadan najEcych m cclu

rcalizc.lacdr piojck'u e.MlowcBo. uslalcnicm kNory asparcia. rozliczanicm. konlrol4i mo-

nilorineicm z zchowanicm nalczyrcj sLarannoici.

LCD przechornje r6rmiez archnralne ogloszenia o konku^tch wniosknw.

LCD /obo*i4lanajest do prlecho$twanir ww. dokuncn{6N nie ki6cc.l niz do dnia ll giud-

nia2028r.

\\iprzlpadku, ctly dokunrenly przechorvy{ane sq poTx sicdzibq l.GDicsl ona Tobowivxnr

do phemnego poinfonnosqnia Srmorz{du wore$dd7r}r. miejsN ptch.wrNania d.ks
ment6qu leminie l4 dni oddnra zr$rr.itunro\Uwar0nktch i stoehic rcalizciil-SR.

W pizypadku zmiany ,nicjsca archnriacji dokumenl6* omz rv przlpadku zqieszeni, lub

ziprzcslania dzialalnoici pzcd 11.122028 r LGD zobo*i4zana jesl do pisenrneso pornJbr

m
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nrowmia Samozqd! WoF{idawa o niejscu dhiwiacji oo(uncnrow, w lcmrnie r4 dni
od dni. ZiisLnicnia zmiatry.

lV. Z,srdy ponicu rnin Bran16s,
warunkicm udziclenia Cranlobiorcy eranru jen awrrcie p,er LCD unoqr o pzyznaniu
pomoct na rcalizacjt projekru smnro{ego z Sanoz4dcm wojes6dTNva orr praprosxd/_e-
nie orwanego konkuEu wniosk6vo po*,ierznic Cranlu.

4.1 (JD.!rvnicni \vnioskodarvcy

Rozpozqdzenic Minislra Rol.ict\rn i Ror$,qtr wsj I dDia 24 srzca.jr 2Ol5 r * spra$ie
szczee6lo*_vch sarunkdrv i rtbu pzyznxwrnia ponocl frDsm*ej B r.nach forrdzial..ia

'wspaEic 
na wdraznie operacji ry ramach SrraLeeii ozwojLr lokatnego tiero$anego przcz

spolecznosi objelcgo Progianem Rozwoju Obsardw Wicjskjch na tao 2014-2020 (Dz.U.
poz.t570) okFila szczes6lowo karcgonq podniodq., kl6re sE upnwnione do sktadani!
qrosk,jv o po$icrenie gfmru.

O poqierzenie sranlu nr Falizacre udM p.zyczyniajCclch sie do rcali?acji ccl6w prolcku

enntoqeeo l.CD rnoe{srarad siq wnioskod.wcy. knrzy:

l) sq osobami liAcznlhj niepro*adzrcymi dzirtalDojci gospodarclej jc2cli

a) s'l oblsatelami p!nslBa c/tonkowskieco Unit EuropcjskreJ.

t majqnicjsce zanics2kania na obsazc {,ieNknn ob.jtryn LSR s przrrp!dku gdy osoba
fizycznanic{_vkonujcdzirtalmjcigospodarc^j,dokr6rejsosujesr€p%p6yusla}vyzdni,

2 ripca 200,r r o svobodzie dzialalnojci eospodarczcj (Dz. U. z 2Ot5 r. po..584, z r)6rn.

2) sqosobami paqnymi, I sal4czenjem soie*6dzlNajjerelishdziba lc.josob), tubjej od-
dziaru 2najdujc s4 na obsaze wicjskim objeryn LsR.
l) s4jednoaksmi organizac)jnyni nicposiadajAc),nri osobosojci pdsnej, k6rej uslawa
pzylnaj€ zdotnoid pnwnq!.jcrei, siedzibarejjcdno$ki tubFr oddzialu znajduje sie n.obsa-
rze wiersknn objqrym LSR

Projekt wsp6f inansowany
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4) gninq, kl6ra nie spelnia

qiejskim objelym LSR.l

qdrunku okreslonceo w usr. I rkt 2.jc2dijcj obsajcs obszrcm

tumach kraftj 7ani..7a rcalizoNaa zdanio .

tttnb\kodnwt zohor iqany jt i I ykd2ut zt :

a)nosiadadoSwiadczc.icwrcalizcjiprciekl6\'ocharaklerzepodobnyndozddan,kdre

h) no$ada zisoby odpowicdnicdo przcdnioLu u dan. k6re zamierza realizowai,lub

c) Nsirda kwrLinkacje odpowiednic do przcdnioLu udan, kl6re zmierza realizos!i,lezeli

d) qlkonule dzirldlnold odposicdnia do pzcdmiotrr opcracji. kt6r4zamieza realizo*a,j.

wnioskodawcr ubiegajncy sia o powic%nic srantu n'c nozc:

a) podlcgad zkrosi do$qpudoirodk6s publicznycho kl6rych moqa * an.5 u$.1pkr

,1usla$l zd.ia20si$pnia 2009 o linansach publicznych (Dz.U l0ll,poz885,z!x.tzn.

/r1., na podsor e tmsohocnego orTrc^.ia sndui

b) podlegaa *lkluczeni! z no2liwoici uzyskania {sparcia napodslawiead.l5 usl.5

orr/ usr 6 ro7Fzqd7enid.r640/2014.

O akgad z oboqivujqcyni skladkani i podatkdni ( ZUS, US).

4.2 Z.kreszndan slu4cych rcalizrcji ccl6w projcklu gr{nlowcgo

Crantcn objele sqzadania:

l) qznrocnienie krpiblu spolecTnego, rv Lyn paz podnosrcnic rvicdzy spolccznoici lokalnej

{Takresie ochrony ftodowhkai zmian klimaLycznych.lak:e ze-\kozyslJnienr rozri4an

5) zachosanie dziedzicLsa lokalneso:

6) budoshlub przebudo\r og6lnodo$qpnej i niekomecljncj inf6trukLrq trnys{yczncj lub

rekmNrjncj, lub kulLumlncj I

LN
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41 ri
8) ptumoxanic obszru obrstrg. l-sR, $ lynr produkt6\y fub rnug lokrlnych z Bll4czcnicnr

f n .i prcdrl'o$ h'b NJdEu\Jd.rp.(Jn("upodrL.o,

.l,l Koszty k\v.ltnkosnl.c

Siodki nna.sost prl-ekazl\€ne sq na rcalizaciq ada'i slutqcych osiqliaciu ccld* proJeklu

erano$ego- ! do koszL6\v kwalifiko\valn)rch /.lic/!sie
l) koszry os6lne, o kr6rych moNa s an.15 un.2lrr. c rozpoz4dzcnia nr IlO5/lOll.
2) 7ik0p rob6l budorlanycll lub ushg,

l) zkup lub ro2$aj oprogramowRnia kompulqowego oruzakupu paLcnl6$. ticencjjtub
qrn€srodzcri a przcniosienie lurorskich pra\vmajqlko$ch h'bznak6s rosarawych.

a) r.Jien. l.rbd/ p,{\ rJ,'r. !-pu.J/e rd rb'i.' r ti l on,
5) zakup DoslchnasTyn lub \"yposazenia. a rv pzypadku grxnrn* zwiqzanych 2 zchowa,

n'em driedzicrNa Lokalncgo turnie/ ua\lanlchmaszyn lubwlposazenia- smowiqclch

6)aklplrodk6s lmnsponr. zw_1lqc/en'enr zakupu samoclDdnw osoboqlch pzcznaclo

nlchdo prle$ozu mniej niz 8 os6b lqc/nie zlieroMa
7) zakup r/-eczy nrnych niz $lmicnione * pkl 5 i6. w (ym ma@rial6rr,

3) nodarek od Lo*ar6w i udue (vAT), jereli Cranrobio(r n'c mozc !o odzyskrd na mocy

pzcpis6w polskiego pra*a.

9)qklad \'aormic n'e.dplahej pracy(\'yliczonyjrko iloczyn liczby nzepra co\€ryc h go

dzin on/ '|ca^ prz-cciel.cgo wyn,grod/-enia wsosFdr.cd nrrodo\r,cj wdruginr rcku po-

p.zcdTrj{cym rok. s kr6r}n Tlorono $niosck o powiczenre gftnLu, i liczh} t68).

,1.4 Wysokoid dolinnnso$nia

Srodki nnansose s kwolach bruuo sl pzy4awalc Grmrobiorcy * $,sokoici ok,ejtonej {
LsR, leczniesrzszcj nil

al 63,61% wp?ypadkutsT;

b) 100%-w prypadku po?o(:lych podn,or6w

Proj€kt wspdltinansowany
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wpr/yprdlugdr wysokosi koszr6rv kralifikop!lDych drnego Ttdx.ia uielceo w zcnaNLc-

n, u rec7.$o-fi nansovrm zad an realizoqanych * nnach poNicr^ni. eranN przcknca

{anoii rynkown r}ch koszl6q u$alonq w Nrnikr occny ich racjonalnojci, przy uslalaniu

slsokoici pomocy u\rglqdnia sit w.noSa ry.koxq lych koszl6w.

Przy usLahDtu wysokojci lofinansowrnix koszry oe6lnc s4 u*zsledniane rv \ysokoici nie

prelraczajacci l0% pozo$alych kosz6q rsrli6ko{2lnych zdan . a koszly akupu !rod-

kdv rMsponu N wlsokoici nieprzekrac/,jqce.j l0% pozosLalych koszl6w ksalinko.eaf

nych Trdair . jronnicjsb.ych o koszLy os6lN.

wrnoia kazdcgo Cranlu sluz4ceso osiqsniwru celu pdeltu gmntoNceo nic moz byd niz-

s/r ni7 5 rys. zl brutto/nclo oraz *y2szr nr2 50 Its 71. bntro/nclro f.zy c7-ym najedneso

Cnnobioq w rammh projckl6w sranlovJ-ch realizowtntch piTcz danq LGD obo{i4zujc

lintr prltznria srodk6s lltransovlch * vlsokolci i niepckner.jacc.j 100 rys. zlorych

Pzr usl3ldiu {ysokoici irodk6rv pozosral}ch do wlkorT.v$ania w mmach limiLu 100 lys

zlolych dlalcdDceo Gmnlobiorcy, uq/sltdnia siq s0ne kvol wyplaconych na zEalizosane

Txdanir oidz k*ot Fzyznanych na zadania, kdrJ_ch realiT,cja nic 7.$xla jcsrzc zkoirczo-

w przypadku, gdy TAodnie zo srarulcm daneso podmiolu, w rantchjeSo srrukrury orgdniz-

crneJ nowolywano s4jcdnosrki orsanizrcyjne (np $k.je- kol. ) iimir l00 rys. zl biu(o liczy

siq oddziclnic na lcn podmiol i oddziehrie najeso lednoski oreanDjcyjnc. jczcli calizrcja

za&nia, na k16rcjcsr udziclany sranrjen a'4/rnr z rftdniorcm dzialalnoicidanej jednon-

V. KONKURS I WYBORWNIOSKOW O PO1{IERZENID CR NTU

KonkuN i ocena snioskaw o lowicrzcnic srantu w ramach proretru gra.ro$ego l-(;D od-

byq.a siq bqd2ic z aslosowdricm procedury wyboru wniosk6w zlozoncj z czlcEch elap6w:

ctapu konkursu i wslqptrej oceny wniosk6No powiczenie srmlu

cnFuoccny zsodnoici zProgd.rm r z LSRi

c rapu oceny nreryroryc/nej Po wic zcn ia gran tu i

f-
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c(apu oceny zgodnoicr zi lokalnynilryleriami ryboru.

5., OBloszcnie kanLursu $niockds o I'onrcuchic grrntu

LGD dopusazr.icd\nie konkursy zanrknitLc,lv k6rych okre{a sia d,rq i lodzj.t ols€,cia
oixT /iorkniqcix kookursu

W,runkicm tTepro*€dzcnia kdolLrsu wDiosk6$ o powicreoie gramo$ lesr za{rc,c
um.{y o pzyznan'u pomocy na rcxtr4cje projckru srunlo*ceo h,qdzy LCD a sanrop4dcn

Wojcwad/rva. Linncm dost€pnyd nodtdrv s mrnach ostoszc.i, konkuNu rvn,osk6q o
powczenre sranlujc$ limir z umo*1o rr_lzrdriu pohocy narcalizcJq prcjckru errnlo\c-

l.CD przcprow za $b6r wniosraq o po{ic'enje sranlLr nr podsa}ic obo+i4zujqcych

akrow pra{nychj $yt}cznych. rcg!ldnin6rv ord .inrcjszej prcccdury

oelos/enie konku^u wDiosk6rvo pow'errenic Eamu n,sepujc w rcmnrach pizcwidzianych

w,jH.monolm,nie plrno$€nych nrbor6rv Nrioskbw o powicrzcnie sran16rv 
. $anoqiacln

al4cznik nr2do umoql o rvarunkach isposobic turtizacjiLSR.

wprorvadzen'e zDian r ws hlmronosramie *,ymasa kx2dorazo\Geo pointormowanir oraz

u/sodnienia z Samouadon wojeqadzrb-a. ,nirnq uznajc sie 7r uzgodnionljezeti Sanor/qd
woje*6dzrwr n'c rryazi sprec,wu w ciqlu 30 dni od dnia orrzlnrania phn. LCD. Zriana
htumonogranu nic wynasa zasi$ania aneksu do uDorvl, o NarunkJch i sposobie Eatiznc.ji

LSR,

l,(;D ma mozliso!i osloszcnir konlusujcd),nie ,r syruacli. gd] nie zosLat), osiqgnieLc za

kliddne pzcz LCD $ LSR wska2niki i ich $anoici, dta cct6w i pzrdsiqwziad doryczqctch

\v przytadku akceptacji przez Samorqd woje\odzlM ap,oponowanego teminuj r CD nic

$c7tan'ej niz l0 d.i i nie p62nic.j ni, t4 dni pzcd pl,nowan)m rminem rozpocTqcia kon-

kuNu snioskiw zamicsTc/a ogloszcnic o konkusie Nnioskdwo powic,e.ie snm6w /god_
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llf itlllll

'Po orloszenir o nrbo.nie z F/tjqrth prez l-CD PLancm Ko,nunikrcji

LcD w n,icjscu zamieszczenia,ra $rcj.i $'onie m'eme'owcj osl.sTc.ia uskazujc da(iego

Czas nvo"ia korkr^r nie moie bJt kttjtsq hii 11 dri i ni. dhisz! "ii 30 ttui, Miejscen
sklorlonh Miosklwjen Btuto LeD,,Lepun Pdrszloii Ziemi Rrcliej"

wszrsrkio z2micszczonc na $ronic inlcmclowej LCD ogloszenia o p.zeprosadzonJ_ch kon

ku^ach bed4 orchiwizowanc. trie kr6cej niz do ll grudnir 2023 r - co naJmniej do ufltm
okJcsu trwaloici inwcslycyjDych projekl6w sranlowych r morltrvoSciq podglqdu rych oglo-

szen pzez kazdy podmior odsiedzaracy srrone inLsneovq l-cD.

l-CD.umdujc koh.jno oglovcnia o konkursach w nasLqpujqcy spos6b'kolejny nunreroglo

sTenia o nabore $.iosk6w o po{iczcnic BmDLU/rok. W pzypadku. 
-qdy lonkus bedzie

prosd/on! na pzelonrie dNdch lxr nrm$o8loszc.ia konkuso*rEo zawicra rok s k16rym

konku6 bqd2i. zmkniqry.

Osloszenie okonlusie rmiosk6qo udzielenre ssparcia na otencjc Tawicm:

- Emini miejsce skladania {.iosk6w o powiczc nic sranlu i

ok€slony zkres lenallc^y Drojokru snnlorvcgo. Tgodnr_ 7 zkrcscm okrcilon)nr

qumo*ie opzyznaniu ponlocy n, rorl,?rcje pniekN granoNcsoi

planovane do osi4gnieci! q rdmach F.Jekru granLo$ego celc i {sla2niki

ksoq do$epnq N nmach ogloszenia. nie \rflszq nrl kwora z unowy o pzyznrniu

ponocr na realizacje pojckru granowcgoi

planosancdo rcalizocji q rrmach p'olekru grrnrowego TadMia, zgodnc z umowq

o przyznaniu pomocy na realiu cje pojekru gdnoqeeo,

' wslaz,nic nicjsca upublicznicnia rceulaminu konku6u, ophu kryLeri6s \rlboN

qioskas o powierzenie go016q orr zisad tr-rz.awtuia pu d$ za sp.lnicnie daneso
orr
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*sklzanic micisca ftosrcpn'eai! LSR i $zoijw dokumenlo* apljkrcrnj-ch (foF

nnrlarm $niosru on fdziclcnic grxnru o.a/ rvnrosku o rozlicTcnie grantu, wzoru uno*y o

po*'erzen'e gEnnr. szoru sFr$oaani! z reaLizacji zadania Diezbednrc| o(siadczeri i a-

Po zrn'cszczcniu oglszcni! o konku^'c lvnioskdw o posiezcnic gruntu na sironic in

tcrnclo*cj LCD,,Lcnszr Prz,vszloid Ziemi Ryckicj" nic na mottiwoa.j znianyjcgo t.o
a.i orqz krytcnd* uthoru Crantobiorc6n i usl"l0nycl w odni.sicnin do nnboru slno

s_asordci kwory grrnLu ( mnrirnalnL.l/tudkslnEtncj) hrb inre.syqno-

donnaNowr a) jezcli zonal)r \rp(Jwrdzonc ogranic4nra rv rynr

wniosck o por'erzenie sranlLr slanowiqcy (Zalqcznik nr ?)$ypetniony ze.dnje re *skaa-
nyni rubrykan' przez Wnioskodawcq kompulefost skladr sie w sicdzibie Rrura LCD. kkr-

reso adrcs wskDny zostal wosloszcniuo konkusic.

wniosek wi.z z zalqcznikami musi byidonarczon)r:

przez pclnonocnika. albo

- pzcz osobq upo$az.ron4.

Na slronic inrcrneto\yej LCD zdicsz.za riqnie2 kbelc za*,i€rdjEcE th( ttanoqdnvch do

osiqgniFia sska2nik6* (Zal4cznik nr 6).

wnioskidortarczonc w inny5pos6b (rp. fakseh. poczractcklionjc/n+ pocrqradycrn.l Lub

'loslarczonc 
na iofy adrcs nic b$darc/prrry\anc

W kazdld / po\ly^zych tr!paJk6\! dccldui. dru \v?lysx wniosku do Biura LGD ,.Lep-

sza Pzyszloid Zi€mi nyckicj'.
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Ers
Kolejnoid skladania $nioskow o powierznie sranLu nie ma *plysu na ocene i zakwalinko-

wuic wniosku o powicrh.ic eia.Lu do rcaliacji

wniosk, zloT.ne prdd dnien rozt.czecia naboru i po rpllafic w]znaczonogo leminu nie

bada ozpatywanc i b0dq odsylanc poczri a polwicidzcnicm odbiofl do Wnioskodawcy

w rcrminic4dni od dnia zkonczcnia naboru wniosk6w

wniosek $ru w konrplelenr rvynaganych zal4cznil6$ skladany ld$ w Brurze LGD q

dwdch egzemplarz,ch (oryei.rl wrrz z kofia poNicrdzon:r za zgad.o:ia z oryei.rlen)

spr6\du czy qiosek jesl zlozony

s dniu prztqcia sriosku syd4e

qiosku qraz z podpisanym przcz

sranlu zwieEjqclm indyvidualny

licTbi dosra(zontch r *nroskrenr

- pot*ierdza za zsodnoji orysinalem kopie dokumenl6w wnioskodarcy niezbQdne do dolq-

czcniado wnioskuo powiczcnic Bmnlu(naproibe Wnioskod.$cy i po przcdslawicniu pzcz

nicgo oiyginalu dokumcnLo:

do *lalcis€go punktu oraz wodpoqiedzins dany kon-

op.(rzon,l piec4c'tl LCD kserokopji pierrszej slony

siebie polqierdz-enienr zlozenia sniosku o powierzenie

nuner rnios*u, dalq i sodzine zlozenia wniosku omz

/rlqch'kdw (Zal4cTnik r 8 poLwied/rnre zlozeni!

rjesrruF wDio$k (pzyslawia pieczea *plyq qnz z dar4 igodzinEqply*u)l

- na.osi Tro2enie $niosku .r pro{adzone prez l,CD Ze$a{ienie zlo2onych *.ioskdw (Zd

- pzckuujc ZcsLa\vicnic zlozonych wniosk6{ $raz z wnioskani najp62nicj w rcrminic2 dni

roboczlch od dary zamkniqcia konkursudo Sekcjl wslepnej Oceny

Pracoanik Biura LCD nadaic indyaidualny numerwniosku o powicrzcnic erfflu wnaslepu-

jqcy spos6b: kolcjny nnmci {.ioskr/nomcr poddzialaniahumcr oeloszcnirok.

osoba skladajqca w.iosek rotlierdza 7-loTenie vnioslu wrasnorqczny rodnisenr na Zes,

wie.iu zlohnych Mioskdw

c\
P
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wy.ofrnic zlozonego wniosku o porviezenie gnn lu

Na pkcnma troSbe wnioskodawcy hhic.je nrozli{oid rycofa.ir qniosku bcz Fdania pzy-
c/lvny na kazdyn cuPe oceny. LCD nro2c 7{r6cia Wnioskodatrcv bezpoircd.io reden es-

/enrpldz rvniosku wra/ z zal4cznikani. D.uei dg/_enplarz pacho*ywanyjca $ r_cD wmz

r or)$nalcrn pismr z ptusb4 o w.\cofanie. tymosck sk ..zni! vlcalon], hie Vyatuje zad

nlch shtknw prunnrth a podhiot kkn! ,b.!1, a ha{epnie fi eczhic ett.[ot |niasek be

tzie lnktoeahrirkhr teEor"to\tu hie zt.zl

5,2 Dor.dzhyo pzcz zlorchiDn *niosku

Doradzrqo pzed o8loszenienr konkfrsu i zloTeniem $niosku o powierzenic eranu nra na

celuponroc Wnioskoda{cy $ pzrsoroNmiu rp|kacjiorazzNcrtnko},aniccryTrpropono-

{my pomysl Npisrtc siq ,v zalozcnia konlu*u pr4 r{zAlednicniu:

I Teodnojci z cclanirroJekru granlowcgo, przez osi4lniccic Taptanowanlch

$skt.ik6* produklLr i rezlharu,

2. zgodnoicizprogmmcml

l. $)klucreripodmiolowychi

4. $'Ikhrze'iprz-ednriolo\ych:

5. $yko.alnoicizadan znidzajqgch doEalizacjice 6q projcku emnb{eso wc\sk!
zmtch ranrach czsowtch;

6. ks,lifikowalnoiciwydatk6wi

7 posiadanianunetuidentyfikacyjncgoi

S. realiacjiprcdsie$zieciana$la(ciwlnrterenici

9. Zaloreri budzctrL izesr.$ienia zcczo$o linanso*elo.

Kazdy lolencjrlny Wnioskodarvca mozc skorzr-sl.a z bczptaheeo doradzrwa N bjurre LCD

zqiqancsoz planormnyndo torljzacji przcdsigwrecien, po uzgodnientu Lcrminu spolkania

Pzcpro$adzenic dond/l$z poLsicrd2rne jest zlo2cniem podpjso n./dz polcncialnego

Wnioskodrwca m karcie realizacji dondTr*a (Zalqcznik.r rO).

Pf orekt wspdlfi nan3owany
ze nodk6w Prosramu Ro:woju Obrar6w Wiejskich na ala 2ot4-2020
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E*'
Pracolvnik I-CD udziclaiqc' doradzLwa bbowiqzaryje$ do uzupelniJnia n3 bie/Aco Reje

srru ud7'elo.€g. doadzrwa (ZxlqczDik nr I l).

5,1Occn, rniosk6* o norvicr,cnic gmhlt*

Proces oceny wnioik6wo porvieze.ie C.rnr6{ sklada sia z nasLqpuj4cych czqici:

Prolelt w5p,jr'nansowanV
ze tod k6w Procram u Rozwotu obear6w wiejsklch na lata 2014 2020

cz+ia l -' ss$pna occ.a wnioskui

czeia ll ocena /Bodno(ciz Proeramc,n iz LSR

czeii III occna nreryloryczna

cT.Qia lv - occ.awA lokalnych kr!eri6*syboru i

LGD occnia $nioski o po."ier/-enie srrntu rv retuinic 45 dni od dnia nxsratuj4cceo po oslal-

nimdniu(ernnruskladaniavnioskaqoto$iercni. granr.

I ufla - Wsl€tinn occna wniosku

Wniosck scryfikowdry jcsl przz pracowniknw Diura l-CD, krazy dokonuj{ ocen} {.io
sk6$ s oprrciu o Kane wsrqtncj Occnr (Zahcaik nr 12) z8odnic z zasada2 par oczu rv

Emnn'e n,e dlurs/ym ni, l0 dni od dal! zakonczcnia naboru snioskow

Pracownik Biun LGD przed przyslagienrenr do oceny wnioskujest zoboNi€trr Fdtisad

dcklaracje bezstonnosci rv slonuku !o ocenranego pzer siebie wniosku hajdqlqcq sh na

Pncownicy l-C D stia{dzja cz}

- wniosek zosLalzlo2ony s lernrinie i mielscu sy4ac/onym w oCroszcniu;

- wniosek jesr zsodny z zkresn rcma'ycznym p.o.jckru eanowcso $skaznyn w oslo-

q1'..e. . n /g.dr\ / fomq \'pd-ia v Laara * o.lo /e 'ir.
- spelnrone zonaly dodrrko$t qdrunki udzielenia ssparcia obosiqzujqcc w ramach naborul

' czl wniosck zlozony zoslal przz uprasnionypodn'or.
N



6tr*
. czy wszy{kie synagane pota {,njosktr zonaty rqpetnronc ,

czy niczbidne zlqchiki zoslaty dot4czo.e.
. c/y wmosek zosLal podpisany prer osoba utraMron4
- czy kopic dokunenlow rojwiadcane sqzxTgodnoid orysinalcmj

' czl okres ica/izicjiada'i jen zgodny z otresem realiz&jr wskeanym wostoszc-

. c7t wnioskowlnak{otu pomocy za\yarlo weEriostu nricscisir { p,edzialc kuo_
rox_rn o(reilonym q oelosTeniu,

' c/y wnioskodasca njejen uktlczony ze $sparcia zgodnic 7 an.5 u$.1 pkr 4 usta-
wy zdnia20sicrpnia 2009onnansachrubticznJ,ch(Dz.U.ll]D.poz.885.zp6in.zn..nJ
podsu$ie prarvomocncgo ozeczcnir sEdui

czyqnroskoda$,ca nricici strvtinicie 100 Lys. zt najednesoclantobioice.

Na clapie rvsllpnej occ.r Cranlobiorca ma pnwo do.jcdnotrclnego uzrnetnienia dokumcn
tacj i przed lozoneJ wru 7 Mioskieh o powiez_enic Cranlu i/ lub p,prau,ienia oczr*,hlych
omylck $ervniosku zeodnie z zakmsem okreitonyn $ pj(mic nrzestanlfr przcz r,cD
W prypadku srwierdzxnra bmt6{/uchybie,i q.fooulazu. pracorvniI LCD spopadz pi-
sno do Wnioskodalcy (ZatEcznik nr ll) s7y*ajacc do ich uzupelricn,rusunjecia zc $ska-
zanicn rnninu na ich usuniccic. Dopuszcza sie jcdnokrchc uzupctnienie wn,osku we
wsksanyn q, pi<nrie teinin,e, nicpr2ekmcajqcym I dni roboc2rch od daty olrzrnrania j.
formacji o kon,ecznoici dokonani. usunigcjr bmk6w wnioskodawca sktada srosorvne doku-
n'cnty foftulaz wn'osku more byi uTupetniony Jedynjc w zal.e$e okreStonyn w pinnie
wzywaj4cym do uzupelnienia. w przypadku jwierJzenia dokonmia nian lykracaj4cych
pozo wskaztue w piSmie Miosek jej odrzucon), po {plyni€ctu sbso{hych uzupetnicn
M'oser poddaw,nyjes ponoMcj w$Epnci ocenic.

Picrss4m cDpemrca sprasdzrnie czl wniosek spetnia wsZvstkic wynroei ej*lmyjne, Lj.

zosai doslarczony { ds6ch cgzenptarzchi

wniosek zostar /lozony *€ rvt.sowej i.slrrucjii

P.orekt wsp6lfi nansowany
zeeodk6wProsfamuRozwojuobear6wwiejskrchnalala2014_2020



sn,osek zoslal qrpelniony w jezyku pohkim.

wniosek, kr6ry nic spelnia sszysLknh wymos6w rcicimcyintchJe$ odzucany.

W pzypadk! odrucenia wniosku zporvodu nicspdnianio qy. srmogowpacornik LGD v
ciqlr I dni od Tako'ic/enia oceny sporzqda pisno o odzNcntu wnioskuzpowodu niespel

nicn'a symog6{ reFlr.cyjnych. Pisnro podpisyMnejest przcz CzlonkaZarT4du l-cD.

wn'osk, kl{jry jesl pm*idloq pod Nzslcdcnr $}noC6s mjestrcintch, ale uchybienia

lbmalne dolycz4 Iakich zeczy jak:

okEsrealiucji nie micici siewera.icach okrcalonrch w dokuned&j i konkuNowejl

- Miosek zosul zloiony przez nieuprarvnionego Wnioskodawcei

- koszry rvn'osku s.l ni2sl-e od minimrLncj dopuschlncj .uno3ci i/lub przckracaiq Nanojcj

okreilone $ dokumenoclr konkursowej

wlin."\j.{oJ/h11)/sodn.e/oro,edrrsoDisAndvcrap.colcrr)nogiw'drp.'rrl

w nzypadku gdl do wnrosku nie zal4czono slDasan)cb dokuncnL6wlub wniosek Trwien

oczyvhrc pohylki llbbr*' fomrlne, wnioskoda*ca z-onaje pkemnicwc^any przcz l-CD

do dokondnia nopdwek lub uzupelnren (ZJlircznik nr l4). Phnro szlwajacc Wnioskodx{tq

do uupelnienia lub poprawy rmiosku przysoroMje pncownik LCD w ciqgu 2 dni robo

czlch. Pismo jest pksylanc aakscn, dro8qclcklro.icznqo@ loczq mdycyjn4

wnioskodawca olzynnrje I dniroboczc od dninolrzlmania phna na pizeslmie popra*ione

Niou$7gldn,en'e prl-ez wnioskodawct rvsz-,slkich sskazanych przcz LCD popraNck lub

dokonrnre blEdnych poprarvek w donarczonyn ponownie *nioskujcs{ podslawa do odzucc-

.ia Bniosku, powodu bEk6\! fomralnych.

Uzupelnieniu lub popmwie mosq podlqad wyl4cznie clcDcnly rvskuanc pzcz LCD. w
przrpadku. gdy do wnioskf zoslanq wprowadzonc dodalko*c icuzasadnionc zmiany. vnio-

sk o poqierzenie sranlLr zonaje odrzf cony

Po ponoqnym zlozeniu popraxionego sniosku- pDcedura ocenyjesL konlynuo\€na i pm'

cownhy najA kokjne 4 dni robocTe od dnia olqnania potmwionego $.iosku nr przepm

wadzcnk F.o$nej oce.y fomrlnei wniosk!. a!
e
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W prApadku nie rlozenia uupelnrei pzcz Wnroskodawca

sck Toslaje odrzucony z podanieni powod6w odr4cenia.

Wniosek spelniaj4cy ws/-'sLkic wyfr osi jest pzckr4vwany

neSo crdpu ocenyj lldrq przeprow.dTa Rrda LCD.

'ili*n'st--:I;
w wyznaczonym lcminie, q.io-

pzcz pracownika LCD do kolej-

PracoMicy LGD bioiqcy udzial s i cziScioceny snorzirdajq protok6l zoceny (Zalqczni( m
l5). kl6ryjesl zatwicidT.ny przez Zai74d LCD s leminie I dni roboczych od dnia zaron

Wnioskispelniojqccw,runkizoslajqprzekazanctzlzpEcownikd\yLCDdokolejDcCoelapu

occny rz-eprorvodznego pzcz Radq LGDzgodnie zprolokolem puckMania rvios!6w (Za-
racln I nr l6' \ rcmrnie 1 dr'obu(, Jct od dlrr /dtoa" 1 nra o.er j
Lnry wnioskdw odzucontch oraz przckmn'ch na tonedzenic Rrdy zoslan4 zamicszzone
nasronre inrcinerorvej LCD wremrinie 3 dni robocz),ch od dnia zakonc/enia occn!

czrsd Il - occnr zgodnolciz P.ogr.ncm i z LSR

Rada Stowzyszenia LCDpocuje wopecru o Rceutmin pracy Rady Slowzyszenia t_cD

,,I-epsz PzyszloSd Zicni Rlckiej stuowi4cy atqcznik nr I do niniejszcCo podrecznik,

Posiedzcnje nady zwotyrlancjcn rrzez pzcwodniczqcego Rady LGD,o uzsodnicniu nici
sca, rcrmin! oraz porzqdku posicdzani T,Zao{ttenLCD

W pzypadku du2c.j itoici Miosk6|, przcwodn,czqcy Rady LGD nore zwotai posiedrnie
Lnrajqce dwa tub wiecej dni.

Wszlstkie osobr biorece udzial w posicdzeniu Rady pr^d orwarciem posiodTenia polNier
dzajq swoJ{ obecnoid podpkcm.r lijcie obccno!ci.

wszlsLkie osoby bior4ce udziat u posicdzen,u Rady podpisuj4 dckldruje b.zsronnojci j

poufnoici sranowiqcn2alqcznik nr r7.

nada dokonujeoccny wniosk6wo poqi erzcnie grantLr na podstawic kryrri6w wyboru okrc-
slonych $ LSR snosrcd Miosk6*. kt6rc po/ytF,nic lr/eszty w$QpnE occne snioskdw.
Ocena zeodnosci z Pioeranrem i z I SR dokony$anajcsl na (arcic Oceny M$Ioryczncj i

\o
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ZBodDoiciz LSR (ZalQcznik nr l8). Na poziomic podcjnowanir dcc),/.ji an' wlrd4 publicz

naaniadnazcrup irlcrcsu nic Fsiada {iecc.jni249% pra\y glosu

AnRlin rczklrdu grup inkresu .rlonkir Rrdy

Przcd kazdym posicdznicn ltzcwodnic4cy dokonujc andizl roTkladu srup 'nteresu 
czlon

k6s Radl bior,tclch udzral w posiedzeniu i na podnawie $1nik6w rcj analizy dokonai sto-

so$nych wylaczei z ocery opcracji. aby apcwnii. iz obccnc kloru,n zeodncjd$ r qlnd
ganiamian.12$1.2pklbrozpoi4dT.nix l30l/2011.

w $ynik0 anali/y Pretrodn,c/.lcy Rdy $eDllkuje, c1y spchlonc bcdq $arunki zsodnic z
tn.l2L(2pk1brc/povqJ/-enial:10:r/201:rrvskauujqce.zeanirvladzepubliczne.anizadna
po.jcdrncT, grupa imeresu, nie nrog4miea siqcej niz 4r% pruw slosu rr podejmo*aniu dccy-
rjr przez Radc. ZapeMienie braku dominacji poFdyncrcj enrpy i[rcrcsu anxlt wrnejesr w
kontck$ic ccl6w l-SR. pizcdsiqwziqa i eirLt docclo*)ch on7 uwzsl(dnr, rv szcz-es6lnojci

P,too,1o.,ott poliet.tniu i portej"oetrr"th paq Rqtt( deq'1ji (rrrorrnt) spelniore jtsl
g\ t?elriore .ottq rq Dtztst li e mtcptjqce Lynosi:

l) $ posiedzeriu bie.zeudThlconsi'nrie 50%cTlonkdu ruelnc8o sklrdu tudy.
l) \!i.bd czloik6w broitclch !dzml\! poslodann' znajdujc si! co ndmnicr 50%czlonkd,yrie

bed{cych insrytrc rmi public,tryn,i.
3) DrcdM\rc clc povrzcg6lit.h gtup lnrcr$u ernolit tri! \lr.!j nir 19% cz onko* bio.4

cych trdrial$ posiodzcniL' Rld!.

Kardy Czlonek Rady przed przyn4lienienr do occnl *niosku lcsl zobowiqany podphaa

deklamcje b.zsLonnosci \v iosunku do occnianc-lo pzcz sicbie wnioskr znx.jduJacq siq nr
Kanacb Occny Mcrllorycz.cj iZeodnoici z LSR.
P.zcd roTpocz9ciem oceny SekreFrz Radl sporzqd4 |sQ Czlonk6* Rady, krirzy slwierdzili
nozliroj! zlamania zasady bczstoDnoici $raz 7. $skaznicm. klorcgo nniosku b doLycz)

Ocena zg0dhoaci otcr,cji ? LSR \r ryF zgodnoaci 2

czlohkdN Rrdy LCD,, nrsl+pnic st.rrdzm| nr'c,
do dokony{ani. sFaNdz.nix o.cnr zeodno:ici .tcmcji

grrmem. q ranrdch kdregoj.$ plrno\!ha dlrrja lei

Progi.hch dokontw,nr jcn pzs,
Komisj0 Skrntd.yjn4 upowltnionq

z l,SR s lym occnt zgodnoiciz Pro- c\
N
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Zad,nicm Konisji Sk.uhcyjncj jcsl (/u*inie n.d pr^widloryn Dzcbicgrcm pro.csu

occny i tJb0ru, I,onrtsnoscr dDkumcnl!cji, zsodnolci rotnrln.l

w iazic nicokcnojci Da ponedTcniu Rady SckreLarza, tunkcr€ R nelni inny Czlonck Rad]

Sbrany * 8loso*anNIar ym

Po prctro$adzcniLr oceny zgodnoi.i wniosku o powierzenie sranlu 1 Proertmcnr (c7aai I

Kny occn)) CzloDcl Rad) dokonure occnr_ z-eodDoici $niosku z LSR (c4ia Il KMt o.c

Dy) Pvt dokony{aniu oceny zgoJnoici wniosku z Proeramem oraz z LSR Czlonkowie

Rady nic przyznajq punkrnw, lscz lNierdajq zsodnoji zapis6w naJdujqcych sia wc Mio-

sku z zasadani opisanJ_mi w l'roem,nic omz LSR * sysrenlie ,,hk/n,e/nic dotyczy

Po $errtkxcii zgodnoici opencji/ Proeramcm (czeid II Kady

nuF oceny zsod.oid opdrcjiz LSR (czeia lll Kady o.enr)

r,) 1,\,.a)--aiL,.,1 -r.J,-11. .1, I\4. t,4t,..i
I cz n: t q.lzaj4. Eol no ii.tr tdrj i :

celrtu szczcg,5lowymi. omz

-pze*idywanlmiprzedrq\/i!cituniokrciLonlmi\LSR

osi4!niecien pze{idy{adych Nskalnik6w zaplanorv!n}ch { l-SR

Wniosck uznaje siq z zgodny r l-SRjc2clijcdnoczciDic spelnia wanrnki:

jes 7god.y z cclcm oe6lnym LSRi

-jc$ zsodny z mhnnumjednym celem s7czcg6l.$1,n LsR.

les /god.y z minimun.iednym pzcdsic*zieciem oktuilonlnr rv l.SR

-przcNidujc rcaLizacjc $kainikn* okrellontch { LSR.

Wniosek niezsodny z Prosramem i z l-SR nic podlcsadahzcj occnic i zoslaje odrucony.

oceny) Czlone* RaJy Joko

Rndl, iie ItE|rn.Uq ttrktir'

III czqSd -Occn! ncrytoryczn,

Occna mcrloryczna bczpunkrcrra dokonl,vMaJe{ na Karcic occny Mcrylor}cznct i zgod-

nolci z LSR-czeja lll idoryczJ_ sna*dTcniaczy wnioskodnwca: N

Protekt wrp6tf nansowany

zenodk6w Progfamu Rozwotu obrarowwieFkich na lata 2014 2020
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41 H.

O posada dolwiadczetue w Mliacr' pojek'6q o ch{alteft podobnyd do opqeji,

kt6q mr% r€rlieMa,

b) posiada z&by odpowiednle do pu ednrotu ope€cjr, ktdq mie% realizowaa,

c) posirda kwalrnkacF odpowiedn€ do pudm,otu opeiacj i, k16.4 miez ftalirc-

wad, jezeli jesr osobe fi zycz.a,

d) $lkonuje dziahlnosa odpowiedni4 do pzedmiotu ope.acji, kI6qbnietu realizo-

e) czy koszty rcaliaji zdeia sq kwdinko\me,

0 czy budr€t ad&ia astal skonslruowmy prawidlowo.

s) czy kwora donnbsowia aslala obliczona pnwidlowo i nieici sie w okJeSlonym

h) czy os'€niQcie vsloz.ik6w qli$je sie w osi4gniQcie wskarnik6w produktu i @zuf

latu projekix e@lowego,

i) czy vskoz.iki p@dulitu , rczullalu s4 powdlowo okreSlone,

Pzy dokonylvmiu oceny n€r],to'fcznej mioskn Czlontowic Rady nie pzyznaja pu.kldw,

lez slwierdaj4 zeodnoli zpiew znajduj4cych siq we hiosku z aadamr opislhi w

kdcie oce.y czr3d lll w sysremie 
'hr/nG/nie 

doiyczy . Na etapie oceny merytorycaej oce,

niajqcy moge dokomd korckty vydalk6w kMlifikowmych i zwi{znej z lyh kqoly spm-

wniosek niezgodny z krtledani meryiorycz.ydi nie podleea dalsdj 6enr i zosraje odzu-

IV €qsa - Ocena zgodtroSci *g lokalnych krylen6w nlboru

W pzlTadku urunia wniosku z zsodny z Pro8@em i z LSR oraz po zko6czon€j ocenie

neD$rychej Czlontorie REdt dokonuJq oceny Mrosku wedlug lokalntch krykn6w
qlboo LSR qpeltusjqc czesa Iv Kany Oceny

o,
N
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Kazdenu sniosko{ip.4znaje sie odpowicdniq liczbe punkdrv $edhg lolalnych ki}1$i6w

KoicoNa occna sniosku srano{i3rcdni4ar'r1nelyczn{ocen dokonywanych pzcz Czlonk6x

Osoba oceniajqca rvniosek zobosiqzana lesl do prTcdsawicDia ]v fomrie pisemner u/.srd

nienn *y5(dwionci occDy koicosrr. Dok.nMic occny na (d/.te,.e,, un,rku czlonck

Rady por*icrdTa {l.snoqcznynr podriscn Po sprawdzeniu pE$idloqosci wtFlnic.i. kaF

r), Komisia Skrulacljna parx lq e spn$dzonc kan)

Rada I-CD podejdqc oddziehrE uchrvrlq w Vmvic \!'!boru dla kazdego vniosku o dolinxn_

sowanG opd4ji w Alosowaniu jrsnJ_m /{!klq Niskszoiciq slos6*

Czlonek Rady. krory $ylaczyl sjt / {yhoru sniosku z fwasr nr ,r-/tro Ttislnicnia konniklLl

inleresu nic hic.zc udzialu $ crlym tr..csic lrrboD danego \"niosku. Jedno./ei.icici zo_

bowiq2myopuicii sal9 wmonrencic glosoMnia nad *yborem $n'osku.

W piz!pldku r rozbicznolci oceni \rn'osck j6l noddmy Ponounej oanie Osoba oce_

niajqm wniosek zobov'Va.rjcs do przcdna\rienir * formie piscmnciuasadnienia *y$a-

wionej ocenr koico$e.j DokonaDic ocenJ_ na Krcie O.cnl- Mcrytorycznej i Zgodnoici /
LSR Czlonek RaJy poNVicrdz Nla$rorwznrnr podpisod

Rxda LGD podejmuje oJdrielnt uch{al€ \ spm$ie w}boru dla ka2dceo sniosku o powie'

?enid !'d. ' q g o o\r' ' ji! n\rn /t)lla q'r' '. " Clo'o\

Osoba ocendlqca {niosck zobowiqzanajesr do ptedsasicDia w fomie phennel u4sadnie

nia *r$.{'onc oceny koncosel. Dokona.ic occny na Karcie Oceny Meryrorychej i zgod_

noici z LSR Czlonek Rady polwicdza wlasnorecznyn podprem.

Rada l.CD todcjmuic oddzielnq uchsrlg w spr.Nic Nlboru dla ktideso qniosku o posic_

p.. | ;'dr'L r g,o\ord 
'rr aq '!n. 

q\lL, \ ' \./o lre !o.i{

wn'osk', kt6rc orr,tnrly mniej niz 60 % punkliJl nie { rekonendowanc do Powiczc-

Projekt wsp6li'nansowany

zenodkdwProsramuRozwo,uObear6wWieFkichna ara2014_2020
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Po akonczonej oenie sporz4dzana jcsl lGta {niosk6w occnionych usZeregowana *edlug

kolejnolci uslalonej na podslawie liczby punllow uzyskanych w ianach occ.y lreprowa
dzo.ej Nedlug k.yeri6w $yboru miosk6rv okreslonych w LSR i wskaanych w ogloszeniu.

Oddzelnie sporz4da sic lisle miosk6w z8odnych z LSR(Zal4cznik ni20) oiu lisQ Mio
sk6s qbrmych do doinmsowMia (Zal4cznik nr 2l).

Ztsqdy noslrponania rv rrrzypadku uzyskania Dzez operacje (nkiej srnej lieby

w p.zypadku lzyskania pz€z dwie lub wieccj opnacji bricj samej liczby punktdw,

o miejscu m lilcie opsacji sybnnych dccyduje:

l) prccenlowa wyekoia wkladu wlasne8o dcklaroNana pzcz wnioskodrqcdq w srosun

ku do vysokoici koszt6w kwalifikowanych, zgodniezzsad4 .,in$iakszyprocento\y

wtlad vl6ny, lynr wyzsze miejsce na liicie"

2) JeTili mebda selekcji ophana w usr. I okaa sie nieskuleczna. o nicjscu ha liscie ope-

6cji wlbrmych dsyduje da13 i sodzina zlo2eniarmiosku wbiuzc LGD zgodnie zz-
sddq.,im wczeiniejsu daLa. eodzina, minula zlo2cnia wniosku do biun I-CD, tym qyz-

sze miejsce na liScie .

Usralenie limitu i ksoty$sn8rcit

Po dokonaniuoceny opcracji wcdlug lokalnych krferi6w slhotu opencji, Rdda p.zysqpuje

do uslalaniakwoly wsFrcialub uslaiania wysoroScipiemii dh jroszczegdlnlch opedcjr.

U$alenie kwoty vsparcia odby\ra sie z uwzsltdnicnien okrcjlonych \voeloszcniu o nabozci

Lnrensyqnolcr pomocy pzewidzianej dla danej grupy Wnioskodasc6w.

2. maksymalnej ksoly pomocy pzewidzianej dla dmeso lypu op€mcjilub rcdzjudzialal.o-

l. qdo3ci pEmii pzeqidzianej dla daneso !yp! opeEcji lub odzaju dzialalnoici sospodaF

Projekt wsp6lnnansowany
zeirodk6w Pro8ramu Rozwoju obszaf6w Wiejskich na lata 2014-2020



Radt uskla k*oe wsParciadh laldej z opcrac iFprzez por6rvDanic sumy koszL6w ksaLili

kowrlnych opcracji oral /astosorunie odpowicdnich zmniejsze,i $ rakr spos6b, b!,ksora

l. nie pzekJaczala naksymdlnej kwoly ponocy dla ddeso lypo onedcjitub odzrudzialat,
nolcr sospodarcrej okeSlonej wLSRapoda.oj w osloszeniu o konkusre sniosk6*,

2. n'c prTekEcala k$ory tomocy okrcjlonei przcz wnioskoda{cc Nc wnrosku.

l. nie pzekraczala nDksymalnej (wory nonocy okreilorcj w rol_porzldzcniu o wdraaniu

1. tue pr^kracala dosrepnego dla WDioskodascy tjmiru pomoct okreilonceo w ro,.pop4-

dTeniuo sdrazaniu l.SR I oboreirizu qcceo limnu pojnocy dc ninimis.

Uslalanic $rsokoici premii polcga nr spra$dzcniu. czy *nrosko*ana twora preniilcsl Rrw

n! lub*lzszaod kwoty prcmiiobo*iq2ujqcej dlada.cgo rlpu opqaciihrbrodajudzhhLno

ici gospodarcrj. Jereli qioskosana kwoE pEmiijcn l}-7sza niz obo{,iq7urqca. Rada do-

konuF znnicjsrenia kwoLy prcmii.

Je2eli snioskouana kwora piemrirest nizsu nir obowiqzLljqca, operacja uznawana jen za

niczgodnqz LSR iic podlega rvybraniu do nnMsowania

Zmniejszenie kNoly wsparcia nanepul. q pz-$adku zidemlnkorvania kos7r6\!, kL6rc zosra

ly pucz c/lonk6s Radr za niekwalililoMlnc.

w cch u{rlenir krvoly rvsparc'a, PrzerodnicT4c} Rady mo2e w}znrczyd sponad cztonkdw

Rady 2esp6l lub zspoly, kdrc dokonaj4anali4 kworl,$s])a(jr podorcj we wniosku z8odnie

z poslzszyni postaDorvicniami

Obli.an, przez c2lo.kdw zespo[,/zcspol6w krok natc2nego wsparcia dor]czqca k.zdej z
opcmcji. noddarvanalcsl pod closorranic pozosratych czto.k6* Rady. Kwoq *,sparcia obti

czon4 pzcz zesp6l/zespoly uNti siq za nalcz.4, jezetiz$]kla wiqkszoid glosuJqcych czton

k6w Rady opo{ie sit za jcj zaNierdrenienl
c\
m
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Obliczona ksoh nale2nego wsparcia doryczqca kazdciz opcracji. podda{anajen pod slo-

so*.nie czlonkdw Rady. Kwora wsparcia oblicbnqpz€z zesp6l/zspoly uwa si€ za nalez-

n{,jc2cli z{ykla \viqkszoid slosujqcych czlonk6w Rady opoqie sit 4 jej atv,erd^nienr.

w przypadku. gdy uslalona pzez zesp6l/zespoly kqola r{pdrcid nie zosula /m{,erdzona,

uslalon4ksola wcryfikujc Pze{odnicz4c! Rady, po czym lak zweryfiko{anq ksorq wsrd-

cir poddaje sit ponoqnie pod Cloe{anie.

C/tnnoii usDhnia kqoly wspdcia i \rrekoici prcnii. w tyn wyniki glosowsnia, odnolo

wuje sie w prolokole z oceny i *r'botu opcmcri.

Rada LCD przyjnuje lklc Ekonendowanych *nioskdv o posie.rcnic gramu N lbmie

uchwaly w elosowaniu jasnym. Pzyjlcie lisly zpada zwyklq {rqkszosciq glos6q pzt

obec.oici. co nxjmniej poloslczlonl6* Rady.

w ciqgu 4 dn, od d.ia zikonczenia occ.y wnioskbw przcz Rade LGD, Sekrelarz Rady spo'

rz{dza polok6l z posiedz-enia Rrdy LCDzx{icrajqcy:

r(mriny L mrel5(< po\lcLizenlJ

podpisrne list, obecnoSci cz'onk6w Rady:

dekldacje beAtonnoici i poufno$i podpisne przzqszyslkich czlonk6w Rady bio

r4cych udzial w posi€dzeniu Radyi

zesowien'e wnioskow $iaz r {skaznicm czlonk6w Rady dokonujqc}ch ich o.eny;

i.fomacje o $llaczxniach w zwiqzku z polencj!lnyn konljtrem in@resdwi

infomacje na temaL qniosk6q od./!conych wt 2 uasadnic.icmr

infomacie na Fnrar qniosk6$ occnioDych pozyty{nic. klore nie qrekomendoqane

do powiere.ia grano zc wzgledu na wyczerpanie limilu nodkow .a dMr konkuE

Karly Occny Wniosk6* *62z deklaracjami bczslronno$i $lpelnione i podpisune

pzcz czlonk6w Rady. kl6rzy przenrowadzali occnc wniosk6w:

m
m

ld: *
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lisra u.iosk6rv o p.wierzcnic Crrnru rckomendorvanlch Jo dofi nanso*ania

l)rcrok6l i lkry podpkui. Prle*odniczrcy Rad!/Wiceprze{odnicz4cy (Zxtqcaik nr 22 prc-

oknl z posicd?enia nady l-cD).

w lerninie 7 dDi od dni. zkonczcnia ryboru opemcji LGui

Lisc $n o5(oq zgodn\!h z LSRl $ r)m z pmeiJmern)

lemu do {.iesienia trorestul

LGD do ktiEgo nrlety skicroFaa proresr,

Projekt wsp6lf nansowany
ze irodk6w Pfogramu Rorwoju Obvar6wW ejsktch na tata 2014-2020

- przekazulc wnioskodawc] pisemnq infomacjq o wyniku oceny (Zalqc4ik ni 2l Wzor
phrnr o s),nikach ocen)). Pisna o sl,nikrch occnt podpisywane sApraz prezesa ZarzEdu

L6l)

- ?am'eszcz na s\ojcj sronie irLcrncLo$ej proLokat z posicdzenia Rady zarvicnjqc, inror
ndcjq o wyleczeniach w z*i4zkr 7 porencjatnyD konflitrem inlcrcsdrv (z zachowanicm po
rhoici donych os6b dokonujEcych ocenr poszczeeahrych w.josk6\y).

amrcsT.a na s{lrel slromc inrernero{cj tisk rvtrioskdrv zsodnych z LSR oraz lhle ,nio,
sraw rekomendorvanych do donnansowaDia. 2e *skazniem, kl6rc 2 nicb rniesrcza sig {.
limlcic jrodk6$ {skazanrrm rvostoszcniuo nabo,e rlniosxowo powrc?enre eranru.

pzckruje Samortdori Wojcwddzl$a the EkoncndoRnych wDiosk6w o porvierzenie

sratrlu *mz zdokunenLanri porqierdzaj4ctni doko.,nie $1botu zsodnic rc szzcg6toslm
2estaqrcnr0nr przckazywanych dokumenr6\v (Zatecznik nr 24) rvcctu jch zdw,erdzcnia

w Frz-rnadku NniNkrtr rckomendo\rrnlch prcz t_CD do po*,iezcnja granl[, kr6re micsz
czE sic w limicic iodk6s. w odniesieniu do kL6!-ch uslasa o RLKS nic przesiduje mozli-
wosc' $niesienia prorestu, skanpisma o $1niku occn! prkur*,aD,jcsLredynic drosqctck-
tonL.T4 (z opcjE por*ierdzanin dosdrczcnia i ddcz)ln wjddomojci)

w pzyp ku occn! $nioskow. w odnicsicn,u do krdrych przlstuguje prawo wnicsienia pb-
rcs'u I-CD przekazuje wnioskoda{c} pisennq rnfodnacie rraz z touczcniem o mozti*!6ci
qnicsienia prorcsru. wskruj4c:

co



w p.zypadku oceny uriosk6\v, rv odniesieniu do krartch un.wt RI-KS ntowidujc no2li-

*o{a *nierenid proresru, skrn pnmr prekrTt$any icd dog:l cLcktoniczd4 (z opc.l4 po-

r{'drdznir dosrarcTenir 
' 

.dc2yrL *iadomosci), . oryein.l pisma }ys}lanyjcsl lhrcn polc-

conlm za zwolnlnr por\lierdzenrem odbio.u

w miejscr $]znaczonym dla LGD praco\urik bnm LOD uzupclDia *szynkic niczbedne

danc na picsszych slronach rvniosk6.v.

Kopie s.ioskow $rr z dokumcnlami potrvicrdzjqcymidokonanic oceny przcclnwyNanc sq

WLCD.

LCD prek.zuje do S.nozqdu wojcw6dzlNa na$qtujqa dokumcnry:

l) Wnioski o ponicrzcnic sranlu slbRne do linaNo.rania kopia polwierdzona z

2) Lh6 s niosk6w zeodDych z LSR kopia polwierdzona za zBodnoi6 z orysinalem .

l) Lhh wniosk6w *]-branych pzcz LGD do finanso\rrnia kopi0 potwierdzona z

4) Uchwaly potljak prle/ RrdQ l-GD w sprawic *1boru {niosk6N o powiczcnic

grrnL! do dolinansowrnir od lsDlcnia kworr ponocy kopia polwicrdzona za zsodnoij z

s) ProLoli6l z posicdzc.ia Rady LCD dolycz4ccso occly zgodnosci Nriosk6w o po'

sicucnic Erantu z LSR, occny mcrylorycznej orazv)-boru \miosk6w kopia polwierdzona

7a Tgodnoii 7 oryginalen,

$lnoe' lonnalnc protcslu

larrube(no" (,l"nlJ" nJJ. UDNJ. J.rl.. udr' Lon',fo'uic'd/or/,

7) Oiwiadczenia czlonk6ry Rrd) l,CD o Tacho{zniu bcz$..nnoici podczs glosow.-

nia kopia polwierdzoDa za zsodnola z oryginalem-

3) Pisenna informacja dotycz4ca skladu Rady LCD (qsrystkich .Tlonknw Rrd!) i

Dplnalcztroici do sckron (dokumcnl symasany \ przypadku, gdy inlbrmacje s rym 7*a- m

Prolekt w5pdlfinanrowany
:e nodk6w Progcnu Rozwoju obszardww ejsk ch na lata 2014 2020



E:g
se ul€Bly zmianle i nie zoslaly jesz-cze odz$icicicdlone w LSR) kopia potwiordzona a

Dokumen(-y) polsierdzaj{ce prz}nalc2nola czlonk6w R.dy do sckon i jeso

przed$arviciehrqo podczas doko.ywania ryboiu otedcji do fi.ansowania (dokunem e,y-

mrgany rv pzypadku, sdy infomrcjc w rym akresic nie zo$atyjesza odzwiercicdlone q
LSR) kopia potwierdzona zxze.dnoid z orysinalen,

r0) Kany Oceny Meriorycznej iZgod.oici z LSR w amach oceny k.ieri6{ wyboru

oiu zsodnosci z LSR kopia polwierdzina za zsodnosi z orysinatcm,

|) rqidcncJl 
'J/reloneEo 

w /r a\L / rea i/o\M)n, nam-ca dodo^qd, u iom.e
rejesrru luboi*iadczen podmior6w konir pot$ierdzona za zsodnojizoDeinalen.
t2) Rejesr inte@s6w.jeili LCD po$adzi len Rcjesrr lub inny dokumenl pozwal,j{cy

na idenlyfikacja chrrakleru powiqzjn czlonk6* organu decyzljnego z wnioskodaqcmi /
poszczesblnymi pojeklami - kopi, polwierdzona z zsodnoji z oryginalem (Zrhcznik nr

25)

wlkaz pzekutwanych pz€z LCD do Sanorzqdr wojeq6dzl{a dokumenl6w slano+i Za,

Kopie przckrywanych dokume.rd* pohvierdane sq z zsodnosi z oryginalem przez pra-

Pzekuywane lisLy i uchwrly aqieajq i.fomajc nhzbedne rv procesie idenlynk,cji
wnioskodawct, Mioslu o lowie.zenie granlu, qnik occny zAodnoici z programeD, LSR,

me'taorycznej i lokalnyni kwteriani $_vboru.

Pzckuyqana dokumenracja z $yboiu wniosk6wjcsl nodpkam pzeT Czlonlow / Cztonka

Rady. zeodnie z u sadami p./yjerynri w LCD.

w przypadku, gdy w pzckazntch przz LCD dokumcnEch Samorz4d woFq6dzlva
swierdzi brati lub b(dzie koniccze uzyskanic sljrjnieri. Samozqd Wojcwjdzwa wezNie

ICD do lzuF€lnicnia brak6w lubzto2enia stainieri w wymaczonyn rermnric, nie kr6lszym

niz 7 dni od dnia nasrqpujqcego po dnlu prkazdia taksen tub droe{eleklronic2nApisna do

LGD.

m
e
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Et*
Samorad Wojew6ddqa na u/lsMniony N.iosck LCD morc$ydluzyi ww.lemrin do casu

niczkdneso na pzygob$anie i dosrarcTonic \sv. dokuncnlbw

Skiero$anic do LGD wczwania do uzupelnienia bakdw Lub zlo2cnia $da$icn nic wsLzy-

duje biegu lcrm inu rozpalryNan ia *niosk u .

Je2eli w $tniku $yboru Cmnlobiorc6w koszl rerliacji projeklu granloNcgo ulcgl zmniej-

szeniu. i qcTerpane zosmly mozlisoici w ponaci dodarkotr€go .ahoru {nioskow. LCD

Projekt wsP6irinan3owanY

ze nodk6w Programu sozwoiu obszar6w wiejskich nalara 2014-2020

W przypadku gd! wadoSd Tidan wcmioskacho powierzenie sdmu oceniontch DoTytywnic

na $szyslkich erapach oce.y Frckmcz Nartoii 6rcdk6w pzeznacl-onlch na dolinansowt.ie

zidan { rmach drnego konkuuu wnioski nie mieszczqce siq * rimrch lego limiruTos'ajq

unieszczo.c na zw. liicic rczcnrowej. Jel-eli w rrakcie rerl'?icji nojekLu gdno$ceo LCD

okaz sic, z naslqpi brak mozliqosc' osiqgnigcia cel6{ i /lub sskaznik6w jeso ealizacji

dop$zcz sie, po upkdnim uzyskaniu zatqierd/-enit ptez Smozqd Wojcw6dzl*2. za*zF

cie unosl z nic srym i/lub kolcjnyn Mioskod^rcq znajdujqctnr sia n.liicic returw.wcj,

kdreso wsktniki urpelniq brakujqcc wskaZniki do realizacji w dmach pqekr! ednLoqe-

so LCD.

Podobna proceduR zostanie a$oso{ai. w p.ryttdku. gdy zoslanic rozwivana nmowa z

Cranrobiorc4(na skure* ETtgnacji Ganlobiorcy zrcalizcji zadan lubrozwiqania umowy r

pzyczln lezqcych po slronie Gruntobiotoy) a rc.min zako,iczcnia Ealiacii projcklu smnlo'

*€go oRz Srodki nnansoqe pozosrar4ce w dysnozycji LCD rrnozlisiaj4 realizcje adan z

wniosh majdujqceso sie na pienvszyn/kolejnym micjscu lisly Ezcnvowej

Jcdynic w pzypadku niezlo2enia qniosk6* o powierenie EanLu. kL6rc N pclni apcMiajq

osiagniccic ccl6w i wskahik6w projeklu sranbwego l.Cl), a LCD posiada odpowicdnic

nodki Inansqe, donuszcz sie oeloszenie konkuAu dodalkor"ego/uzupelniajqcego N ktd-

Ego warunkach zo$anq s/c?eg6lowo {skuanc {skMniki produklu i Ezulralu nie^qdne do

osiqlniqcia pzez porencjalnlch wnioskodawc6$ tak, aby zabezpieczona zosola reali/rcjr

cel6w projeklu sranlosego I-CD Nab6r i wyb6r wniosk6{ o porviepenie grantu bedr€ oF

ganizo*dny Tgodnie / obowiqzul4cq proccdnrq.

t-
co



ltsrqri do Samor2du \Iojew6dzNla zw.ioskieno zmianq umo$} o tizlznaniu ponocl na

projektsranlos! q zakresic znnicjsTenr! krroly ponocy.

5.4. Proccdura odaolrw.z,.

wnioskodawc). kkjrcgo $riosek o powicren'e smntu:

L zoslalnesaty*nicoccniont$rrskcicoccn!herylo.Fzncj.

2 n,e uzyskal nrinihrlnej liczbypunkr6N

Frrnugule praNo wn'cs'enra pbLcnr.

N, rralo WDioskodawcy do rvlicsic.ia pole$u nic wdy*! nesalywnie btednc pouczenie

lub brak poucznia o rym pnwie i ostosobie sdesicniaLego protesludo LCD.

Proksl snosisie s lcminre 7 dni od dnia dorqczenia Wtrjostodrwcy pismao wynikach oce

nl. Prolc{wnoszony.rcsr do l_CD ijc$ro4llr)uany przcz Radq LCD

O drcie zlozcnia nrorestu dccrdLtc darajego Nrllu do Bnm LCD pracownik biuE LCD
*t-s'awir wnioskodrwcy polwierdzcni. 2torenia proLcsu (Zal4cz,ik nr 26)

Proresl pozoslawionyjen bcz rozparreriajezcli !onrinro pras,idlos,eso pouczcnia o prawic i
sFsobie jeso Bniesienra

l. zoshlzlo2ony po remnniel

2. zost^l.lozony paezpodnriol syklucTony z mozliwojcr otrzymadia ssparciai

I nie wskruje kr}1eri6rv qhoru adan rcalircwanycn w mmach powierzoneso

Branlu, z kt6rch ocenq wnioskoda$ca sic nic zgadz, tub s jakin 2jkresic Wnioskodawca

nic 2grdza sit z.cgarlwnq occnq rneryorycznq o.r uasadnrcnra.

l,CD * rciminie I dni robocTt.h od dnia orrlmania prolc{d uruchaDia rocedua odwo

wniesienie prolesru oEz proccdura odwola*cza .ie qstzyDujq drtszeso po$epowania doLy

c7rlceso M'osk6$ odofinan$wxnre zadan rcxli7o*anychw afra.h po\viczon€go sranu, {
lyn nrz-ekazania prlez LCD do SdmorTadu Woicwidzrqa kopii $n,osk6w o dotinansowanic

Prcjekt w5p6liinansowany
ze nodk6w Pro8famu Rozwoju obszar6w wiejskich na tara 2014-2020
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L

wskrMic, {jakin zakresie wnioskoda\"cd nic TBadz s'e z negrLywn4occnqnrervloryczn4,

zgoJnoiciz koacriami lokalnymi wraz zuzasadnicnicm slano$iska wnioskodascvi

5 $skvMic arzul6\" o chraktcre ptucedu.xlnyDr w akresic przcprosadzoneJ

oceny.jezeli/.danicm Wnioskodawcy, neuszenid tnkic nialvniejsce * d z uzasadnleD'emi

Pokst jcsL wnoszony w fomic pisenrnej i TawicR:

ohac2cnic LCD Rl,icnvceo do roTraEenia proLenul

o/mczcnic Wnioskodrwcyl

numer wniosku o powierzenic grantui

wskazanie kryrerinw wybonr. z kldrlch occnq wnro5kodasca nic zsadza tq luh

dokonai .niany podjeleso tuzsrzysniccia, co bedzic skulkoqalo skicrorvanieD

do wlaiciwego elapu occny rlbo umicszczeniem Co na liscie qnioskow Fkomendo

p/e/ uDr ''rnrlL f'l.p-oqJ'l er'a lm.cd' r, o.lx.l,vc4:

6. podph Wnioskodascy lub osoby upowt2nioncj do jego repezcntoNanla z zrq_

czeniem orrginalu lub kopii dokuncnLu po!{idcajqccso rmoco{anie Lakicj osoby do to

pEzenlowmia Wmoskodarvcy.

Po zakoriczen, u pizyj,nowa nn prore$6N Rada LCD { rcnninic nie p{tiniej niz lldni od dnra

otzymania pie^vszceo proleslu weryfikuje Bniki dokonancl przez siebie occnv lniosku w

zakresie k.,reridw i zazuL6\ podnoszonych s proleicic. Rada LCD roTfaLnic otzvnanv

porcs( N Leminie nie dlu^zym nil l4 dnilicz4c od dnrajcgo onvnrania w uTasadnionlch

prypdkacb lemnn rozpalfywania proreslu mozc bya pzedlu2onv o czvin l-GD inlomuje

pisennic WDioskodaqce.

Temin ozpatania prcLeslu nie moze pzekroczya lqcznie l0 dniod dnialcgo ouzvmanE.

z posiedTenia Rady sporzqdTanyjcst pFlokil u$zgledniajqcv wv.iki poM6rnej ocen! wnio_

ol
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I
. nic dokorywaa zniany podlarego

hiany {ano{h(a Radr /_e Meradu na brak

Dcrl /rJ Radr s sptuqre od\orrnia.ic! oid(?na

LCD nrfonujc pisemnic wnioskoJavca o

zakonczcnir occny (Zalqc4ik nr27 pismo

ltff,iIJIlll

bdz'e skulkoralo brkicm
podlerego roTstrzlgniecia

wynr(uponownej ocony w rcrminie I dDi oddnia

Intbnrujqcc wnioskoda$.e o $.ynikn ponosncj

tzebics troccdury naboru irozD,tslvani, ryniosk6w o Doryiezcnre gruniu

p.ojekt wsp6tnnanrowanv
,etodk6w Proer.mu Rozwoju Ob,ar{jw Wiejsiich na tara 2014_2020

O

i/luze' c p6n,a do Sarno?tdu $ oJ
*:p cji 

'emrinu 
ogloszcni,

N e por erni2 nJ t0dn, pmd

Nic "czc\n el ni? l0dn L I

ndtnic.j ni2 I4 dni pzed plano
wanyn lerhinem rol_poczec ja

W remiinie nrboru $rzndl;
nJnr pzc? LCD q ostoweniu

WJdJnre pon\ cr,lzcntu pr^.it wdniu zlozcnrJ $moslu.

Ndn u zloTenra$n'usttr

Uzupelnicnie Zeslawienia zlo,z w dniu zlo,enia uorostd.

dprunaZesl.{ien WdnLuzloienia Mrostu

Pzekaanie Zenawienia zlo,
u z Mioskrmi do Sekcji wnepnel

Nicruznicrnrzl dnr robour od
21t.n(zrnr niboru \n'o\tox.

Odcsl!nic xniosk6w ztozonl
roTj)oczec'r naboru I po upt}1vic renninu na,

Nle poznrel nizadnr od dm
a(onc2enra nabon wniosk6tr.



rl

LCD wsrqtnao.c.a sniosku q oparciu o Rcgu
laDin i Kane w{qrnc occtry.

W lcaninie nie dluls/yn ni, l0
dn' od daly zakoriczcnia nabonr

Spozndzcnie protokolu / r'orwszcgo c'apu
oceny i F/ckuanic *doskns. kdre p.2r"-

ry{nic przeszly ocent {s'qpna m Foscdze-

W leminie I do, nbocT-lch od

W przypadku odTucenir N.ioslu { s}niku
ocent wsrepncj poinfomoqanre wniosko-
dar"cy o qrniku occ.y wniosku.

W lernnn,e I dni iobocztch od

Ocena rmioska* /aodnic z Rcguldnilenr nr
podsawic koaeri6{ zgoJnolci / l-SR z Prc-
gnmem, occnq mcrlloryczntl ' bkalnlnli

Z,konc/e.io occnr wlc inic l,l
dni od dnia p.zekvrnia wnio-

SpoTqdTcnic FroLokoh z pr-prosad4nej w lcrmnric nicdlu^zyn niz l dni
od dnir zkonczcni. @cny.

L(iL] PoiDfomro*anre w.,.skoda{cow o s]'ni- W lenninie nic dlrLzszln .iz 7 dni
od daly zakonc^nir oceny (pod-

zrmiesTczeiic nn svojcj sLronie intmdow.j
lhryopemcji zgodnych T l.SRod lisre ope-

Przckazanie Samor/-ldowi wojcwddzlla
wnioskbw doLycz4cych Nrbmnych opencii
sraz z dokunenlrmi tolNicrdzl4clmi do
konanie Nf boru operdcJi.

\\'rcmiric Dicdlu^zyn niz 7 dn,
od dnir orru r_mrnia infofnacii

LCD Rozpoczecic prcccdury od*olawc/ej W Lcmrinie I dnjroboc/tch od

Ocena wyn'knw dokonancj przez siebie
oc€ny W.iosku Nz.kreie [ryrerid$ izezu-
low podnoszonlch w Prodcrc

w rcrnrinic l0 dni ale nie pdiniej
ni2 l4 lnr od dniao'trmania
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s.s Zarvarcietrn0wyz Crantobionq o powiezeni€ g.!nru.

Zazqd LGD niezwlocznie po uzyskmiu od Samorzqdu Wojcwdddra zalwicrdzenia $lboru
Gmlobio(6w podphuje z kazdynr z nich unoue, kl6ra okreitr w szczcg6tno$i zaedy re

alizcji iiozhcania sra.r6w o z slanowi pods@s! rozpoczecia rcaliacji z2dan skicroN,

nych na iealiacj€ cel6w nrowadz4cych do zreatrzowania pojektu sranloweeo LCD (wz6r
uno]rl o powerzen'e srmlu -zalqcznik ft28)

Najp62niej w dniu podphmia umorq Cranlobiorcr zobowivanyjest do zto2enj. zabezpic-

czenia q1konaDia unoq]. Podsra$oqa toxnq zabe4ieczen ia {,_v ko nan ia unowyjestwckscl
i. bla.co eaz z deklrracjq *ckstow{ (T.lEcznik ni 29), rv przypadku os6b fizycznych nic-
pro{adz4cych dzialalnoici sospodarczej $,nagme je$ porecrcnie przez wsAitmalzonka

stsrawcy (o ile wystawca pozosraje wz{iazku mal2enskin), dolja*owo {lnragane jcsl
porecze.ic wekslos€ nrncl osoby niz ssp6lmalzonek wyslawcr qaz zojwiadczenien porq

czyciela (Zalqcznik nr l0 )

Cdnrobiorcy bed4cy osobmi nzycznymi niepro{adz4cyhi dziatatnolci gospodarczci sq

zobowi4z,ni do uzyskrnia poreczcnia od co narmniei jednej osoby, kr6m posida dochdd

neno Dic nizszy niz 2 s00,00 PLN nicsiqcznie tub dvie uryskujncc doch6d ncuo nie ni2szy

niz I 500,00 PLN kazda, uzyskujqca/cc dochody z ryrutu un,o\l o pHce. zaLnronronae Da

cas .ieokeilony lub okreSlony dlu^zr Drz l2 nicsiqcy od momenru poreczcnia oraz innc

osoby (np prowadzqce dzialalnosa sospoddc24 rotniczn cneryci, Encisci)

PorQczycielem nie moze byi osoba z *rnasrodzeniem obciqrontn z ryrutu $lroku s4dosr
go lnb rme8o,osoba wokresic wypo$iedzenia Dmowy o prace / w okresic pmbnlm / bcdqc,
pmcoqnikiem sczonosym, zLrudnion! wzktadzie pEcy, znajdujqcyn sie w $anie tikwida
cjj, po\)'uej 70 roku /ycia.

Pornbmowmic wnioskoda*c6w

c.l
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W p.rypadku p!/osrawaoia ry usrroju rvsFlnorci maJqrko\ej m3l/.nsk'dl wysra$ta wekda/

porecTrvciel 7oboq,q72ny jesr /rpewnii 7!.dq wspdlmalTonkr na Taciqgn'ecie Tobo*'V,n,a

{ekslo{cgo / odrelenie porl./enir.

Grntobidc! bidqct osobam, rralntni skladrjq wckscl in blrnco *rx7 7 dekhrc.jq *€

kslo$q Fdpisanq nreT osob' uF$a?nionc da rctfczcnrowania Cranrobiorcy ze.dnic 7 do-

kuDenlenr rejeslrowym. weksel oraz dekhracja rrekslowa podpisy$ane s.r nrj p6zniej w dnru

podpisnia unro*) w obecno$i pracownika LGD. kl6ry s€rylikuje 1o2samoi6 osoby/os6b

skl3dJjqcych podpGy. Dopuszcza sit pzedloleoie podpisxnych dokumenr6w / norrialnlm

l.iviadczcnicm nodp\nw osoby/osdh unowaznionych

KasTtf 
"wlat^n 

7 ?xbezpieclanien nawidlo*ci .aliTxcj i u moq Fnosi anamobiorca.

w tzynadku biaku 2a$zc7cn co do pp-cdlo2onlch przcz Crmlobiorca doku,ncnlow i 7r-

lqcTnikawdo umowr'l.CD Trqienz nim (Jmowg

trnowaspozqdTandi.{ w dwnchjcdnohudiqc)ch cgzcmplazmh. I)o jcd.ym dh kx2dcj /c

sto. Unotra podpruje Cnnobiorca. na$ernie umosa podpisrwMr jen F/e/ 7rl{d
LCD. Unowa podtisy{a.ajcsr niczwlocznic po sdcsicniu zabczpicczxn pnwidlowci rcali-

5,6 P.ocedurasDrowrdzaniazn'!n doun6\rzGranlob'orc!nr

Podnasq ubicsania sic pzez Granlobiorce o znianc *arunk6rv fno\ty bcdzie przcdsLa-

vicnic pozr,lywnc opiDii LCD \v zakEsic Nozlisoicijej dokonann.

Pf ojekt wsp6lf inansowany
ze todk6w Prosram u sozwoju obrardw Wiejski.h na ata 2014 2020

W pzypadku edy planowa.a pizcz Bcncficicnla zniana povodowalaby. zc Wiosck nic zo-

slalby qlbrany pr€7 l.CD do linMso{ania - Rada l,CD musi poDoNnic dok.n.d occ.r_

hienionego zakresu{oioskL nod kqLcm TgodnoiciT l-SR, .d krycria i wyhorurvniosku,

podejnrujqc uchMl€ polwierdzoi4cqzgodt lub brak 1go(ly na zn'a.9 umorvr_.

W cclu uzyskania opnrii LCD CRnLobiorca zwca sie do LGD z pisenrnq pDibq o uj-danie

lakicj opinii wskrzujqc vczcgoloNo,jakic zmiany do $dosku zanricra {po$adzi6

Diuro LGD zwiadanria Pzc$odnicznccso Rady o *plyrrie projby p.zekazuj4c mu pismo

Przcsodnicz4cl Rady z\voluje posic!/-enre Rddt /sodn'e 7 R.gLrlamrncm Rady.



4t. rr-

\v p.zypadku, Cdy pt oqtua zoiana udo{f doDczy zakrcsu, tlbry podlesat ocenic Rady
pod wgladen zgodnosci z LSR, occny meryorychej i kryrerimi wyboru zdania reatizo-
weeso w r.mach granlLr, prEsodniczqcy Rady pzek,uje pisnrodooceny 2 tosowol}bm-
ny'n Czlonkon Rady zsodnre z procedur4 oceny s,niost6q o poEic,fnic Cranlu. Wniosek
occ.iany jcsr z uw2etqdnicn jeD planowmej zmi&y ukie:u upencll
Po pFzcpmr!dzeniu ponownej occnJ:

r. N pzypadku, gdy zniana wniosku nie spowodowat,by zmiMy decyzji w sprawie qlboru
zdan'a realibweeso w mach powierzoneeo eramu do fintusowania, Rada podejhujc
uchwalq poLwierdzaj4cq, 2e pohino rQrowadzonych we wnrosku znran zdaie po&sEje
/;odn( / I SF I poote;a fnrn.oLa, tr. i tr)ma /godc n./rnrd, r LTns).
2. w pr-ypodku, sdy zmiana wniosku powodo$al.by. 2l zadanie rcatiz_owoe w idach po-
vierzoneso grdnLu w danFr kszlatcie nie z_osataby wybrana przcz LcD do ltn,nsov&ia,
Rrda podejmuje uchwrte polwierdzajec4 z€ *lrow.dzone we wnrosku zniany powodulr,e
zd.n'e jen niezgodnc ? LSR rub wsturek ocenyzgodnosc, z lok,tnlmi kD,leriami wyboru i
nic wyraa /.gody nr zmianq umowy.

Jezeli planowana zmida umoly doryczy akresu. k6ry nie podtegat ocenic Rady pod
wzgledem zgodnoici z LSR i krr,teiMi wlboru opemcji_ pzevodnicz.rcy Rady vldaje po-
zyLywnqoprnre * pzedmiocje niany unowy w nlanowanyn Tjkrese.
LCD nic2qocznie pzesyta wnioskodawcy onz Samorz4dosi wojew6dzlwa opinie
q przeJniocie ryraznia 2gody na zmianq unos].

Nihiet ee czlnhoict przeprcvatln sit w terhinie I I dni od.thja wptrtr I pto!b!.

wszelkie zmiany Umosy, wlmasaj{ancksu w fomric pjsen.ej, pod rysorem niewaznolci z
zsrrrzcn'en anan doryczlcych przesuniqa pofriedzy posz^sol.ymi pozycjhi qdal-
kow ujQrych w ekceproNanyn pzez LGD hsrawienju zeczowo linmsowlD qld.rkowa
nia irodk6w nnanso$]cb. Znianrr re sidopuszzatncdo qlsokoscr nie nrrekraczaj4cej l() %
zlladdej rmnojci wydalku kwalifikowdeso. O hianach cnmobior.a iniomru.je LCD
phem e wa z uzsdlnicnienr s Eminie 14 dni od dnia wyrq!,enra zmM. w pzypadku

Proiel t wsporr nan5owany
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lozosalych zmian do zciawielia E{zowo llnanso*eeo (rj. p.Ttkiaczxjacych l0% zkla-

danoj *anoici wydarku). stmaeana.ien sczejniejsz lkcepra.j, I-CD, lrary odpo{iada 22

prl$idlowa icalizcje umo$l.

Jczclisriosck o zniane UmosT pochou odCnnrobiorcy. musion przcd$a$id lenrmiosek

l-CD nic p62nicj niz rv tennioie 14 dni kalcndazowlch pzed dnien.

{ kl6rynzmiana RpoBinnarvej6i * 2ycre Trsrdaranic doryczysyNacji. sdr niczachowa'

.ic rcmnu naiqti z przyczyn nrealerntch od (;ranobiorcy lub zosLala zaakceploNana

w ursadnionych okalicznoiciach LGD moze slmzia zgodt nalmir.q Uno*] na wniosck

Cranbbjorcr_ nie2aleTnic od umino jceo zlorenia.

Obowi4zki ipraqa wynikajqce z unro$y ofMz{i4znc z niqplahoici nie nogqbya przeno

szonc na izccz osoby Lzecret.

5.? RozNi{zmic unory o po*iezcnrc erantu

Uporczywc uchylanic sie GEnlobiorcy od rerL/rcji obowiqTkaw 7{i4zanrch zrczliczcnicn

nodk6N finansowych pzekaanych n. rerl,/rcjq /2dan mai4cyc| na cclu realizacje ceL6w

projeklLr sranlo*eso wskazanych q unrowic lub innc hLoLnc maruszcnic posLano*ien unro

Nl. np. syLuacja w kl6rcj otrzymane irodkL Tosranq Nfkozysanc nrezgodnre z przeznacz-e

nienr, w sTczeenlnoSci $ syruxc i gdy zakupiono lo$ary Lub lslugi nicuietc w zcs{asicniu

lowarirv lub uslug prrer dziantch do zakupicnia lub zloz] nie/godne 7 pnwd4 oiwiadcr-

nia naelapie ubiesanir sie o powiezenic eianlu. ranowi pzeslarrkt do jej ro7$iqania

W takin prypadku LCD nierwlocznic lrzyeolo\{je dokumenly nie^qdne do rozwinzmix

unoNr. Ganlobiorcajesr j.lom.wanr" pkcnrnic o rcz\riqzaniu unro$) wokre(lonynnucz

LGD lrybre xdz z uzasdnienicm. Pismo o rczwi4aniu umo*ljesr Fzestlanc lhrcm polc-

conyn 72 Tjrolnym poLsicrdrenienr odbiod rr')

Projekl wsP6lrinanrowanY
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Crmrobiorca na obowiqz€k dokonania zwbl! olzynanrch lrodk6w finansowtch Mz z
odserkam' uslawoqynri naliczo.lmi od dnia ich otzydaoja rv lcrhinie 7 dni od dnia ol,y
man'aqe{miaod LGD nawsklzny pzcz r_cD numei dchunku b,nko*ceo.

Vl. Rozliczinie, sprasozdrNcrojd, non jlo.ine

6,1 Rozliczonie gmntdw

wydaLkowanie 6odk6w finansorq,ch przez Om@biorce odbyqa sie w oparciu o zeslawic-
nie zeczo{r linansowe vydatkoM.ia Studk6w n.ansosrch na rcalizcjq zrdmslu2qcych
o$q3n'eciu cel6w prcjekru granrovcgo, w teminie nie dtD2szym ni2 t2 miesiecy od dary

rozpoczccia }ydalkowania nodk6* IinansoNych okrejloncj w Umowie.
Temin zakoncznio wydatkoNanir nodk6w ri.ansoNlch noze zonad przdtuzony na ua
sadn'ony qniosek Cmnbbiorcy. zlorony do LCD nie p62niej ni2 w leminic ? dni kalcnda

rzo\)ich przed oslatec/nyn lemineh ponicsicnir $ydalk6w okejtonym w Unowie.
w uzasadnionyc h okol ic zn olci ach LCD no:e $yrjd zgodc na pzedtu2enie rermi.u zakon-
cztn'a qda(owtuia 3rodk6w finansowycb okrestoncgo

z lvllsncj i.icjJtys' lub nr *niosck Gmnbbiorcy niealeznie od lenniiu.jesoztoreni,.

Ctulobiomdponosi $tdrlki na rcaliacje zdtui po dacie podpisniaunro\1 o oo$,ierzcnie
gielu. Daa ozpoczecia wydarkowmia Srodkow finansovych czyli dala sppe&zy_ qlsla-
wienla fakLur, plalroici nie mo2e byd wc^jnicjszr njz dalaDzpoczecia wydarkoMnia nod-
k6w fi nansowyc h olrci lona w umosie

C@robiorca otrzymuje {rodki finansowe }, dw6ch nicrdwnych lrtus/2ch na wskazmy w
umowe nun$ achunku brko$€so - p,eNsz mnsza (zaliczkJ) po podphaniu umoNl
piTekazryanalei r $rsoko$i 70% pzyznanego doli.ansosania i wniesicniu zabczpiecre,
.ia prarvidloqeso wykonania rmowy (frnanso\dnie wypzedzjqce), druga Ldnsza w wy$-
koic' pozoslaltch 30% tefundacjal pzyznanego dofrntusoqania p,ekazyrs. jen po roz

\o
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liczcniu nodk6rv frnanso*ych praktanych na realizacjc adania w posldciqnioskuo mTli_

czcnic grdlu, spEsozdania waz z nreTbqdnymi onviadczcnrann.

WldaLki ponoszone \" r,nrtch irodkow nnanso\)_ch n! rclli/rcli /rdtn majac)ch na cclu

rcaliacjt celaq pojekr! grMro$c8o Crantobiou turlic/i rv kwora.h brullo (l4cznic z po-

dalkicm VAT) o ile nie ma morli*oaci.icBo odzysk.nia zBodnre z obo{'q,/dj{cym Flskim

RozliczEnic olizrmanych irodk6rv linansoqlch ndrerliTrcje adan nanqpujc poprzez zloze-

n,e F7e7 Odnobioma nniosku o rozliczenie sranlu (Zalqc2nik ni rl)wM zc szczcsblo'

rlFr ze$aqienjem ponicsionych sydatk6w. vJ-kazenr Lktrr lub innych dokunenr6wo r6w-

nowa2nej rvanosci dosodo*ej i spm$ozdanicm z realizacji gdmu $dz 2 .ieTbQdnymi

\\jniosek o rozliczeDe crantu Gdnobiorca pzcdklada do zaruierd,enir I-CD, najp62nic.i

s rerfrinic 20 dni odd.ia zakonczcnia *ydllkoqan,l nodk6s lnxnso$lch. \vskazanyn

wUmo{ieo N$ierzonic gmnlu Pzcdlozone przez Crrnrobiorce dolumcnty rozliczcnio$c

wdrylikoMne sq pzcz Pracorvrika LGD. O synikach ocen] Cr.ntobio.. infomowanrjc$

pisenrnie. w nrtpadku vyiilicnia nchlbieii, Cmnlob'orca wzy{anrjcs lism.ic do uzu-

Flnienia dokumcnlacji lub zlorcnia odpo*iednich q ,jnied w rcrminic 5 dni od daty

otzymrnia pisma (wz6r tkma o uztrpelnienie dokuDenocji lub Tl.ronic $l.jasnie,i do

wniosk0 o ozlicrcnic eianLu zahcznik nr:12) Nie/lorcnio tzczCmnlobiorcq z4danych

\ljalnien lub nie lsuniacie bnk6s powodujc koniecznoia z{roru caroSci nodkdw finanso-

slch naasadach okrellonych q Unro$'e.

Uporczyrve uchylaDie siq Cnnrobiorcy od rcalizcji obo*iqzkaq /qiq/rnych 2rozliczcmcn

nodkowfinansorych na reahacjqTadM $anowi przcslanle do rozriq,rn'a Umo$y

CranLobiorca ma obowiqzek dokonania zsmlu otrzymarlch Srodk6s linansowi_ch $rd z

odsclkami uslawo*lmi naliczonyni od dnia ich oLzynania w lenninie 7 dni od dnia on)_

nania $czs?nia pzez LGD lub *lriciwcgo organu konlrolujaceso-jeielil

Projeki wspbtf lnansowany
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otr7-tntne irodki zoian4 wykozy$ane niezsodnie z zkrescm zcczowo - linansovynr

qslaanym w umosie o po$iezenie 8lmlu. w srcrce6lnoici $ syLuacji edt 4kupiono 10-

*ary lub uslusinicujelc szcslawicniu Lowd6w hb oslue pftwidzianych do /,kupienia,

Cranlobiorca zlozy niczsodnc z prawdq oiwiadczcnia na cnpie dbiegrnra sit o jrcdki na

ea|acjF zadania lub ich rczliczenia,

- naruszy rnnc isLomc waru.ki uno*)-.

Pzebieg nromdun ro/ln,eni. \ nin.tds o Ilo\iczcnic eranru

Zlo2enie rczliczeniarcalizacji zadmia $ to-
$aci wnioslu o ro2li.zenie gr,nlu. spmloz-
!ani! sazz niezbdnymi ossiadczcnimri i

Nie AjTiiej nrz na 20 d.i kalcn-
darzorych lcmi.ie zaronczenra
$tdrLkowrnia 3rodk6* fi nanso-
wych qskaanym s unosico

LCD SpR*dzenic poprawnoSci mzliczcnia mli Nie pdzniej niz20 dni rcboczJ,ch
od dary zlozenia rozliczenia

Poinfomowmic wnioskodi$cd{ o $yni Nie p6iniej niz 20 dni 6boc/r'ch
od daty zlohni. rozliczenia

Zlo2cnic uzupclnicni. *niosku o o2licTenie 5 dni roboczych od dnia olizy
nranra p'sma wzywaj4cego do
poprasYuzupclnienir rozlrc4

LCD Koniroh ni mier{u er i/rrliprorltu Po zalccplowaniu ozlicEnia

Spou4dzenic infom&ji pokontrolnej

Wyslanie do Cranlobiorcy infomacji Fkon

W lcminic l0 dnjroboczychod
zakoncTrnid konlroli na micjscu

w lemriDie IO d.i iobocTych od
zalonczcnia komoli na niejeu

Odcslanie inlomacj' pokonrrolnej lub u)ic- ll dni od datl, orrzynrania in-

Prorekt wspdmnansowany
rejrodk6wPfosramu Ro,woju obqardw W ejskich na lara 2014-2020



C.Mbbiorca przcdkladr wmz z Mioskicm o rozliczenie grdntu oprdcT sTczegdlo$ego 7c-

sDwienir srda(o$anych 3rodk6w nnanso\yych spm*oz-danie z realizacj' grrmu (shno

wiqce alqcznik do wniosku o rorliczcnic eranru) zawicnjqcc infornacje o zadaniach zrcali-

zowanych w rrmach realiT,cji celdw prcjcko granroweso LGD, opis poziomu realizacji za

lozonych wskainik6rv * tynr produklu i ezulbr!, inlomacja o napolkanlch s tnkcie rcali-

zc i zadania pbblcmach. zl4cznik Nr ll.
Tcm zlozcnia wniosku o plalnoia \qar /d spra{oTdtnien z rcxlizcii SnnLu b 20 dni

kalcnddzo$ych od daly zkonczenia realizacli adania okrellonr s unowic o powicrzcnic

6.1 Moniloringikoniroln

Cnnrob,orcr haobosiqzckpoddad sie moniloringowi i konlroli, pro*adTonej przrz LCD

l0b innc upiaNnionc orsany w akFsie pra*idlowoSci *r"drkowmia olzynanych todk6rr

6nansovych oraz rcalizacii adania.

Monnoring re.lracji Tadania polcea na weryfikacji osiqsanych pzez CrMlobiorcc sskazni-

k6$ produklu i Ezultatu w lrak.ie RtLiTicji zdania. Wcryfikacja la polegr na przed$twie_

niu LGD dokuDcnt6* potwiedaj{cych osi4niecic Nskunik6* $ymsanychpteT LCD w

ldkcie realizacji zidmia zgodnie z podpisanq unrowq. PodsiaNqdo stryfikacji *skaznik6q

6.2 Snrrnozdaweoid

Projekt wsp6tf inansowany
leirodkdwProgramu Rozwoju obear6wWeFkl.h na lata 2014 2020

o.

LCD Osrareczne atvierd/enie w.iosku o mzlicz-
nie Eanlu czyli pismo /ir*ierd^n'e wrdr!
k6*/wczwanie do z\vroLu

Po olzynantu podpkanej infor

Dokonanie plrhoici koncowel l1 dni oddniazarwierdznia
pzcz LCD oslalcczncso rozli

Zsol nie$rkor/)shntch w nadk6w finan- Nic poiDiel niz 7 dni od olz'-
mr.ia thma zrNicrdzajqccgo
rydalki/wez*anra do zqolu



\-**4;

leslwniosel o powicrenie sroDtu, unro*a o powierzenic gmnru oE inne doluncnrl wyLwo
ponc whkcic rcalizrcji umo$1,okrellajqcc Fziom wskrnjk6rvdo osiqrnicci, przez Cran

Po zalonczeniu realiacji zadanirCranlobioojesl zo boqiqzany poddai sie konroti s,niej
er re,liacii zdanra lub s siedzibie Cran ro bio rcy wska za nej $,rho*ie o powiezenic gdn-
lu \y akEsic nr!*idlorv.ici nrerylorycznej Ealjzcji/jdai ofu pmwidloqosci lllddko*a-
1d rvd\6r l:rn.o$)cl od Jn a oodfnJ, ra trno{1 o po\ic., re Atulrr

Celcn kontblijcsr 2badanic czy /idanie blto reatizosane zgodnic z dohcanvnr do wnio
sku o povierzenie eiamu zeslawicnien rzeczowo finansovym nmo*,jqcym z,t{cznik d.
rmo'!], o pow'erzenic gnnru oraz czt wydalki z rlrutu rcati/rcji zadanra bytr ponoszonc

zgodnie z wnioskiem o.az a$ann umow.L

Konlroh I nronilorins przepro{adane sq.a p.dnawic imiennych lpowahien wyslavi,n}ch
kazdorazowo dla zcsFolu konLrclujqceso przc2 Zdrz4d LcD/prezcsx r_cD (Upo{a:nicnic do
pzeprowadzenn konlro| na mic.jscu Zalqcznik nr t3, Rejenr ihiennycb upowaznicn do
przepro{?dzenia ko.lroli Da Dicjscu Zal4cznik nr 34).

P%d planowan{ konrolq Pracownik t_cD p%syta cranobioEy pjseone powidonicnie o
pla.owanej konroli. Dotus^a sie prestanic F.si,domicnid dbsa ctekrbnicznq ejnaitcm

Gkan) b4dz lakseD Zawi.domienic o ptano\anel konlrolj /dwjera inronnacje o planowa
nlm lcrhinie konroli, skladzie Tespotu konrotuj4ccgo, akrcsie rzeczoryn konlioli Za-

w uzasdnionlch przypadkach moztiwe Jen pzcFo*adzc.ie nicapos,iedzianej kontroti
urdrrciq n.iei r,"er.rhii-JJnraitrhved/ib. c.m,ooron.

KonLrola prowadzona jesr pizez dmosobo*] zcsFor kontrotujqcy.

Z prepro{adzonej konroti spozqdana jen prez pncoNnika LCD uczcshiczqceso w kon,
trcli inlomracja pokonrolna Zatqcznik nr l6

Infonnacja pokonlrolnd przcsttrnajesl wnz z phnem przcxodnin (l.t4cznik nr l?) do
Cantobiorcr w cclu jel podpisani., naslepnie jedcn ee/enrpla, pozoMF w dokumenkcii
zadtuia rv LCD, drusi u CmnLobiorc)'. CRm.biorcy p,lvstusLte pEwo wniesicnia uwas

Projekt wsp6tfinansowany
zenodk6w Pro8ramu Rozwoju obear6w wiejskich na ata 2ot4 2o2O

ilt



/arE2en do inlommji poko.tolnej w us$lonyn teminie 14 dni od doly otr4rania in_

rom&ji pokontoliej w romie pisemej qiesonej do LcD prcmdzeej konrole.

Poz}1ymy wynih ko.rioli j€sl jcdnyn z srunk6w atwcdzenia pEwidlowogci {ydatko_

wis grodk6q w dnrch realiacj i zada.ia.

Podca konrroli dokonywda jesl weiyEkacja dokunenGci, zqiqhej z re.liacja adaia,
q lyn dokumenracji ksiesowej powirdajqcej dokomie vrdstk6w.

W uAadnionych s,rTadkeh dopuecz sie wykonane dokumenlacji forogEficznej rqliz

Po pozlymej wrylkacjiw.iosku o rczliczenie gran(u o@ w pzypadku pozylywnego sf_

niku p%powadrcnej konlroli LCD prusyla do GE.lobiorcy proo zlwierdajece miosk

o rozlicz€nie gdnlu (Zalqcaik 3 3).

6,4 Archiriacjqdokumendw

Grmrobiorca ma obowi{zek pachow}wad dokunenllcie zqiq.1tr4 z olrzynmymi 3rodto-

ni finoewlni pzezokJ€s 5 latodd.ia mzlicania lrodkdw linaoso$fch.

Dokumenry zwi4"ine z rcalizcjq zsdeia powi..y byi gronadbne z achoMnien nalezy-

tE star&noici w tcczkach umozliqiaj4cych szybk4 idenlyfikscjR z.odiie z 4 dmi .'zyje-

tymi u Ga.tobioEy. W pz}ladku zmimy miejsa arcbiwtacji dokune.t6w Grmlobiorco

j€sl zobowiAany do pNemneeo poinfomowa.ia LGD o nowym miejscu archiwiacji doku-

LN

P.ojekt wsPdf inansowanY

ze irodk6w Pogran! Rozwoju obvar6w wieiskich na lata 2014-2020



*9.

YII, WPROWADZANTE ZMIAN

?.r. Wprewrdzrrie zniar do proccdury,

w rdlck ralizcji LSR nosq pojawic sie nowe okoticaoe,
aim w niniejszej p@eduze.

wlmdsajnce wp@wadrnie

Pacoqrcy LCD zglasj4 lelq $lnaeaj{ce diey w pmcedu@h wu z uzsdnienieh
Zae4dowi LGD, celen @lceptowia.

ZniM pioedury dokonywaFst lchwatq Zarzqdu LCD I qynoga ugodnien,a z Smo-
p4den Wojev6dawa zeodnie z treSci{ umo$, o Mruntach r sposobie Ealiaji LSR z-
wanej niedzy LGD a Samou4den wojev6daw.

Jedrocz€snie w pz}?adku hid dotycz4cych zsad slboru qrosk6w o powieunie gmln
ore ustalmia kry@n6v *yboru ermSee jesr pupiowadzenic konsulracj i spolecaych

w pz}?adku zatwierdzenla mim pmcoMicy LcD odpowiedziatni sq a *?owadze.i€

Zhidy w niniejsrcj proced@ noe4 doryczyd:

eulowoia doty.hczsorych aph6w I *?rcwadzend no*1ch,

' uupeloienia o now ftSci.

Anllowie dotychcaowych zpis6w prc@dury oraz uupelnimie o nowe @gci dokony-
waoe bedzie pnpzez s?roMdu.ie ich bezpogrcdnio do prcedn.y i widencjonowe
w fomie lisry qpowadanych znie (alqcaik or t9). kOq atfiietdza ZM4d LCD.

Ujednolico.. prccedud ashj€ opah.a kolejnym nmeem nowerizcji I daq ujed.olicr
nia, n6Qp.ie esEj€ @ksrcrcnyna stDnie inkmerowej LGD.

P@edua p@hotr}le j€sl w lomi€ papierowj w siedzibi€ LcD.

N
Ll)

projekr wspdmnansow.ny
:e lrodk6w ProSranu Rozwo/u ob5zardw Wiejskich na tata 2014-2020



vru. LtsTA zAL czNIKOW

Prolekl wsp6tf inansowanY

zenodk6wProgramu Rozwotu obear6w wrejskl.h na lata2014 2020

Rcsulanin pracy Rady SloqarrysTenia I-oKAl-NA cRtJPA DZIALAN lA ..LllP-

szA PRZYSZLOSC 4EMr RYCKIET-

wzdr upoqarnicnia do Dzctrva%nia danych osoboqch p.zcz praco*nika l-CD

u,o' ni na rnoud/ntr do Dr^!\craniJ drnr'h o'oborr.l
wbr oir ad!zenia pFcoqitd u,JLhoFrniu lajrmnicy

wbr oEloszenia o nabo?e

Tabela planosanych do osiilniecia wskainik6q

wz6r wniosk! o frvkrhie sdiru
PoL{ erdzen'c zluz(niJ \nio\['o n.{icr?rnic eranr I

Z(rJsLen'e,lo/on!chwniosldq opowierzenie grJnru

wz,jr kany indy*idualneso doradzlwa

Rqesr udzielonesu Lludd^wl

KrrJ w{qnncj nccnJ rniosl I

u /o' p. ra r'/\va'a!eAo do r zLpclnien. brrLdr lbndll)cr

wz6r pisma o odrzuceniu raiosku z powodu nicspclniania krgeri6w wnepnej

PrcLo[dl z $ntpnej ocen) Mio+.w
rr.r.rol/ prTckra' a rnio+os do lolejncuo eLitu oreny

Dcllaracja beznrunno\ci i Frhosci Czlon[a Frdy

KanaOcenJ Mcoroqr.nej i /g dno( 7 LSR

Listd Crlonk6$ Rady wyl4czonych zoccny $nioskaw

I nra \nio+o\ zeodnJch z LSR

Lisra rniosl,or \Dbranlch,lo dnllnrn'.qania

Problolz po.ed,enia RadJ LCD

Wz6r pisma o qt.ikach occny

Wykaz dokumen@w t%kuyNanych przez LGD do Smozadu Wojcw6dzlwa

Fqre{r inrerc\ou Czlonloq Ors4nu deq4jnceo



wz6rpisda pot*ierdajEc€Bo zlozc.ie protestu

wzdr pkrna infomui4cceo o syn'ku ponosncj occny

\v/6r umos) z Cturobiorc4 o pow efzenie urcnru

wzor relslr ln blanco wruz z dellamcj{wclslowE

wz6r ojviJJczenir por€czycicla

Wzdr Mi05lu o rczhczenic Cranlu

Wzor pisma o u/upelnrenre Miosku o ozlic/enr( glanru

Upoqznienie do pzcp@sadzenra lonroli na hicrscu

Rejcsri upo*aznien do pzeprovadzcnia konlloli na nicjscu

za$iadomhn co panoMnej lonrolina micj{u

wz6r inromrcj i pokonrrol.ej

wzdr pisfra pzeqodnieso do inaommji pokontrolncj

wz6rpisma aiwicrd/rjqcero qnrosel o rczlczrnre slanru

List t Bploqad zo.ych znian do proced u ry

rn

Prcjekt wspdtf inansowany
ze todk6wPro8fanu Rozwoju obrar6wWiejskrch na tara 2O1a-2020



REGULAMIN
PRACY RADY

Stowazyszenra Lokalna Grupa Dzalania ,,Lcps7-0 PrzysTlodi Zremi Ryckiej"

WlaSciciel Procedury

Stowarzyszcnie Lokalna Grupa Dzialania

,,Lepsza Przyszlosi Ziemi Ryckicj" /s w Rykach

08-5OO RYKI
ul. Wycz6lkowskiego l0 

www-lokalansruoadzialania.pl

email: lgdryki@gmail.com

lel /fax 8l 8652095

R)li, Llnir 2r erudnia 2015 r

Njniejszy Rcgulamin alwicrdzony Toial Uch{ala Nr 5?/2015 r wZC 2 dnia 28 12 2015 r



&l4c2.ik do UchwalyNr 57rOt5
watnego Zcbiania Cztonk6w Slowazysznia

Lokalna Crupo DTiatania
..Lepsza Przyszloid Ziemi Ryckiej ,

z dnia 28.t2 20t5

RECULAMIN R{DI
'lnminy uztte v ninic.jszyn RcButrninie oznaczajq:

L LCD -_oarcu Sto*mzysTxnic Lokatna Cnrpa Dzialania..Lepsza prz),szloSa Zicmi

2. REd! o2mcza or8tu decyzyjny Sto*€zyszenia Lok3lnej c.upy Dziahnia ..Lepsa
Pzyszloid Ziemi Ryckiei.,

L Regulrmin oznaca RcCulamin Rady Slowazrszenia rrkat.cj Crupy Dzialania
,,t-epsza PuyszloSd Zicni Ryckicj,

sznia Lokatnej Crup, Dzi,l.nia ,,t_cpsaPzyszloii Zicni Rvckicj ,

6. PEs Znrqdu oznez Prercs Zdz4do Sros€z)rsTenia Lokatnej Crupy Dzixt.nia
,,Lepsa Przyszloid Zieni Ryctiej,

ud2ialen lokalnej spolccznolci (Dz.U z
10. hstytucj.wdmt j4ca Zaz4d wojcwdd/w Lubetskieeo
ll.lnstyrucj! poarednicrrcn - Zaz4d wojew6dzl*a Lubeiskieso r zkrcsie rozNoju

12. opcracjezgodncz LsR opcmcjr_kt6R2aktada
l) Ea iz.r( ccor et, snJ.h i\/r/eJo.or. rh tSk..,z<. J.Jganrc /rprclorrlllr tr
LSR \\[aznilo\.

tane"tu ttmpekkitEo i Rar, Ur,) mt3n.2a1J h t !rJ,t)201tt.,
r.:,t:,t Lrtt\kt IhtJt,\: Pa!1.,.tEp.- P.,:ra.t. |,\,rr-or ,..\\..t tttRk:, )ttch) \ rr., Eo, a7pr. lz, 1i. pr-tr twt r 4- I oa6 .,,,.

Lokalncj Srakrii Ro/yoju Lokalnej Ciupy Dzialania ,,Lcnsza przysztoi6 Zieni



IlOiZltZlA.L I

Po(.no\vrcni! ogilnc

t'
Rrda Slowtrzyszcnia Lokdlnr Crupa Dzialania,-Lensza PuyszloiiZiemi Ryckioj , z{zna
dalej ,4,r/q, dziala na podnaR'di

s) u$t*y 2 dnia 20 luleso 2015 .. o wspieran,u rozwoiLr obszar6rv *iejskich z
udzitlen amdk6{ [trrcpcjskicso l'LtrrdusTtrr Rohreao nt rzccz Rozsoju Obvlow
Wicjskich q d'nrch I'rc8ramu Ro/soj! Obszar6s wicrskich na lxk 201+2020
(D".1). z 20t5 t. poz. 349),

b) uslasy / dnia 20 lulcgo 20ls r. o roz\rcju lokalnrh 2 udzialem lokalnej
spolecznoici(D/.U.22015 r poz.:r73).

c) Srarulu SLo*€rzyszenir l.olalnaGrupa Dzi!lrnia..l-cpsza PrzyszloSi Zienii R!clicj'

{2
RcguLaln Rady SloqarzysTcnia LokalnaCrupr DTialania..Lepsza hztsTloid ZicmiRFkiej'
okreila orgmizacj4 Ncwnqtzna i lryb prmyRady.

ROZDZIAL II
KonPolcn.jc RadY

S:1
l. Radrjc$orsancm.do k16tuj wllqczncj rvlaiciwolc' nrlezy wyb6ropcEcji zsodniozM

14 u$. I roTFz4drenia Pa amcntu Luopcjskicso i Rady (Ull) ni ll0l/2011 z dnia l?

erudnia 20llr. kdre najq byd realizoqane w ramach opRco*anej prl07 srosazvszenie
l.okalnci Smlcsii Rozsoju

2. \bb6r op{&ji, o krorrch nro*d w
podjqhj zsTkl4 qigts/oici4 glosbw
uprrqnionych do sloso\vania.

u$.1 dokonywany jesr N tonnic uchrvaly Rrdy,
przy obccn.ici. co najmniej polo*y czlonkbw

L ZgodDie r an. r2 us 2 pkl b ro?por/4dzcnia 1303/2011 anj *ladza publiczna. sni zadni
pojcdynca srupa ,nreEsu. nic nros4 miea $iqccj niz 19% praw glos! w podcjnowaniu

decyTji prcz orSan d{yzyjny ZaFwnicnie braku doninacji pojcdynczej grupy inrcrcsu

bgdzic analizowane kt2dorazoNo na ellpie glosowania

4 Funkcje Czlonk6w Rady powinnr byi pelnionc osobiicic. lj. \ 0r4Prdku os6b fizvcznvch
rvyb.rntchdo Rady pzel lc dsobf. ai w pz.yprdku os6b pdsnych p'e7 osobv.k6rc nr
pod$s$ie d.ltumcnr6s Mluo$rch hLb trch\val wleiciwych orgrn6w sq upEwn'.ne d0

rePftzcnosanla tych osdb Pmwny.h.
5 w cclu unikniecia ryzlraTrnhicnia konlliklu inrcrcs6s. LCD pro*rdTi rcjcs(r u1cEs6$

Czlo.kd{ Rad}. pozsRlajqcy na idcnrynkacjr chrr*rcru powiazan q {nioskodaMami
pos4zeg6lnrch opcracji

6. Radaustala limiry ik$oU wsparciadla Benencje.l6s.
7. Rada oprniuF himy w unrowdch *nioskowanych przer Bencfi cjcn161v.

8 Rada ma pnqo ucz-eshic/enir w prcccsie odwoltwczyn! dokonyqanix arrokorcktv
ocenicnych sniosk6w o dofi nansorv,nic o0cracji
g.Rad. Ncryfikuje kos/rt k{alifiko*ane.psrcji omz $edullnc $llaczcnie kos/r6s
uznanr'ch 7a nicklalifikoqdne. co odblsq sil be/ uszcrcibku dl! komPercncir samo'z4du

soFq6d^wa w Talrcsie onakcznej sc.yfikacji kqalililowalnoici koszl6$ dokonvwanei v



l. RadaSlow.izyszeniaskladasiq,co.rjhniej l0 crlonkdrv slbieranych iodwolywrntch
v elosowaniu hjntm przez walne Zebranie Czlonl6\v spoir6d nicoeraniczonej liczby

2, Liczbg czlonk6w Radr uiala \\i.lnc lcbranie CTlonkow.
3. WskladRaJyrvchoda:

a) oblisaloryjnicpzcdslawiciclc.icdnoslcksmor!dure,J-'torialneso.bqd4cymi
czlonkami Srowar$7enir

b) co najmiiej @ej p,ed$a{icrele podmiot6w sekrora prblic2.ego trzy cAnr nie moe4
Ndoqii wigcej nll l0% skladu orsanu dcclz)jnceo

d co najmniej lruj predndyicicle podmio16w sckrora spolecznoso
d) co naimnici tzcj pzcd$.{iciclc podnriori* scktoru cospodarczceo.

kL6rych hiejsce znres/-krnra lub siedziba znajdujq siq na obsza/e dralania LGD.
4. w skladzie Rady co najmniej jcd czlo.ckF$ kobieq I co najnrniej jcdna osobaje$

s. CTlo.kanr Rady mo-qq bya Dzedslasiciclc *l.dz public/nych, lokahrych pannco{

spolecznlch i gospodarczych oraz micszkanc6w dzixlaj4cymi n3 obszazc. kdic8o dor)czy

6, Procenrotrl udzialpradstawicielisektora publicznceo mdo$imniej nizl0 %oe6lnej

liczby czlonkdrv, ai zaden z pozoslalych sckLorow (spoleczneso, gospodarczeso.

micszk.nc6s) nie moze posiadai sigccj niz 49 % og6lne.j lic/by czlonk6w { Radzie.

rmach kontoli adm'nisrr)jncj *niosk{jw o przyznanic pomocy

{5

l. Czlonek Radynicno2c byi ownoc^inre czlonkicn Zau4du ani Konrisj i RcwizliEj.
2. Zadcn z Czlonkdw Rady nie more byi alrudniony w Biurze Srorwzyszcnia I-Car.

gsb
l. lc2cli w frzrpadku zmnicjszcnia liczby czlonk6{ Rrdy. nie bqdzie achowanr poporcja.

ok'6rej noM \! $ 4 s sklad Radr wybicanyresl reprez_enlanLsckLonj zkdreso nastipilo
hniejszenie liczcbnoici Rady.

2. Po*olanic noNcAo cTlonkr Rady more nastqpid .a rlnr sanrym posiedzcniu !/rlnego
Zcbranir Czlonk6w, na k16ryn nan4pilo odwolanle poprzednieso Czto.ka Rady,jednak
nien6rniej niz * ciasu dw6ch miesiqct od dnir aprz$ania pclnien', tlnkcji.

L czlonkosieRadymajq obo{ive! s)'stemaryczDie uczcshiczra N nosiedzeniach.4. Ztriand w skladzic Czlonk6w Rady mo/-e nanapii w pryrrdku stsierdznia prel
Konisjg Rcwizljni { nnfuh proqadzoncso monnoring0 iewaluacji:

a) brakusysremarlczneso udzialuN posicdzenirch
b) nie sbsoqania alwicrdzonych kryrcridw podczs occny {niosk6q



cr olcna niczeodnd / ||1re'; 'rim). 
hamlrer poux'4rr

r Ukdra.,ro.kos.;) s Fad/k nd'spdje n drod/e 'rhsnt / cl-r'd ai ciJ 
'/ddPciia

r.djflcj pr^7 Walne Zebnnic Czlonkjv:

J) ;askurek nduszniaposlano$ie'i Srarulu i Regulaminu

e) na skulek skrTdia praqomocnyn wyokicm.
d na skurck chooby powoduiqcci r$alq niczdohros' do sPmtoqania 

'unkcji 
lub

i Proccdurami tzyjtLyml

b czrontro" ros a'1itr lcjid'/c p?rslJe'w'c oieu 'a ud/i'l "

do l4 d.iDo sysrawicniu rachlnku zzsrrzc2cniem mo,nvo6ciptesuniecia tminu Plahoici
vrnaerodicnia w wic op6znieri Twiqznvch 2 przckazniem $odk6{ finansoqvch nzcz
SamoP4d wojewodzlwa Lubclskieso

ROZDZIAT ' rll
Prcccdud syl4czcnit czlonk! Radv z udzi,ln n wvbote oD€'acji

s?

zrvolanym posiedrcniem { snmwie oceny i

ptzJznanie Nnocy.Ihahsa:lct w tu"toch |.lld2klunn tvlParcic Aa $druzunia oPcrc'it
', ir..,n i'a"sii"' oi, t.t"ln!8o kietawneso p,7z :Pohc'noii PRoW 2at1 2420

i sklada jq na rqcc Pzcwod.iczqcego Radv

Czlonk;ic R;dy reprczenlujqcy lub powiqani z pod.rioLann ubicgai4cvmi sie o {}b6'

Rady sklada .a pismie wcdlus qbru zal.

W Eie aisLnicnia okolicaolci, kl6re nog
Czlonka Rady q piocesie qyboru operacji ir

Rad) md ai.uo odsLn"c ' /lonkd k.d, o.l oca J rJ'\ ol'm'r"

).

t.



8.

5

"l

ncJr z uwasi na ryzyko zhrnienia (onniklu
mrs$u nh powDm bni udzialu w caltm procesic wyboru dflcj opcmcji. Osoba
syqczonaz srosowmra opuszc,, ek co najmijq wnoDeicie gtosowania nad wyborcm

ROZDZIAI- IV
pno$odnjczqcy i prczydium RndJ

l. Pzcwodnic4cy RadJ, petni ol€ arbih wkwesliach spohycr.

Pzewodnic/4cy Rady rcnrezcnrujej4 m zeru

$

p_/ogio\o{JnJ Ilrotcil\mDoved/cr L FaaJ
tl

$ l'l

P7-ewodniczlcego Rady.



).

L

Prczydiunr Rady. spoizqdz rochc spRwozdanie z dzialalnoici Radr do

15 ma(a ka2d€so oku. P?cwodnicz4cy Rrdy przednavia spawozdanic na walnln
Zebraniu CTlonk6w do l0 czeNca ktdcso rcku
Pzcwodniczqcy Rady inaonnuje Rldg o Facy Prczydium Rady

ROZI'ZIAL V
lprgoto*nnie 

' 
nohnit posiedzen Radv

$ t5
L Czlonko*ie Rady mai4 obowiqak uczcstniczenia w posicdzcniach Radv

2. w dic niemozno3ci $ziecia udzialu w posicdreniu nddy- cTlonck Radv zwradtmia o

ryn przed Emincn posiedzenia Pzcwodniczqceso Radv, a nastwniejesl obowiq2anv w
reminic ? dni uspdwiedliwii w fomie dsemncj swojq nieobecnoii Pz€wodniczqcemu

L Za pr.tczJny usprawiedli*iaj4cc nicmoznoSd wziqcia Pzcz czlonka Radv udzialu w
posiedzeni! Rtdy uwaza sie:
a) chorobl albo koniccznoii opieki nrd chorlm pol*ierdTonq z3wiadczenien let$kim'
b) podr6zslu2boqq inne piawniclub loso{o u/asadnione pzeszkody.

2.

l.

w roli obscNalora w posiedzeniach Rad, mozc uczeslniczra Puewodnicz4cv Komisji
Rc\vizyjnej lub wicctrzcwodnic/4cr'
P.zcwodniczqcy Rady mozc zprosd do ftzialu r posicdzcniu osobv tTtcic. a rv

szczeg6l.o<ci lc. kl6rych dorycz4 spraqy rozs Ityganc p rzz Radl

s16
PosiedTenia Rady sq zwolywano odpowiednio do poLzcb qnikajqctch 2 niboru *niosk6w
prcRadzonYch Ptez LOD.

$ t7
Posiedzenia Rady zsoluje Przewodniczqcy Rad,, z wltsncj inicjalvry lub na wniosk
,raz4du, uzgadniahc miejscc, t€anin i po7ldck posicdznia z Riu.em LCD

$18
PosiedTrnia Rady s4jaqne. Infomacja o lerminie i hGjscu posi€dzenit Rady podawanc bldq
do prb|./ner uiadono cr na ton'e 

'lrcncro*erSlokJr/. 
r/en d

s t9
L Czlonkosre Rad! powinni byi pisemnic zawiadomjeni o micjsor, terminie i porzqdku

posicdunia Rady ntjp62nicj 7 dni p.zed remincm povcdzen'a.

2. \v okresie 7 dni pz€d lenrinem posicdrcnk Radt jej czlonkosie powinni nicd mozliwo#
zopoaanit sit 7e wszyslkinri nrrlerixlami i dokunenEmi zwiqzanvmi z porzqdkicm

posicdrc.ia, w lyn z wnioskami. kl6rc bedq oTparrysanc podczas posiedzcnia Maleriglt i

dokumenrl w fomie kopii mogq byi przeslane drogq clcklronicznq qcznic z
awiadonieniem o posiedzcniu lub udosrqpnionc do trsl4du q Biut LGD

i20
I W posiedzeniach Rady Dc2cstniczy Prezes S@Mzyszenia lub przcz nieSo upoqa?nio.v



\ 2r
L PNiedrenix Rady drien,powadTi i zamrkr pzcwodnrcz4crr Rrdy.

P%r.dn..ac) . r *d tuo .nrd{ rn prleb.ce:.n oo-/ddtr oomd otrlicm ?anjta
dJ\kurc orr udzicla Clusu u dJ\lu\ L

L Przcd orwarcicm posiedzcnir czlonkowie Rady potwierdajq swoj4 obecnosi podpiscm na
liicieobecnofti

4. wcze6nicis2e opuszzenie posicd/enia przeT Czto.kx Rady vlmaga pointon,owania o rym
Prawodnrczqccgo ob&d.r Pmsomucno,a Fo.hdzmir i nodejmosan'i nrl(z Rad( dccJ/ji nlmag, obccn0\ri conEnnrq 5u qr.du Rail) nflr-l,chon{niu f.Dtcron \r(rorcno(ci, zodn{ / ErunIniemro$ nre no\ia'la niqccj nii.l9 r, prarvslo\u,

podd.je pod glosowanic roz4d ek obnd.

I

2. w ruic brrku quorum oraz prrrlelu sekloroNosci okieslonego q g 2l usl.5

RJdc Dop'.r/ rlo$-r I dmd r r!t,rxt\ pp).n1,( tlo od,., ca /g.o,/or c $lrosli
I orzaocr oDmd ohEnulc I rczeFtnoili
a) on6$icme miosk6w o przyznanie ponocy I oru provadzonego

pzez LCD oru nodjecie dccy/ji o {yborze o

L

obecnych czloDkdw Rady na
pmwonocnoid posiedzeni. i

czlonNo! ie Zaz4d u owosoby zaprcszone
Rady noze okrcjlii nEtsynratny czs

2

l

5.

l

2

Pr4wodnicT4cy obad r! picrws2eJ kolcjno!

poiz4dku obrad mozli"€jesL po wyczerpan

dmkrohym zwdcentu uv,gi Pawodnic

cy Rady am)rkr dlskusje. W iazie porzeby



Pze$odnic/rtcy noie li/Adzia p.rciwg n cch qkonania niczbqdnych czynnoici
przysolo*€wczych do glosoqania. nx ptr_klrd pttgoLoNanic Ffrawck w projckcic
uchwalr lub innyn mzpaLilwa,rym dokumcrcic. pr4sotorvania kan do ocenyoperacji.

7. Po zamknigciu dyskusli trze*odnic/4ct rMr roztocTyna proccduA glosoNania Od Lc.j

chNili mo2na zbnn slos rylko w ceh zgloszenia lub uzasdnicnra wiosku lnmrllDeso o
sposobie lub ror4dku slosowMia i ro .icdrnic przcd zarzadzcnicm slosowania przez

8. PoNrczcrpaniu porz4dku posiedzenia. Prawodniczqcy Rrdy zmytr posiedTenie

$25
L Przesodnj./4ctRadynro/.udzicliiBlo poakolclDoici4zsloszonychm6wc6w.
jereliabnnie 

-qlonr \iqze siq bszpolrednro / gloscnr ptcdd6wcy lubrv tybic sorosLowa.in,

.icd.ak nic dluzci niz 2 DritruL! Poakolcj0oiciq molc rnk/!ud4cIa glosu czlonkom Zaz!du.
osobr Eieruhcej spdqi i osobir oniniujqmj pojch.
2. Poa kolejnoiciq udrela sq glosu w sprxwic zgloszrnia w.iosku aormalDcso.

w szczeg6lnojci w spravach:
l) slwierdzenia quorurn,
2) stiawdzcnia lhry ohccno3ci.
l) pzeNania. odroczeDia lub zmknrsci! ssji,
,1) znirnt por!dk! posicdzcnia (kolc.lnoici fozpalry$atrin poszczcs6llycb punkl6w).
5) slosowania bez dyskusji.
6) zmkniqcia lisly n6wc6w,
7) ogdnicze.ia czasu $ysqpieh n6{16s:
8) zamknigcia dlskusji,
9) ztrzldzcnia przcsy.
I 0) zarrtdzenir glosowMia imicnnceo.
I l) przcliczenia slos6\
I 2) aNumrcj i AloeNaDh.

l. wniosek lomalny po*inien /asicnd ,4dMie i zwiezlc uzasadnicnic. a wysl4picnic
N Lcl spmwicnic mozc lrwad dluzej niz 2 nrinuly.

4. Radr iozsrygr o Nniosku forn.lnym niczwlocznic pojeso zsloszeniu. O przyjqcnr Lub

oJzuceniu $niosku Rada rolnzyga to wyslkhaniu anioskodalry i cwcnLualnicjcdneso
przciwrika wniosku.

5. Wnioskifonnalnc. o kL6rych morvawusl.2pkl. I i 2 nie poddajes9 podglosowanie

ROZDZIAL VI
(ilosowrniD

$26
Pzeqodnic4ct Rad! mztocztna prcccdurg slo$wania i zaz4dza glosowanie lgodnie /
posranowicniami rynikaj4cyni ^ soruru I-(il).a7 ni.icjsTceo rcerlaNinu.

s27
L wszydkic Closo$a.ia Rady za wyjalkiem spEw pedonrlntch s4jawnc.
2. Closwania w sprawrch pc^onalnych sq awsze Lajne.

L ClosowaniaRady mos4odbyrvaasie wna$qpuiqcych formach:
a) pftz podDicsicnic |'ckina wezsanre Pzeqodnic24ccgo Rad!
b) prle/ wyrolnienic i oddaDic komisji skrulacyjnej posiedzenia kad do occny



2

operacij, s'anowi4cych zalqcznik Nr t5 PodrEcznika p.ocedur

$28

W glosowaniu pzcz podnGsienic qki konnja skiuucyjna oblica gtosy,,2r,,, slosy
lnracnv! i elosy ,,qstzymujqce sl9 od slosu,,. po czyn infomuje pftwodniczacceo
Rady o $]niku sloso*€nia.
Wyniki glosoqania oghszr Prasodnicz4cy Rady
Ktdy nie sykluczony z sloewanjr czto.ck Rady jesl zobowiqzany do udziah $

L

).

l2t
Gloso$€nic pzez rypelnicnic kad oceny op.iac.ji obejmuF:
4 slo$Mna w sprawic zeodnoSci opcmcji z LSR, tl_eprowadzne przy u2yciu

"Kady 
oceny zcodnosci op€racji ? LSR., kL6rej sz6r sranowi akcznik n; t5

Podqcznika Pocedur
,/ grosowrnie w spiawie oceny opcmcji *edlug kiyreidw lokal.ych przyjqrych paz

I-CD, pzcproqadane przy lryciu ..Kan! oceny oFracji {cdlug tokalnych
kryLcndwLCD.klorcj w/nrslano$iahczniknrls podrgcznikrprccedu.

Rada LCD spot6d siebre wybier. w glosoqaniu .jaqynr Komisjg Skruhcyjnq, kl6n
euwa md piawidlowoici4 preproqadzcnia przebieAu procesu oceny i wyboru,
popm*micj do(uE eji. zeodnoSci fomatnej. Pzc\vodniczqcym Konisji sktad,jqcej
$Fz 3 os6bjesl Sekrchiz Rady. w razie nieobecnosci Sekretaz Rdy na posiedz;;iu.
hntcrc re nelni inr.l ./l ,*l RaoJ wvo'11\ { slosowd' rujdwnjn.
WClosoqaniu odby\ur4cym s( prerqypelnicnie kan occnyopeEcji Czlonkowic Rady
o,lJhrq Elo" pv(/ L\pc'1tr'. ld om.r oDsdii. {).tdn..t h pcl .onrj;\r(G!\ r1 Ka/da n o' J \JrJ o!cnr oner.cii n.r.i )t oDrcr/cr.!.napicr/lt.l tuD.
Di.tro I uD /oDcun " oomo. ecl.nic/ a pr,y obrud/e RadJ i ohnuo/e *rio\t6{ tr."'L
bic2qcej w€ryfikacji romalrcj kan do stosorvanir, polesaj4ce.jna sprawdaniu podpisow
wypllnientu posT.zes6lnych pdl.

5 Clos oddh) opel C.orw RadJ r' rom,ie slp.t,one. (r1\ o,eny opod(.jr je.l
1icwa.nr. ie/eliz.hod/r .o rain iiqrJe,tna / por?vrch otot,. /nuni:
a) nakmic bokuje nazwhka, imjenia luh nodpisu Cztonka Rady.
b) naka@ bmkutc infomrj i poz*atalqcych zidenrytikorvai opeEcjg. kr6cj doryczr

ocend'1' rotu rnroskr. n/\) qio.\odaw.r. na/qflo.(hu/
6. KJny mFz brt *JFh io1" q.po\obcz\re,nr ororcn dtrsooi* r trb cientop .e n.7 Kdda sronr kany cmt op€racji wC tokatnych kryrcrjdw i zeodnojci opsm.ji ; LSR,

zaodnoici z PROW2014 2020nusibrt opiec4lowrn. pieczqci4 r,CD izap;otos,ma
przez czlonk6q Komisji Skrurac],jie.j posiedzcnia.

8 Znaki,.X lub ..V ' poqinny byi po$a$,ione* potu pzezndczonego no ro kq&mru w
prJpadkr odpowiedzi..lak . .,nie,,,nicdoryczy..

st0I K8/d) ( /one[ Fadr o.LolL.eoccn\ ra Kandlh Ocen] /sodr o"., Opemct. / tSR
2. Kun\ .lorel Rd\ orzed p-l\rdn'eniem oo ocn) qio"LdJe.r z;bor rzJnJ podp. L

dpkrlaci9 bc/{'onno{i i podi.os. tr rosd' \r do o.enrneso puz.rebre \1i.Jr
znajduj4cq si9 na Karcic Oceny.



l. Ocena qnioskow odbyqa siq zsodnre zkrycnanr occnv

krcilonYniN LSR

5. \vniosk uznaF siq 2a zsodnt z LSR (ocena pozvlldna). jclli jednoczcS'ie spelnia

- je$ zeodny zcelem os6lnyo LSR.
- jesr 2eodny zmini un iednyn cclcn szczcgdlo$rm l,SR
- ien zgodiyzminimun icdnvn P/cdsic\vzigcicm okre6lonlm w LSR

f zcwiduje realizacig \!ska2nik6q okrcilonvch q l'sR

7. Clos q sp.awic uznania operacji 7a z8odn4 7 LSR oddajc siq przez skrcilcnie

odrowiedziTAK lub NIE $ ia$anej na ka.cic ocenvopc.xcji sfomulo$2niu:. Glostrjq

za uhanicn opeocji za zsodn4 z LSR Po/o$aNienic lub skfcilenie obu opcji uqta
sig za glos nicNamy.

S u onroa..' .'werd/en'3 b'qd6\. ' o'drdq t ro"obie s)peJr ciid lad) '!cD
/xoir;i operd.J. , l sc lon' :d slruk JJnd wlrJ ( /'on\a Rad) l'ol slpelnrl (
l;nc,dozla,{.*rF 1k. i r/Lpenenisb-a\os u rrn.rc qra'rici czlunel Rad}

n,o2( nJ oddaneip?e/.icbk h'.'cdoro 'd 
rn 'ok $ ^d'r ^l lrb po/t'ix h plrJ(h

oraz dokonf cAaelnej *orckly \ poTtcjach i krarkach wvpelnionvch blqdnie todczs
glosowania. srrwiaj4c przy ltch popralrach s*oj podtis

9. ie2-eli po dokonaniu rych popavck i uzupelnicn kana nadal awied bl#v w sposobie

10. wynik glosowania s sprawc uznan,a

bezwz-glqdna qrgkszoid glos6w (50

$I

nrbrykiTawanc w obolimusz4 bli wvpelnione. s pzecn"nvnr razie glosuwaa si9 za

obliczina DoDraqn'e.
3. Wynik el;s;wania s sprawic ocenv opeEcji scdlus lolalnvclr kryreri6w LGD

,,i L,l. '.' ,,..r* o'eny pr'lro"c u ralonr nr \anJ 1naroLir'r't vdlnie

o.r.lr rro"!"po" '..\l Ma11 \Kl0s iIdn.on d/icJ 'v)'lar" 'Lme l'lc7
liczbF {a2nycl oddanrch elosoq.

$12

Czlonek Rady poLwierdza wlasno4cznv m podpNcm

*igkszo3ciq glorcw.



s c jest zoborvi4z.y opujcia

b wr9cct opeRcj, rakicj srmcj |czby punkl6*,.

ck abrana pzez wnioskodawc6w{ stosuiku
zgodnre z 4sadq: _.nn wiekszy prccenrov}

sy2ve micj $e na liScie,,.

9 W ci4su 4 dni od dnia zakoncan,a occny rvniosKorv przcz Radc t_cD. Sekrcbrzsporzqdza prorok6l z posicdzenia Rad' LCDasiezjacyj
i) Erm'ny imicjsce posicdzenia.

b) podphmc lisryobccnojci cTronkow Rady;

rv pzypadku sdy Przwodnicz4cy

.) zrnaw'eme wniosk6w wraz ze wskaaDicm czlo.k6wRady dokonuj4crch ich occnyl
i) iDlonnac.je na lcmat wniosk6rvodrzuconych waz z L/jsad.,enrch,

h) l6l9wniosk6woccnionychpozyryMie.

'r. wniosk6*ocenionychpozyLlwDicpodpisujcprzewodniczqcy/
cy Rady.

12 Przekazyrana dokumcnr&ja z s),boru rvniosk6w powi.na bta podpisana pucT

t2

d) uFowaznienie Zaegpcy przewodniczlcego



czlonk6* / czlonka RtdY. zgodn'e

Radc pot%z LCD przcdkladt
w postacl protokoru z occny. q
qybdnych do dolinansorv!n'.

rv r.cD.

SanoP4do*i Woi€w6d^va
liso mnkingorva wnioskdq

ti.

).

_l

sll
I Proresr skl.da q inrnrie p,scmtrej osobiicic b4di 7a loircdnrcNvcm uporarnio'ceo

q.Fk'e sJoo' 
' 
ope-acir Jo calia\ I { mna.l- I sc

' Jcaionh[.o.r.i;,' TsdrrL' 1oc'rc rr' 
'md-k 

o n)' l{h d'!r'/ i podierei p''/
Rddq /Js.em po'-ko, o rlo/lxo tr'icn ,i3 orckrL t /ddda(l'ir rtrb(
okreSlonych Procedurq obslugi prolcslu. okrcslajqc:

a) rcmin do wnicsienia ProLcslul
h) niyLu(jq. Jo I r.rcl nJl(4 rricii pmrc'

!iqJn.or'lo-narn('ors.r.,r^!hnoq { EJ'trr'tr.dlloh lJtioroc{L
I Porcsl od decyzii Rady nusi 7-oslaa s/cTcEoloqo u/asadnronv

a. Jeroliod*ok;'; rczpaLrzono.1korzyla{.ioslodasct, x liczba u/vsk'nvchp'rd/
qn'oskoda\rce punkL6s kwalililuicwniosek do $phan'. n.lis(q opertcji Nrbrsnlch ro

sniosck orzymuje doinanso*a.ie w ranach limnu nasletn'go naboru {niosk6w

5. w rcaninieTdni oddnirdokonania\lbotuopcraclr, l.CDpzektzujcZar4doqi
WojeedTlwa {nios*i o udziclenie NsParcia. dorvczqcc wvbranvch opet&ji {raz z

-olL I c' 'aJl potr\i.rd,,,tJ,a d.iold.ri \'bor.r oD!d r
6. Szc/eg;lowc asrdt i qb qnosTctria prorcsrtr zawicra Proccduft obslueiproleslu

ROZDZl/\l,VlI
Proccdun rvnicsicnin prolc$u od dcclzji Rrdv

ROZDZIAI, Vlll
$3r

f.ocdnra odrvol"ca

Rada l-GD \r renninie l,l dni od dDiaolr/ynli.ia protnu $ervlikuje Nlniki dokona'cj

przcz siebic accny wniosku s /rtrcsic krvreri6w i zazuLd{ podnoszonvch w

Ponowna occna dokonys?na jesr pzcz czlonkrjw Radv- klozv nre ucrcstnrczvr

w picsohel occ.ic danego wniosl'u

z posiedzenia Rady sporT-4dzany je$ protok6l uwTglqdnialq.t wvniki porvt6'nci ocenv

Wdosku do $lajciwego clapu occny a

qtfdnlch prl-ez LCD rv wyniku przeprowadzenia Poccdurv odvolawczel,

tl



5.

sK'crowac pro'es' \raz z
wojew6dnwa, arqczaj4c
podjqrcgo rozsrrzySni9cia.

zoslal zlozony po teminie:

zos@tztozony pftzpodmio. sryktuczony z mozli\ojci olzynania wsparci.l

ROZDZhT,IX
Zni.n,lokatnych krytcrids wyt o.u

$t5

.zlonek Rndy moze *rsl4pii z wnioskien o zniang tokatnych krrled6w

2,

ROZDZIAL X
P.occdurr rp.ow,dzani, zni.n do uh6rv przcz Bcnefi cjcn(dw

ada opiniuje wnioski Bencficjendwo znian 6w zwanycb z Sanoz4dcm wojeq6dzrwa.
elicjc.la zmiana powodowalaby. zc wniosck

ic dokonad

*iil:.,

l. ania prasbdnicz4ce8o Rady o wprrwrc pojby przct,zujqc nu

4. Pz-esodnicz4cy Rady zwoluje posiedzenie Rady 2_godnie z Rceulaninem Rad).

Ctgdnienien planowan€j zniany zatesu

6 Ponzepowadzeniuponownejocc.rj
a) q pzypadlo. sdy hiana qiosku.ie spowodo{ataby znriant decyzji w spmsie



s)boru opeacji do nnansowania. Rada FdermLtc rchwale polsierdzjqcq. ,e ponrimo

spro\vadzonych we wniosku zmian opedcja pozoslajc zsodna z l,sR
i podlega li.rns.wannr. i wlmia zgode .1 Tmianq umory.

b) q pryFdku. gdy zniana .vniosku porvodoMlxby. zc opemcja s ddnym ks7'alcic nic
zonalaby wtbdna pzcz Radg do linrnsowania. Rada podejnruje uchqal9
poLwierdajqcq, ze wpoqadanc we Miosku zniMr poMduje, 4 opqrcja jesl

niczBodna z LSR lubqsku(ek occny zeodno3ciz lokalrlmi kr'rrixmiwyboru operacji
prli? |un l Fodlcgi irNo{11J.'a'c{\'dld/rod\ | r /niJre r 

' 
uv)

7. Jctcli planoNana zmiana um.s! do\czr zakrcsu. kl6ry nie podlegal occnic Rady pod

wzslgdem rgodnoici z LSR lub/i lrllenrmi wyboru operacji. PrzeqodDic/-qc] Rrdr"

wydajc Fzylywnqopnri9* pzednriocic zniany umosl w planowrnlm Takicsic

8. Uchwala Rady w pzednnocie $yazc.ia zsody na znirnl rno$y niczNlocznie
p?ela/)qrJ er n'/'/ s l-c.d-li Rad) ou B.Lr'Ir l)

9. Niniejsze c/tnnoici pr2cpro\mdza sigvleminic l,l dniod dia{plysu proib}

ROZDZIAL XI
Dokuncnt,cjt z posicdz€ri RndY

$17' u r.a.. c po icd/eiir Pdr .Dor ''d/1r Jci prorolol.
:. \)F'l';lo o{rr 'droroklrc,.eq orurul 'rF\,drn',L Z kazde-lo -qlosoqJn'a Jokony$ane8o przcz $pelnienre k.ndooccny operaci' sckrcLar

sporz4da prorok6l. * k(6rynr zawadc s4 infomr.c co przcbiegu i $ynik,.h gloso{ania
4. Kanyocenyoperrcji-zlo2onc s Lmlcicdanego gl ososani a slanowiq zl4caikdo

prorokolu 2 rcgo Elosow.nia.
5. Prorok6lz posied/enix Rady powinien zaqieraa s sTc2eeolnoici:

a) okrcilcnie pzedmioru glosowania

b) okreilenic liczby upmsnionych do gl.sowani..liczby biorqcych udrial q
sloso*tn'u. iloici oddanych glos6q \!,lnr_ch i nicN.2.!ch

c) slniki glosowanid
d) 

"_vlqczcniach 
z proccsu decy/tjncg.

c) podph sekelar7, i podtis Przc*odnicz4cego Radr

sl8

l. Uchsalom Rady nadaje si9 lbm\ odrqbnych dolumcnlo\ r wrjq(iem uchwal
pmceduralnych. krdre odnoro$uic sie u prolokole NsicdTcnr..

2. l'odielc uchrraly opatujc !e drq i nunEcm. na kl6ry skladt siq r cyfrv zvnskie
oznacTal4co numcr kolcjny posied4nir od pocz4tku Faliacji lorcjatysy LE DER
lananc przez Dumei koGjny uchsaly od pocz4{u RaliTacji dzialania 19.2 zapislnl
cylrmi arabskinrj, Iamanc przcz Dk.

I Uchsalq podptuje Pzeqodn'c74cy Rady po iej podjqcru.

4. Uchwaly nodjerc pzez Rad9, nie pdr.lej niz 5 dni lobocach od ich uch\ralenia.
Pzcwodniczqcy Radt p,llazujc Zarado$i.

5 Psrokoly i dokumcnlacjJ / posiedTcir Radyjcn -qronad/.na i p.rcchosT\ana q RiutE
LGD. Dokunieddja Da dmmker jNnr' i icsl udoslcpnionr do *gLqdu ss4slkinr

t5



iL,lf #"*,,ii'illi "llil;*;ft ,ili'i; ^^"' q trei Rrd, do vch(Aoqe

Rozdz,atXII
Pzelisy pozq.rkowe i koncon c

$40
L Zan\d zobowiq?any jc$ zapewnid Radzic .iezbgdnc wrrunki do $lkonywmia

2 Rada kouysta z pohieszczcn biuro$7ch, urz4drcn i nraGriot6w Srowaaysznia

Slowazyszenia Loklna Ciupa Dzialani.
wla<ciwym dla.jego uchwalenia.

5. Regulamin wchodziw zycie zdnien podjqcia Dchwaty wrtneso 7jbrdia Czlont6w

zalaczniki do Reeulaninu:

L Wz6r Wniosku ozniMelokalnych kryEri6w qboru opeftq,.

l6



Ztlqaik tu I do Reguaminu Rady
LOD,,Lep@ Pu yeloid Zcni Ryckiej.

wzoR

Wnid€k o znianf lolutnych krytcn6w ryboru opcracji

Weiqzluz$35 Regul.ni.n Rady Moszf o hiat tokalnych krrlen6w *ybotu op@ji,

Prcpozycja zm'& do lryEi6w s),boru ope6cjj:

Po.lp6 t osib r.ns kuj qcrch

t1



--l
Procedury przvznawania ponocy w tanach ptojektu gEntowego

- wz6rupowa:nl€nla do prz€twarzania danych osobowvch

uPowA2NtENtE Nr,........
DO PRZ€TWARZANIA DANYCH OSOAOWYCH

upowatnienie obowiEzuje do dnla odwolania, n e p6tniej iednak nit do dnia

.. .............r. Upowainlen e wygasa z chwile ustan'a Pana/Panirzatrudn enla wLGD.

z dnlem l . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . I r., 
^a 

podstawie art 37 w zwiazku z art 3l ustawy

u dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochron e danych osobowv.h (Dz. U. z 2aI4 t. pot. L\42, z pjin
zm.), upowainiam I........... . .. .. l do pzetwazania
danych osobowych wnioskodawc6w ubiega,qrych sie o pomocy Inansowa w ranaclr
poddzlalania 

"Wsparcie da wd.aiania op€facti w ramach strate8i fozwoju okalne8o

kierowaneBo prez spoiecznoia" PRoW 2014 2020 w fama.h Loka nei Strategi Rozwoju

Lokalnej Grupy Dzialania ,,Lepra Prrvsrloid Ziem Ryckiej"

Pro,ekt wsp6ll nansowany

zei.odk6w Prosramu Rozwoju obszar6w Wiejskkh nalata 2014-2020
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podp s osoby +radalacej oiwiadaen'e

ztlacznik nra do Proredury przvrnawan'a pono(y w rana.h projektu Crantowego

Wz6r o<wi.d.zenta pracownika o zachowaniu lal€mni.v

oswtAoczENtE

Ojwiad.zam, ie najAc na wz8edzle och.ona danych osobowych, zobowazuje se zgodnte
, art 39 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o o.hronle danych osobowych (t€kst
jednolity: Dz. u.2014 r. po2.1132, z p6in. rm.)do zachowania w tajemn.Vws?e k'ch danych

osobotrych do kt6ry.h u,y3kalam/em dostqp w zwirzku z slkonywanl€m pn€z€ mnie

obowazk6w zwilzanych z pRyznawanem pomo.y finansowej w ranach poddzialana

,,Wsparcie d a wdfaian'a operacl w ramach strate8ii rozwoju loka n€go kiefowan4o pde?

spoleczno3d" PROW 2014'2020 w hmach Lokanej svalegr Rozwoju - Lokalnej G.upy
Dzialania..I-epsa Pzyszlosd ZieDi Ryckicj'

Pro,ekt wsp6lrinansowany
ze nodk6w Prosramu Rozwoju obszar6w Wi€jskich na lara 2014'2020



rtllt l!{!t

F-l

5 do Pro.€dury pEyrnawanE

Stowarzys?enie Lokalna Grupa Dzialan ia ,,LePsza PrzYszlo(t Ziemi Ryckiej"

wdnit' dd/mm/rok
oglasra nab0r

wniosk6w o powieEedie g.antuw ramach podd:iaiania

,,wsparcienawdra:anieoperaclwrama.hstrateglirozwoiulokalneSo
kiefowanego pEez 5pole.znoja'

PROW na lata2014 2020.

I Terh'n stladrn'a wn oslowo poueaen'eCrantu:

2.

3.

s.

od dnladd/6m/rok, sodz,00,00 do dnia ddlmm/rok, sodz 0000

Miejsce 5kladan a wnlosk6wi
Biuro Slowanysze.ra Lokaln€j Grupv Otialania ,,tepsza Pnysrlo3i Ziemi Ryckej" w

Zakf es t€matyczny projektu Crantowego

4. Planowanedo osiEgniqc a w rama.h pfojeltu granlowegowrkainikilcee

xwota na dofinan5owan'e wniosk6w o powreRen'e Brantu dostqpna w ramach

ogloren a wynos 00,00 zl

7. Planowane do rea izacji w ramach pfojektu grantoweso zadanra :

o wvsoko(ci Srantu lub inlensywnoi.i pomocy (porom'e dofinansowanla) -
dla sektora nnans6w publi.znYch 61,61',4

9. Tryb rkiadania wnlosl6w Wnioski w dwd.h €Szemplanach naleiv skiadaa

be:po3.edniow niejs.u wskazanym w pkl 2osloste.ia
Terhin skladania wniosk6w uplvwa wdniu ,. ..., r. o8odz 16ee Wnio5kipdeslane
pocrta, poeiq kuneBka lubfarem nie beda rotpatmvan€

Pro,ekt w3p6lf inansowany
zeirodk6wProsramu Rozwojuobrar6wwlejskchnalata20l4_2020



lo.tokalna strategia Rozwoju oraz wzory forhutaizy wniosku o udzierene 8.antu, opts
kryleridw wybor! wniosk6w o powieEenie rranidw oraz zasad prvznawania Dunkrdw
za spdnreni. dane8o krytenufi. d takie umowy o powieizenie Sranru i wnio:tu
o rozriczenie sEnru wraz u e sp.awozdaniem z reatizacjt zadania znajdujq sie na stronie

N

projekr wsp6mnanewanv
zeibdk6w progr.mu Rozwoju obnar6w wiejskich na tata 201+2020
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Polwierdzenie lEby rloiony.h wraz z whiosklem

klEdnikn.Tdo P.ocedurvpnvznawanra pomocyw rama(h projekluBmnlowego

wz'jr wniosku o powien€nie grantu

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

w Gm{h proFk'u sr:doweso re

Prytloiiz'em Ry.kiel

Dralan e le,,wspai.ed a ro?wolu or'a negowGmrh n.i:rywytEADER"

Podd?alane 19 2,,wspai.e nawdG-neopeG.l wcma.h{.at8' rozwolu oka ne30

L POTWI€RDZENIE PRzYiEclAwNlosl(U (wyp€lnia tGD)

o twvpernia LGDI

lll. DANE DOTYCZACE NASORUWNIOSXOWO POWIERZENIE GMNTU (wypelnia LGD)

Nuner konku4u/numer naboru

T€rmin sklrdania Wniosk6w o powedenle

Miejsce skladania wniosk6w o powieEenie

wnioskodaw@ koi.ystayne korzystal z

dor.ddwa Swiad.zonego pEez tGO prred zloie

nieo wniosku {w iloici lodzin)

e

koFkr wrp'jrfmBowany

4nodkdwProcram0Ro?woruobear6wwrr3krhna ata2014 2020

Num€r €widen.Viny Wniosku o powiedenie

oata wplywu wniorku o powi€nenie grahtu



Ptzed wypelntenien Wniasku holezy zopoznoi sie z Lokolnq Stotegiq Rorwoj! dlo L6D

"Leps2o 
Payszlo;i Zieni Ryckiej"aroz prccedLtq ponacy w tdnoch projekru qtontawego.

'Prae? lr|pelni. biole polo wniasku. w sytuocjigdy done pate nie dotyay Wniaskodow.y,
noleiy wpisot,nie datyczy" |ub,h.d "

Iu ycrna n'eprowadraca dz ala noici
prawnr z wyhden em wojew6d,twa,
lubjejoddraru znajduje si? na dbrane

,ednonke oGanb.yjn4 n eposiadaj{rq osobowol.i pEw&j,
klbrcj urtawa pnyznaje:do ndft prawnl,lezet s edz ba tej
jednonki tub jei oddralu znatduje srr. na obrane w,€Frim

Cm'nE, kt'jc n e rpeln a wruik0 okleitoneco w
teie 

"er 
obrarlen obearcm wieisrim obretym

kr6rcr zamieaa rermwaa zadan€

ProJekt w5p'jmtran$wany

N

Ets.

IV. IOENTYFII(AclA WNIOSXOOAWCY

4.1, Wnioskodawca Jesl:

4.2 Inle Narwhko/ NaMa



4,4 Adr$ do koresponde.cll

4.5. Narwa relestru or.z

rokahol.i wr.z zseriq i nr
dokunentu-(w pnypadku

Nuher PESET- {w pdypadku

wnloskodawcy albo nuner

wyEzil rAodQ n. n.danle

P@lektw5pdrnansowany

u +odk6w Prosramu Rdwoju oberdw wieFkkh na kb 1014 ,0r0



(num€rn.dawanvw trybie

e

wnioskodawcybedqceo
osoba pEwnq .lbo lednorlka
oreanlecvlne nleFodadalace
orobowoici pEwn€j, h6rcj
unaw. Pnyznale zdolnold
prawne - w pEYpadku 8dY o
powl€n€nle Srantu ublega slQ

l.dnostk. letell utwodyla

4,7 Dane jednostki orsanizacyjnej
nieposiadajEcej osobwoS.l prawnej w imr€niu
kt6rel o powr€E.nle gr.ntu ubiqa rie osoba
prawna powlaena organLacyjnle z tq

Prcjekt w5p'iltinanswany

E nodk6w Proscmu Rdwojuober,jw w eFkich m rab z0r4 2020



4,4 Dane os6b upowa:niony.h do
r€prerentowanla wnloskodaw.Y

0godnle z dokumentaml ret€strowym
r(RS Lub innym)w tyh Pelnomocnik

4,9 Daneosoby do konrakt6w
roboevch w sprawl€ wnlosku

4,10 Kr6tka charakterystyka wnlorkodawcywral z Informacja o prowadzonych prre!
wnioskodaw.€ dzialaniach:

Prolek w5pdlr i:nsowany

zcnodkdwProsramuRozwojuobrafdwweFktrhna :c201r.2020

lnotdy podot szczpsbto\9e inJa,ndcte daty.rqce dolalndki i dq:wiod@nio wnixkodow.y w
redhzo.ti ,odoi o chotoktede podabnyn do ptonowony.h) apisot ,osaby pazattutq.. N d$pazyci



wni6kadow.y, kttt,e osbnq rykanystone w kolizrji zodonio w tyh tz?.zawe, 6obawe)
posiodone kwotnkocje da rcotho.ti ,oddnio - w paypodku asbb tzyany.h).

V,OPIS PTANOWAN EGO ZADANJA, O XTOREGO REALIZACJF UB IEGA 5I€ WN IOS(ODAWCA

Lri Obqar n eobjQty LsR

wo,ew6dztwo/Pow at/cm'na

Miejscowold/ Kod pocztowy / Poczta

ulica / oznaczenie dziaiki/Nr domu/ Nf loka u

s.4. szczeg'tiowy opls zadania
Nale:y eczeS6lowo opisaa co
grantu w konteksc e Projektu

pla.owane8o do r€alizacii
Wnioskodawca zamleda nobid

5,5. Uzasadnlenie zgodnoici z celadi projektu Sranrowego okreitonynl w ogloszehtu o
naboize wniosk6w o powieEenie Brantu
(naletyopGaa zgodnoii proj€ktu z celam pfojekr! sranroweso LGD)

Prolekt wsp6tfi nansowany

aai,jw w oFl,rh na ah 2014.?020

(o

I



vr. wsKAzNtK REAUZAOT ZAOANtA

F\
e

s.5 Uzasadnlenlezsodnolcl !rakrerem projeltu cEntowqo okellonvm w qloszenl( o
nabo.le wnlosk6w o powledenie Srantu
{nalety opisaiz8odno{a proiektu z zakresem pfoiektu srantowe8o LGD)

s,7 uEradnlenlezCodnolcl dzlaLnla z celani i przedslewziecrahr tsR
(Naleiy ecz€s6lo@ uzasadnid zSodnoiC zadania z celem ogdlnym, z celem ed€8dlo$.ym I

(Nakryskazad spos6b promocjiobearu LGD w ryh infornowanie o ir6dlach
dofinansowania r€alizacji zadania ze lrodk6w PROW 2014-2020 na wrat.nie LsR Loka nej
6tupy orialania sbwaEvszenia

I

3

ProJekr wsp6if 
'nansowany

?e todkdw Prds.amu Ro,woju ob{ardw wiejsk ch na rata 2014 2020



VII. ZGODNOSCPROJE(TU Z (RYTERIAMI WYBORU DIA PROI EKT6W GRANTOWYCH LGO

"Lepsza 
Paysrloji Ziehi RV.kr€1".

Projekt w5p6lfi nanewany

uenodkow Progremu Rozwolu ob{mdww eFkich na ara 2014 20?0

2,

3.

@
p

2

l

6,3 Uzasadnlenle w lakr spos6b osiqsniQte w ranach realiu acjr radanta wyhienrone wriel
wrkainlklproduktu i r.zultat! pny.ryniq rie doosiasntQ.ta wskainir6w produktu I
rezultatu prolektu SEntoweso LGD,

{prosze odnle3d sie do odpowiednich wkalnik6wwskazanych w prcjekcie srantowm LGD)

3.1 Kosdyokr€ionewq 17

.ozporzadzenia l\,4in stfa Rolnictwa i

RozwotuWsirdnia 24.o9.2015 r. (Dr.u z

2015 poz. 1570) , wllaczenlem wano1.



lX. ZESTAWIIN lE PzECzOwO - FINANSOWE (w formie pliku Excel) - z.lEcznik nr 1 do

wniosku o powiedeni€ Sranlu

lw kalunnie Lidba noteiy Nstawti ti.zb? tJotqtzony.h zolqcrnikbil, w kolunnoch: roVND nole2y

wstdwia nok ,)1" w adpowiedntn potu)

O)

Projekt wsp6lrinansowa^y

ze nddkdw Programu Rozwoju obrar6w wieFkirh na lara 2014'2020

wliadu re(roweSo oraz lort{iw oBdlny.h

3.2 WartoSi wkladu neczoweso (ad. 69 ust.

I fozporzadrenia nr 1303/2013)

321 rc5.1y pracyoraz usiuC 3w ad.ronV.h

4.2.2 Ko5ziy udonepnienla: 3tunt6w,
nleruchom03ci, towar6w

3.3 Xoet0g6ln€ {art 45 ust.2lt. c

rozporzadzenia nr 130s/2013) w wy3okoici

nrepnekraczajecel0%pozona\ch kott6w
kwa ifikowanych opef acj

8.a narem kosrty reanacjizadanla Guma

l,s tnoDtA FrNANsowANrA (wnl6l@ane kwoe ponocy naleiyzaokrqgllaw d6t do

3,5,1 Wnloskodawcy lSFp {lednostkl seKora f n.ns6w publl.znych)-max 63,63 t6

8.5.2 Porostall wnlorkodawq {spora rektora



Za3wiadaenie o nun€n€ identyfi kacvjnym nadanym
,3odn'e? UslawA z dnia lssrudnla 2003r. o kra,owym
systen € eudenq' p.oduc€nt6w, ewdencj Sospoda6tw
rolnych om, ewden.l' wn o5kawo pdyznanre plarnojci

trli;:,,rls -'

OSwiadrz€nie wnioskodawcy o ran€ldowaniu na
czasowyw miejscu zam eekan'a, w paypJdku, gdy

odpis u wla3ciweso rejestru

ono rdzneod mrejroameldMa! ty

prawna orazpos.danie pQe, wn oskodawceriedz by ub
prowadzen c drialalno!c naobszaneobretym LSR lub
zasw ad.:en'e potvr efdzaja.e poeadan e osobowo!o
prawne pnez jedno{le organ zacyjna zw qzlu

Oiwiad.zenie o niekaralnoici os.ib uFowatnionv.h
reprezenlowania wf roskodawcy
Jednortka sanonadu te.ytorial.€go:

U.hwala o powolaniu skarbnika kop i

ookument potwierdzaiE.y pf awo do repre.entowani
jednonLi 5anoredu reryrona n€so lopa

nier!.hoho3ci, na kt6r€jrealnowana bedzie operacja -
lwpnypadku prolektu nwestycytneSo dokumcnt
potwlerdza,4.y, :e m ej3ce rea zacj oporaq're5t
wlasno3cA ubwrpolwlasno<capodm'otuubiegajA.eCo
sieo dofnansowan e,j€lh n e prawo do dyrponowania
nieruchomo3c a pizezokres rea izacj operaq' okres
ttualo(c protekru umowa u2y.:en'a, dokument
potw efdzar4.y dysponowanie grunten)

O

Rozwo,u obr jw w eFk .h na ah

Zestawienie necowoJinansowe

Dokument pdtwierdzajAcy tyr!t prawny do



oaNiaddenre wlalcicielali) lub wsp6nrbacrciela(r) lub
poriadada samoinnego nieruchomogci, ie wyrata(jq)
on(i) zeode na realDa.je operacji bezponednio zw azanej
z nieruchomojciq jeze ioperacjajesl rea|nowana na
te.enie nieruchomoici badecej w pos adaniu zaleinym lub
badAcejpzedmoiemwsp6is/iasnoici o.yglnai
sponqdzonynaformulanuudostepn'onynpnezLGD
O3wiadczenie Wnioskodawry o kwalifikowalnoici VAT
(podpisanewvelciwn'05ku)

12 Dokument okr€ilajecy wartoii rynkowq wkladu
niepienlatn€ao w po5taci udosiqpnienia nieruchomoici,
spzelu - ofysinal lub koplaljezel dotyczy)
Kotztorys inwestoBki - w pnypadku proj€ktu
budMlanego Isporzadzony z8odnie, Rozporzadzeniem
M nktra Infrastrukturyzdnla ramaja 2004.. wsprawie
okfeglenla netod i podstaw spodadzan'a korto.ysu
inwesto6kiego, obliczanla planowanych koet6w pf ac
projektowych ora, planowanych kosn6w rob6t
budowlanych okreilonych w prosramie funkcjonalno
u:rtkowym (oz.U. N. r30 poz.1339)l-orysinal lub kopia

Oiwladcrenl€ wnlorkodaw.y o nlelaleBaniu z

obowi?zkowyni skladkami zus i U5

Projekt wsp6$nansowany

ze 3lodldw Pogrcmu fiozwolu Ober6w wiejrki.h m laG 1014.r020



9.1. Swiadom odpowiedzialnojci :a skiadanie olwrao.zen
niniejs:ym olwladczam, ie;

a) nie podlegam zakazowidostQpu do nodk6w publcznych, o l<t6rych mowa w art 5 ust
pkl4 ustawli z dn.2Tsre.pnia 2009 r. o finansa.h pubicznych (Dz U. z 2013.. poz.885
po:n.zm.)napod3tawieprawonocne8oone.zenhsadw,

b)n e podleeam wykluczeniu z no:tiwoao uzyskan a wspar.ia na podstaw€ art 35 ust.5
oraz ust.6 fozpodadzen e nr 640/2014;

c) zadania op6ane w niniejs,ym wnosku nre sq wsp6rfinansowane z innych nodt6w
publ'cznych,zwyla.ren'empaypadlu,okt6fymmowaw94ust.3pkllrozoonadzena
Min stfa Rolnictwa Rozwoju Wsi , dnia 24 waejnia 2015 r. w sprawe eczeg6iowych
warunkow' trybu payznawan a ponocy finansowej w ramach poddziatan a,,wsparce na
wdrazaneoperacjiw6ma.h5rrategirozwojutokatnegokterowanegopEezspoleczno!a,,
objeteBoProgGmefr Rozwojuobvardwwejsktchna ata2014 2020(Dz.u.poz.rs7o);

d)znane m sE :asady puyznawana pomocy okejlone w peepsach Lrnawy z dn
13.03.2015 r. o rorwoju lokalnym z udzialem tokatner spolecrnojci (Dr.U. 2015, po:.378),
w pEepisach rozpozadzena Mnkrra Roln'ctwa Rozwoju w! z dna 9.10.2015 r.
w sprawe sz.zeg''owlch warunk6w 

' 
kybu pnyznawania pomocy finansowerw rama.h

poddlaranra ,,Wspafce na wdrazanie operaqi w ramach strateei rozwoju tokatnego
kierowane8o prez spolecznoia" objetego Pro8.amem Rorwo,u Obraf6w Wejskich na
lata 2014 2020 (Dz.U.2015, poz. 1570), Pro.edune pnyznawania pomocy w cmach
prolektu Srantowego rea izowaneEo paez L6D,,..,,oraz wymagania usz.zee6lowione
w In$rukcji wyp€lniania wnosku o pnyznan'e pomocy, w tym zardv przvznawana
pomocy na refundacjq koeldw kwa fkowa nych okreilony.h we wniorku, poniesiony.h
w zwlqzku z real zacjq operaq';

e) n'e wlkonuje driaia nogcr gospodarcrej w rdzumien u Ustawy z02O7.2OO4 r. oswobodze
dz ara no<cl Bospodarczej (Dz.U 201s, poz s34,zp6tn.zm),aniniedektarutetejpodjech
w?wiazku z realizacjq n niejszeso p.ojektu;

fJ nfo.macje bwane we wniosku orazreeo zatqanikach 3a prawdziwe ir8odne ze stanem
pfawnyh raktycznyh; znane nisq skurk skladanc fakzywych oiw,adczei wyn karace z
aii.297 E l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r (odeks kahy {Dz U Nr B3, por.553 z p6in

3) jestem/nle ,estem* piatnikiefr podatlu VAT i mose/nie mosQr odzyskaa podatek vAT
realDujqc powyirze zadanie. lednocz€<nie zobowAzuj? se do zwrotu nefundowanego
podatku VAT, reie 

' 
zaGtniejA prz€nankr umoi wiajA.e odzyskanie tego podatku.

9.2, W zwiarku . ubi€laniem sie o powienenie granr! na r€atiza.je optsanvch we wntosku
tadan zobowiqrujQ sie do:

Pf oJekr wsp'jtnnansowany

zerodk6w PrcgEmu Rorworuob? jw w ejsk'ch na 3b 2014 2o2o

zoBowtAzaNla wNros(ooAwcY,

niezSodnych : prawdA,

a{



a) umozl'wen a upowa:nionym podmiotom pneprowadzan a kontroliwszelkich eement6w
zwiqzanych z fea izowana operacrn do dn a, w kt6rym uplynie 5 lat od dn'a pre[azan a
plalnoi.ikoicowe,, wszczeg6noic wDy{acjiw miejr.u ora, konvoh na n ejscu.ea izacll
operacji i kontror dokument6w ora, obe.noid osobistel / osoby .eprerentujacer /
pelnomocnika, podcras wykonywan'a powyAzych czynnoic, a takre pde.howpvan a
dokumenl6w zwqzany.h z pRyznanq pomocA do dnia, w kr6rym uplyn'e 5 lat od dn a

dokonan a platnoi.i onat€.znei,
b) niazwiocznego po nforfrowania L6D ,,.." o wekich ,m anach danych, mogQcych m €a

wplyw na wykonanie wlplacen € kwot w fama.h pomocv z

c) Pfowad,enia odd.e neso systemu mchunkowoicialbo konystania, odpowiedn'eso kodu
rachunkowego,okt6rychmowawa.66u3t.tI'1..ppkt'rozpon4dzenianr1305/2013
w ramach pfowadzony.h ksiae ra.hunkowlch albo pnez prowadzenie zestawienia fakrur
ub fdwnowa:nych dolunent6w k5iqgoqch na formulanu udo{epn'onym pn€z
samonqd wojewddzlwa, jere na pod3tawie odrebnych prep56w benelicient nie iest
zobowiarany do prowadzen a kslqg rachunkowych keodn e, Rozporadzenrem MRiRW z

dnia 24 wne<na 2015 | w sprawe rczeg6lowy.h warunkdw itrybu pzyznawanla
pomocv finansowej w ramach poddzialan a ,,Wspa..ie na wdraian e operact w ramach
nrateg rozwoju lokalne8o kierowaneSo preu spoiecznoid" objAte8o Pro8fam€m
Rorwoju obear{iwwetskch na lara2014-2020, D:.U.2015, po? 1570)
Reahzacji zadania na obszarzedzialan a LGD ,,............. .......";
Srosowania Ksieg' w zuahzacl znaku Programu.

9.3 W lwiqzku, ubieganieh sle o powieRenie grantu na realiz.cjQ opkanvch w€ wniosku
zadan wyratam rSode na:

a) pnelwanan e moi.h danych osobowvch prez LGD, kt6ra dokonule qbo.u zadania do
finansowan a,5amonQd Wojewddztwa, wlaiciwy ze wzgedu na siedzbe ww L6D ora:
A8encte Restfukturyzacji Modeh zacji Ronrctwa z redz'ba 00175 Wa6zawa Al.lana
Pawla | 7q zgodn e z pnepisami unawy z dn a 29 sierpn a 1997 r. o ochron'e danvch
o3obowvch{Dz U z 2014 r. poz.1132 z p6in. zm )wcelu pnyznania pomocyfinatuoweji
platnoicl w ramach Dziaiania 19,,wrpa(ie dla rozwolu lokalneBo w cmach nicjatywy
LEADER', Poddralanra 19 2 ,,Wsparcie na wdfa2an e opefacj w ramach n.ateBiirozwoju
lokalnego kiefowane8o pnez 3polecrnoia" obrete8o PROW na ala 2014 2020, jestem

iwiadom, re puyslugu,e mr prawo wglddu do moich danych osobowych ofaz do ich

podpr Wn'o5kodawcy/

osdb reprezentujEcych wn oskodawca

Prctek( w5pdlr naisowany

ze +odk,iw prosramu Ro,woju obradw wiejsrich na rata 2014 2020



hlNM|ibJicdrelbGi*kl'3'rFxuimh!'s

!!!r! /io o{ uL! h dcqd n edlrri .

h'\\{,mbqh!d{bG'*kI3]PNiirgw

(q4 himrM m rddh tw iJ

PdpLwr)6hh4,/6o6tLb46b

Prci.r *rtrruroowry



Zl{cznik do rniosku o po*istunie gnntu

O3wiad@nie wlalciciela n'€ruchomosci

0","., " ",d*."i,,;"-;:;r;

oswlADcz[Nrtr

wl,i.icielt !sp6 lljcicielt posiadacz smokrrcgo nieruchomolci, ie elra, on zsodt
na r€lizcjr opedcji bezp.{rednio zwiqzncj z nlc.uchomosciq, jczeli opemcjs Hlib*snr jest

no nicruchomo<ci bqdqcej w Dosiodaniu u brryn lub brdqcej p%dmiorem wsp6hylasnoici

Bd4c*laicicielenJ*p6lplii.icieiem/posjadaczcmsamohhrm!nrcruchomoicizlokallzowaicj

oirhd.zn,. 7r syprm Tgont nr rcaliaclt przez

opemji r alc ?qiqafcj ? ww nicrucl,omoici4poLeeajqcej nr

(416oFsji)

J.drmzeitrie rymbm 7-sode na utrrynanie celu okrciloreso dlaczeiciin{grycyjnej p@dmiolowej
opemcjipuezokss 5 lar od dnia oMlman o pl,rno<ciosdsaq paz Wdbskodowc'i.

I NF F&jc oeM Fq4 $de t ri ebmN or9m{ci rdajc oeM i4ca!



Zaqq.|k nr 3 do D@dury n ryrmnb CorEy w Em-h pElddu FrbstSp
- lvt6r ptlm Dotwl.r{Elr.€rp @bhL rlot€ntc wlEliu o rod.@nl. aDntu

Mlejs@o$ dn|a..........-..........

EBahbiv&Endr-b@,xklqd

Dogcrf: Potnl.dr.nl. pr.yt$L wnlosku o poshrunL tErtu w 6md rb@

Nhl6F4h poltrl.dzlm, t wdniu..........90d2............zbzony&stal do ,,,,, ,.,. ,. ,, ,. ,..,...
(LGD) Midk o p4hu6ni€ 06nlu d Eroch naboru ,. .... wnbeEk zoeld 4j6fmny pod

nunerch sld€ncrnyh ... .. .................w dd@i kocspondoncll dotye4ei hldJcr
o p4i.@nl6 g€ntr P.oee p@lnrEc .lQ n. q2€i Fk@r\y nuner @id€nctny.
Ueb. do€EEonych wE z Mioskiom 4r4cnldw

PDl.kt sPdffinanewany
a arcdk6w PEsEmu RoMju obsardw wi.Frkh M lata 2014-2020



Zalaenlt nr 9 do Pro.edury pnyrnaw.nl. ponocy w r.n..h prolektu gantNego

- lsta enl6kdw o pdleEenle sramu toionv.h w ramach naboru wnl6t6w

uste wniosk6w o powledeniesrant6wnoionvch w ramach nab

E

PrcJek sp6lfin.n$Mny
ze lrodkdw Prcsrano Roz@ju obszardw Wejrkich na lata 2014_2020



*:*,

do P@dury Frryrnaw.nla pohocy w r.na.h prcl.ldu 86ntd.lo
- r€na 6llE.ll Indywldu.ln.go dor.dztw5

(a.ta@llb.lllndywldqalnogo doadttwa

lndwl.lualne.lor.dztwo

Ten.M. Fneprd.dronogo
LGD,

P.ojekt wspa'tflnansowanV
ze Srodk6w Prosramu Rozwoju obszar6w wieFkich na lata 2014-2020
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&*
12 do Pro(edury pEyznawania pohocy w ramach prol€ktu S.antowe8o

w16r kany w5tepn€j ocenywniosku o powien€nie grantu

Karta wstepnej oceny wnlosku o pow,ezenie granlu
w ram.ch kon*ursu.,,,,,,,

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKI', O POWIERZFNIE GRANTU

DANE WNIOSKODAWCY

Jai2e]pdpsaiyrao.sadPam2e
3ah.ym siq o doidnsow,ie w t

rdnioie wirp wo{.r .d dd molei be
:uh siq do nic?docnqo pd ddrmdw

. nie po:onaje w zwiazk! m.ri€i
pronej, pokrew e'inwa nopia i n'e jenen
,waDny/a z ryrlr! p'4rp6ob mE, op €ki, kuie i r podm o€m ubiesahcy
jeBo zanepcml piawnym oroby pmwi€l ubiqaircej sie o ld?€enie

:obow'aruje sie do niezdoanqo

. nie meni arlehhm wp,o..sie

. ?obow {ul': riQ ut4na. w clemnry, pournon wee k'e hrormeje idorumedy, itdre &!,ry mi
ujawn one, pryco'ow,ie pndemn e ji.e: pro.ei o.eny,

. ,obow+ulr ne, :a bede wypelnE. moje obowazk

oP jar.hrow*P semiy.h !be 4

DEhUR^cJ^ BEzsrnoNNoEcr,

Pf ojekt wsp6lf inansowanV
ze3rodk6wPfogramu Rozwolu Obrar6w wiejskich na ata 2014 2020



41 rH.

C.l

ll. wslEPNA ocENA WN|OSKU O POW|ERZEN|E GRANTU

III, OCENA KRYTERIOW FORMALNYC H DLAWNIOSKU O POWIERZ€NIE GRANTIJ

c!

WSTEPNA OCENA WNTOSKU NIE

1. Czy wniosek zostal dostardony w dw6ch

czy wn'osek zostai roiony we wlajciw€j

3. Czy wnrosek zostalwypeln ony wjezyku

Czy wniosek sp€lnia wszystlie wvfrogi
retest.acyjne i moze byi przekazany do

czy wn'o5ek zostal tozony w mi€jscu l
termin€ wskazanym w oBloszen'u o

2.
czy wnioiek jest z8odny z zak.esem
tenatycznym, jaki zostal wskazanv w

c,y wniosek jest zsodna z formq
wspafca wskazana w oSloszeniu o

Czy wn osek spelniania dodatlowe
warunk udreen a wsparcia
obowiazuja.e w ramach nabotu?

OCENA KRYTERIOW FORMALNYCH NIE

1.
Cry wniosek ,oiony zonal paez

2.
Czy wszynlie wymaeane pola wnio5ku

3.
Czy niezbedne zalacznlk' z05!aly

C:ywn osek zostalpodp sany pnez osobe

5.
cry kop e dokuhenr6w poiw adczone sA

za40dnoaioryginalem?

Pro,ekt wsp6tfinansowany
zenodk6w Prosramu Ao,woju obrar6w wiejskich na ata 2014-2020



,4.. r-,,f\
rl nrl @:*S

czyokre, re.lizacjizadan j4tzgodnyr
olrgem r€allracll wrkaenym w

Crywnioskowana kwota pomo.y z.warta
we wnl6l(u hiegclriew prleddale

kwordvm okrealonvm w qlGzeniu?

czy wnioskodawca nie jest wykluaonV ze

wsparcrazgodnreu art 5 ust.3 pkt 4

finansach publicznych {D: u 3013,

po2.335,, p6tn. zm, na podslawie

prawonocne8o oneczenia sadu?

9.
czywnlGkodawca hiegclsie w lhlcle
r00 ryr. zl na lednego Gr..toblor.e?

NIE

czywniosek moie zostaa przekazany do

oc€ny merlnorycznej oraz 4odnoi.i z

L5R?

I

Podpisr .

m

Poj€kt wsp6tiinansowanV
ze 3rodk6w Pro8famu Rozwoju obszar6wwiejskich na lata 2014-2020



6t *t
do Procedury FRy.nawania pomocyw ranach proi€kr! g.antowego

phma wzywajac€86 do uzupel.ienia wnlosku o powi.EenieArantu

lmie I narwisko/Nazwa Wnioskodawcv

Adres zamieszkania/ Adres si€dz by Uh.a, nrdomu

Adre, zamieekan a/Adres s edziby- Kod po.ziow, MieFcowo!i

Ooiy@y: wezwan a do uzlpelnienra wntosku o pow eDei e grantu zloionego w dniu
onumeaeewrdencyjnym......................

IntormujA, te w wyniku pneprowadzonet oceny wstepnet ofaz fomanej ,o:oneSo w dn u
.......prze:Panali4wnioskuopowienenieBrantuwramachnaborunr......

rerdzono nasiepulqce uchybien a fohatne podtqajace

1)

Uzupelnien nalezy dokonad w t€h'n'e 3 dnirobocrych od daty ot.zymania nin ejlzego pGma
w siedzibie LGo,,Lepsza Prynloiazien Ry.kiej", ntejscawolt, ulico, n\net.

Wniosek o powi€zenre grantu mo:e zonaa uzupelniony tv ko raz.

osoba wskazanado konlaklujesr p.

Projekt wsp6lf nansowany
zetodk6w Pro8ramu Rozwoju obear6w wiejskich na lata 2014,2020



Z.henlt ..14 do koad!ry pEyrnaw..l. pomocy w Emch polehu gantow.3o

. Wrd.pkmaoodru. u r pomdu nl$p.lnl.nla kvled6wlomlnych

Mleltuo$ dnra......................

rhle r nrrwlrko/N.&6 wnbsrodawcl

AdEs :amie*kanh/ AdEs sl€drby - ulr.a, nr domu

Ades ?aolenk6.r./ AdEs sr€dzrby - Kort poerowv, Ml€js@Mlt

OdtyEy: OdEu@nlr wnbsku o powl€@nl€ EEntu zloton4o w dn
ewldencvlnln,-.,.,.,.,..,,,.,.,...,,.

UpE€jml€ infomule, :€ zlotorry pnez Pan/lq wnlo*k o powlenenle gEntu utal odnu.ory

z pEyeyn fomalnych, il. zawleEt bledy tormahe unlemolllwr4te zkwallflkowanle do oenv

merytoryenei i 4odno&i z |JR 4odnle z zah@onynl kananl o.eny wnepnel:

1,

osh *5kazana do romahu jen p, .,,,,. .,,- ,,,.,,, ,.,,, , ,.,,,,,,, -,,, ,, iel,

&E!!!i!t
I K.na o@nv wstepnej (l@ni.jqcy)
2. Krna oeny 4tepnej {[ oceniajacyl

Prcjek spdfiloanswany
ze lrcd'dw PrcBEmu Ro:rcju obsar6w wiejstirh na lata 201+2020



zalaczniknrl5 doProceduryprzvunawanra pomocyw.ama.h projeklurrantowego

wzdr protokolu z I czel.i o.eny wniosk6w o powienenieg.antu

PROTOX6t Z RZtPROWAO2ONEI WSTqTN El OCENY

WNIOSI(OW O POWIERZENIE CRANTU

W dniach od .... ..... ........ do .... .. ......................... pra.own.V
tcodokona wstepne, oceny wnroslow o pow eaen egrantownozonych pEezWnioslodawc6w.

Term'n naboru wnioskdw o powrenenie gmntu

L.rbatozony(h wn'o+owo pow enen'e Cranlu

Wrepn{o rn'irn'o l6noporFrdnFg.aroxp'o,adah-a rep.ja.t p'a od- n l6D

7.

2.

Wstqpnejoceniepoddano .. .... ....wn oskjw opow en€n egrantu.
w kak.'e naboru ora, po ?.kon.zen u nabo.u wycofany.h zo5talo ...... wn,osk6w o
powienenie grantu, zgodnie z pon 6zym zestawen em:

Wniorkl o powedenie grantu oce^lane byly pdez prr.own kdw LG0 ,,Leprza Pnyrloia 2am'

Lktq wniosk6w o powienenie Branlu odnuconych na etap e wstapnej oceny wraz ze wskazan em
pny.zyny odnucenla pnedstaw'a ponE5za tabel.

Pro,ekt wsp6lfi nan5owany
zetrodk{iw Programu Rorwoju obraf6wWejskich na ata 2014 2020

3.

PEycuyna odrzucenla
wnlorku o powledenle Srantu



o powieEenie sranru oce.ionych pozytFnie na er6pie $st$nel oceny I
ocenv heMorycznej I zgodnoSclz L5& pEedstawta poniiszarabete.

N

Sponadz[:

F!nkja....-..............................................................-

zarwie.dz{:

Projekt wpdlfin.nsw.ny
ze lrcdk6w Programu ndrcju obear6wwiejsktch na tara 2014-2020



Pro.cdury pdyzhtuani. ponocv w 6da.h prcjekr! CEntoweso

- Prorol6l pu elarant. wntork6v do o..ny Radlte LGD

Llit w.lork6w o powtenentegEntu

przet.z.nvch R:drle IGD "tcpra P.lvstoSa zteht Rychej"

oo o@ny m.rytoryqnel oEz zsed.o3ct ! rsR | *rytertamt toftatnvhl

Liste wnloskdw o powlenenie Grantu ocenionych pozytvwnie na erapte wstQpnei o@nv
i przekazanych Radzre rGD do oceny merytorrrznej I zSodno3ci z LsR pdedsrawia pontlsza

Prekazal:

Projekt wsp6flnansowany
,e lrodkdw Proeramu Rozwoju Obe.r6wwiejskrch na tar.2014-2020



zalA.rnik nr 17 do Procedury pnvznawan;a pomocyw

- w26r deklab.ji berstronno<ci

ramach projeklu Crantowego

i poufno<ci czionka RadyLGD

ss!bl!!b-b34!!9!!!l!i!p9chs!l

la niiej podpkany/podpisana, n nleFzyn dekarujq, ze zsadzam siq
w pfocedurze ocenywn osk6w o pow enenie grantu.

oop'rd? 7io?d- " n.- e_(rel deL a.r'_. por,'..d7an 1. lapoltalzal
zapoznalem sie zdostepnymldodn'ad.sejszesodokumentam'dotyczacym'o.eny'wyboru

oeklaruja, ,e badq beat.onnie iuczciwie qkonywai swoje obow azkizsodn ez posiadana

lezel' okaze !e, ze w rra[ce rwan'a procesu oceny/wyboru wniosk6w zaBtn]era

,akiekolwek olo cznojcl mogq.e budzd wqlplwolc, co do bezstronnet oceny wybranych
wnroskdw z mo,el strony, beawioczn'e wnEymam sie ? wyrazan'eh
oceny reSo wn'osku. Fakt rak' zglosze Prewodn'.zE.emu/w cepaewodn'cracemu Rady,
pzed rorpoczec'em procesu o.enywn osk6w

zobowlazuje sle utfzymywai w lajemn cy
kl6re zostaly m' u,awnione, przygotowane pteze
wynikajqce z prccesu oc€ny.

Majac na wr8ledzie o.hrone dany.h osobowych, zobowiarute sle ,godn e , art. 39 ust.2
ustawy z dnia 29 sieenia 1997 | o ochronie danych osobowych (tekstjednorty: Dz. U.2014 r.
poz I\A2, z p6in zd ) do zachowania w tarednicv wszelki.h danych osobowy.h do kt6ry.h
uzyskalam/em dostqp w zwazku z wykonywaniem pneze mne obowii.k6w zw ezanych
z pro.edura o.env wniosk6w.

Prctektw3pdnna^sowanY
ze srcdkdw Pros.amu Ro&otu obszardw wiqskich na ala ?01,i 2020

i poufnoiciwee kle lnformacje i dokumenty,
hn'e w valtc'e pro.edury oceny wn'o5k6w lub

!



z.rqanik nr13 do Proredury pnr?nawama pomocv w Gmrh prejekru s6doweso
- Kana ore.v m€rylorycz..l I zgodno{o z tsR

XARTA OCENY MERYTORYCZNE' ZGODNOJO Z TSR

DANE IOENTYFIfiCYINE WNIOSI(U O POWIERZ(NIE GRANTU

I

nie po:onak I podmrokh ubq:j
.o do mojej be*tonnok w pnypadku

ssedEni: bkej D€inoi. zobowlraie sie do iezwroanqo p
Pnewodnrc4qoRadv/,\{cpaewod

nopn'a ne je*em
rwasiya, ryrtu pnyspcobm a, o
jeso dnrpcmi pcwnymi osoby ptwnej uh'es,h.ej ne o ld,eenie

dzenia ckiej dreinot! :oborrzuk sq do ni€zploaneso
Rady/wi.epRewodnrca(qo i wy.orani: sie

neuoenn Qylem/amwprc(eseopB.owm awi osku pod eeh.eBo oren el
zobowiarujesieutr4m'iwbjcmnq poinoki wne tie hrdm:rle ddrlmen'r k6,e bn:ry m

lFwnione, envBolowzne qrer mni

uobowiaruje se, :e bqde wypern.r mol. obowa?ki w spdsdh (rq 
'

iaki.hrorwiei p5cmny.h ruberehroi aiy.h dro,mrtjl



Pqeklssp6lfinansdwny
ze vodko* Progranu Fozwor! ob

1 wnio5kodaw.ate* osoba nr/dna

OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWO]II O35ZAR6W WIEJSKICH NA
weryih.n dorqipda hn r; po4Gwk h6hrl Dwanri

ke w otsrc u o hrornxte podqera r
idnhBtr*rr eld oi.J rj. cr 06, kit rele'r K! d wLqsryd q{ udq(edons Fu enoned woiew6dNi

dolya{?j deawed. lAK NE, Na

NE nurwe ).\ txhbiL khtntu,j rtqarw4E adpawEd! tub aa pebwj2 d6w4d hktqKr I d&!n4bq

O€ENA ZGODNOgCI WNIOSXU GRANTOBIORCY Z WARU NKAMI PRZY/NAN]A POMOCY

a) M eF.a zrmieekani: osoby tu?yaner

b) Wniosrodawa re{ obywarc cm pa'idwa aronkowskego

.J wnio5kodaw.ar0npcrnoreln'

:) sed,iba / oddza osoby prawncr,

wn osrodiw.q rcn 
'nny 

podm or niwolewid{wo
Gm na, kL,jretsadz ba n e haldrre se M obsane weFkm
ob,qrym tsR Emen: fe:iuowai hda^e nJ obeare
weFrm nare,acym do tcr 3m ny, kt,j./Fn obiery t5R

3. wnioskodawcq iesr jednoika organn,.yjna ni€po4adai?ca
05obowoi.i pbwnei, kt'irej uiawa pdy:naje zdolnoia prawna

al siedzba / oddzrr rednonki o,caniza.ylnel n,eposadirq.er
o:orro^o:r' p'rr1b l d,F L "rd p'.,ro" /dol'o;i
prawna, ma,'Jure s c na obeane wpisrim objetym t5R

2, wn'orrodaw.q j€d osoba prawna

xMena Mp6 ne doty.z4.e wniostodawrdw
a) zad:n: wsraraie prc, wn'oskodaw.e we wiorku o

b) zadanDwskiz.n! pnezwniosrodaw.e
powenenagrirupnyayirqsq do 6 q8n e.a@ uprojehu

rea izacle morcklr sEnrDWegD

]lteDr m obqrvm tsR

nei!.hoho<i beda.er wlainonq r!b wsp6wl:siolc,a
wn oskodaw.y ub wno5rodawe Dosada udokumenrDw:ne
pcwo do dyspDnow:nd i eruchomo<c,l ia .ee oke!Dne

a\l

!



rcalecri operaq' oraz okes pddlegania ?obowie?aniu do
zapewnienra iNaro!c' ope6cI

a) zadania w Gmrh prclektu eranloweco beda reanowane.a
treru.homok' bedacaj wlasnoiciq ub wspdhdlasnoftiq
wrio toddqr' ub wr'oi\od!+(. pos ddc rlolrrerroiare
p6wo do dysponowania nieru.homolriq na .ere okreSone
we wnio5ku o pnyrnan'e pomocy,
'edi/*j operd(iorar oL.es podeSal. ?ohosqral'L do
zapewn enia tNalo3ci opeGcji.

n wdrloj. zdd.na trsLaDra trc 4r'6Lr o poue?.1A s J rr
nie jen ni:s?a n i 5 rys. zlotvch.

g) wano;t ?adanD *(a/ar. wp nlo<(u o powi"F"n'e s rrLu
iiejenwyirE nii s0 rys. rloty.h.

w Emeh prcjektu
wykonure dralah0k Sorpod;i.zej.

real.ujqcy Edane w renach p.ojekt0

posiada do3whdczen'e w rea raql projekdw o .haraneze
podobnym do zadatria, ktd.e kmiena rea trowaa, ub

Posiada rasoby odPowiedniP do p

.poiada, re:e' Fn osobq I'zycznq, kwalifika.le odpowiedne do

wykonuF d, alalnole odpowledn

j) zadanie bedzie realhowanew.le wieceinii w2 etapa.h
k) wykonan'e bdan'a o6z zto:enie wn osku o pralno+ ko'icow{

ryord-o 'r po Tieafo^ar'r (arcgd ,adar'a na{1p 4

'r plar,rr, ra dncl ,rotsnD
jektuscnroweso.

l) (orty kwalfikowalne ok€3ldne we wnosku o powenenie
s'c1rJ iq /godE ? ekcsen rortd4 rwalftowa1}(f
okrc3onych da poddraiania 19.2 w ro:ponadzen'u'062
?sddri dotydt.rl ' Lwdlrtowarok o'aua$dlor.
zakesem ?adan a na kt'j.y ma byapowlenonygk.t.

6, z:danl. bedzle realizowane w Ema.h projel(ru sranrowqo
dotyeq.ego ro:woju rvnk6w :bltu

4 zadane dotyav rozwoju ryik'jw zbytu prcdukt6w i udus

Zadane nie dotyey rnwenycji po ega,tcych na budowle ub
modqni?4ji tarsow !kobhtych ?

dzarania o ktorym mowa w art 3 trn I pkr 7 unawy o
w5p eGniu obradwrieFk ch:

na.y nran:awej w dnc.h padttao
kanaii" objeteqa Prcqtanen

o1+roralD, u. pa, tsTo)

a $Ptennt! dwa)t abeaniw wknkhh r p



:ili4..:
'1\- "

. bed:ie realkowane w hmach pdjekru
dotydq.eso za.howania dziedzidwa lokatn€so.

'u 
pon?eb rporeono!.i tokatn.J

3. Zadanie bQdre rcatizowane w cha.h p.olektu sr.nroweBo

u por?err rpohanon bkatnEl
e, zadanie bed:e pbiektu shnrow€Bo

dotydaceco budowy lub pE€budow] inrrastruklu/y rurystvdn€i tub

dowal(eso budoay rub p'Ebudowvdr6g

11. weqJila(1. limiru pnlnusuilceso wnioslodaw.y

al zad3ie do{yay budowy ub prebudo*y oubrczny.h drdB

b) Rea Da.ri uad:na u'rozrw' burjow\. ub paebudowc
ub powErowet udor wi polaae e

ob"t d4 i ?.? 10

rrovJo d d, do ob i,o4
rporeone, rdrowohe, op,etu,ifto

t0 zadanie bedri€ reali:owane w bnach projekiu ghntow€Bo
dotycz4ceso prohowani. obraru objeteso rsR, w rvm p.oduktdw

-l!qq!c!e!4n
a) zadai'e duzy w5pdher promocj produkt6w !b udu!

b .trorr. o r'o1

a |D, I po| 14c1J333)



O powiezenie Brantu ube8a sie podmiot, kt6ry speinla warunki pavrnania pomocv
okrei one w PROW na lata 2014-2020

NIE

hiormacle niezbedne DE elnlanluee3crl tanyoceny

' Pt@rcn Rdwaiu abtulj|| wpf|t tunudtkt MtnBtu Batmrw i to,woj! wsi z
, Kantrle .itapE)ske Phehnv Ra,mju ab,adw wEitki.h no tob
ta@L rd kt6rej ,otdt or zdnie,aanr (MP po. 5.,

d i Fa,pbP wsi , 24 wrtelaid 20J
dd.y tirdBowej w to6d.h Poddzia

apenqr || nnd.h 4hrcqii h,qdj teaaalt" o,kksa p,aq,oncn
Rozwoju abs,o,6w wrefkteh rd tdta 2au 2o2olD, u. pa, ea)

d *tp,{an' @waju abeaiw tuelttich r ud,idted iadk'w
hes Rozwaju ab-a'6w wiehkich w 

'anoch 
Ptaercn! Rotwaj!

abnordw wiejskich ra toto 2011 2o2o lDz u. paz 34e i t333).



e

1, Czy Eallada adai opienych E Mbsku pr4eyni si€ do silgnieda elu ogdlnego |JR?:

2. Czy @llE.la adan opknvd k wnlosku pEy(4nl sie do osh8nle.la el6w szcpgdr.'/ych



l

Czy wnioskodawca posiada doiwiadczeni€ w realizacji

projekt6wo charahene podobnym do Erantu, ktdry

2. posiada zasoby odpowlednie

kt6ryzam ena rea|nowai,

0

D

3. porada kwal f kacje odpowiednie do

kt6ryzamiena realnowaa,,ezeh rest

wykonuj€ dziaialno<a odpowi€dnlE

kt6rq zamiena rea LowaC

5. Czy kosztyf€alDacl'radan'asl lwalifilowane

6. Czy budi€t zadania zostai skonstruowany praw dlowo

czy kwota dolinansowania zostala obliczona prawidlowo i

mieicisie w okrellonym pRedzlale

3 czy osieEnlqcie wskainik6w wpBuje siq w osiaEniecle

w5katnik6w produkiu i.ezultatu projektu Srantowego

9. czywskainikipfoduktuirezultatusqprawrdlowo

It-



o4nalgodnoSclzlot lnyd r4t€ri.hlwyboru

!::i
i rEi! :
; !i; i,ra!Fr"Ei9'

oD€.acja brd'da aspokojenie
porneb g.up deraworyzowanych
a/osoby sa6ze 50+ , 10 pkt
b/ drie. i mrodziet 3ph.

wn oskodawra rermwal
ninlmum 1 opeGcj\. ze 3rodk6w

wn'orkodawca nie rea izowal
prolektdw ze 9odkdw pubtkznych -

opeE.ia zaktada wykonyst nle

Podmlot skradajacy sniosek

oraniza.japozaredowa lnne
podm oty nie bQda.erednonkrmr
sekrore nnan56w pob]'cznych - 6

jednonh sehoG rinans6w

wnidkouany udziat grodk6w

b)wpaedzhle z0% 1O% 4 pkt

wprYw rearfaqi oPeE.ji na

opeEcja pftwiduje u:yc'e w
ha te.ialach 

' 

nf. ha cyj.ych i
proho.yjnych roSotypu tGD

p



[d:*i

MAK5YMAU{A MO2UW^ DO ZMBYCIA
suMAPUflF6w

POOSUMOWANIT OCENY:

w{R eENY zGoD oJcI
oM*R6w MErsrrcH NA ura Db-2oe
oped.jr jen iBodia zPRowia r:20! ,oro

WYNII( OCCNY ZGODNOSCI OPERAOI Z TSR:

ren zsodny z (el-"m oC6lnym LsR

Fn 4odnyz ninimuh jednym.e an e.zesdlowym tsR

iei /Bodry z rir'nrTJedryn p'lpd< e$/ e, i"r ot'e. olyn { lR
Pnewiduje realizacjq wsratn kdw

O.enr zlodnoLl u lok lnyml

Giosul€ r. UZNANTEM ope6.tl

wnlosek..konen/owany do dofi nansowania

Or



6lo

.zyrenypoop5ocen:l4.e3o

roralner.yrFrirqbo'uope'aq w t5R. s\t rdwki dl, opnrrj4eso.

nntukcF wypelnienia kafr y

1. Opera.ja pow'nna byaoceniona pod k{tem ipeln'an'a ka:deso kryter um osobnol
2. oGn'aJAcy wpsuje ioia pnyzn:nyrh punkr6w ra dane kryleriu

I ocen'alqcywpkule sume punkrdww poru,,suna p0nktow"

4 w pnypadku, sdy oceniajq.y d.en' daie kryterum ponirejmaksym3 ner laby punkrdw ma

obowiqzek kl6tko uzaiadn'd ocenq w,U?asadnieniu o.eny"l
byt podpi5ana pnez o.en'aF.e8o w nieF.u do tego wyznacronym

op*nona oarq oceny,
6. Kafta pownnabyatrrypelnanaayren'ei
7. wrelkepomylk nalezypophwiaapnezskeilaneiEpacfowan'aptezo.enDFcego;
3. Pry ocene po*crecdlnych kryre.dw o.enErl.y pow'tren kiercwaa

hwa yniwEbel,,tokalnekryrer'awyboru"stanowa.r,alaonikdonineFzelnnrukli

zal Nrldoinslruk.l wypeln'an,akanyocenywedlus okany.hkryter6wl'ybotuoperecJ.

a obraza LsF rullle sqw
Rozdz a e LsR ctaErralysti, LcD

0. Do.wbdcanio w rcdizcji

1r ope€cia arhda wyrouy3snie

orq 4cle poz,RqdM d'arar4.e na ob'azeLGo



I

PErdl. dr Fq*v. u [cyd' dr.d

pEl*id{ .n!.rulq.yt' l|rdrd lnm nn rFdrc Prcomu, w Emn
k b'ium 6nb|E btdr. ,r.rrcaa E.ng.1MnFJr r6d6r1' y'r*r'ydr
rri€todrEy * 'lmd hrn.sE r6so *r(ladu u'LnEo w @r'l h
pEl*b. PMiMm bldeDdl€hy, w krdryd' sd0d6d.rq ddeua
$*bd \rirey D ponmb *yr.:yn d hhrDliy ola.4brr v
epor:ee.'ru Mhbtr Ftornkn4 | Ftrlc
2015r9lpful€@9.ro*ycn*fuil(6wIfybup?}znMn|l
pono., eu$q w EnDc' pod.,zlrt'ra .!t/!r€cL m 

"nE2odeoFe'iv En.d' dEblii @iu loklis€o l(bdk^€e6 pd
$ol.@no6. othbso P.o{mom Roequ c6.46,rivblrdcn E bE

wbry' nrtrc! 6D.Eo,r m PE td*n. badr6Fdq., hdr y p6mqr paidujq dyd. rd€orDu



za'henlk dr 19 do Pre@du.y pzytntu nr. ponocv w hm.dr pmleku gEnrtueso

- ust czlonk6{ nady wyhcorry.h z oeny w.tsk6w o p@teEenle 86nru

rilta ebnk6v R.dy wyhcony.h z ocary wntorkdw o powtenonte anntu

sporQdz||l,,,,...........,,,,,,,,,,..,,.,._.....,.,,,

Podplr:,,,,.,.,.,....,,...,,-.,.,.,,...,...,.,.,,,,,,..,,

MlelscoMs4 data:..............................

e

ProJekt wp6lfinanbwany
€ lrodldw PrcgEnu RoMju obsrdw wielsklch na tat 2014-2020
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ZalEdnik nr 22 do Pro.edury pnylnawania pohocy w rana.h projektu grant €go
- protok6i z posied:enla Rady LGD

PROTOK6TZ POsIEOZENIA RADY IGD

w dn'ach , ,, r w &u4e slowadys?en'a

Ryckiej w Rykach, pdy ul. wyczdlkowskiego

Pnytlogd ziemi Ryckiej".

Celem posiedzen'a Rady LGD b\4a ocena

Lokalna Grupa Dzialania,iLepsra Pnystoia ziemi

104 odbtlo sia posiedzenie RadV LGO ,,l€pra

wniosk6w o powie.zenie Sfantu w famach

P',eblegobradp'otokolosal/a.. -5ehera'zRad,

Wdniu........RadaLGDobfadowalawnaslQpujacymskladzie:

Z oceny wskazanych ponitej wnro5k6w o powlenenie grantu wy{ zeni zostali nastepujacy

1

I

5

Rada speinila warunek quorum I parylel6w zgodnie z Re8uiaminem Rady LGD,,Lepsza Pnysrogd

ocenie poddanych zostalo......-.......... wniosk6wo powienenie Brantu - li5te oceniany.h wniosk6w

pnedstawia ponizsza tabela

Projeki wsp6ifi nansowanY

ze nodk6w Proeramu Rozwoju Obrardww ejskich na lata 2014-2020



tsta wn oskdw, ktdre uryskaly
powieeenia Sraniu predstawia

Po:ytywn4 ocenaz8odnoac z t5R uzyskalo....... wniosk6wzgodnie z tstEwniosk6w z8odnych, tsR
5tanowiqcq Zalacrn'k nr 20do Pro.€dury payznawania ponocyw famach pfojektu granrowego.

Nastepnie ww. wniosh zosrat poddane ocenie me.ttorycznel zEodnie z k.!teriami

L6ra wniosk6w ocen onych pozytywn'e merytorycznie przednawia poi zra tabeta:

LEta wnlosk6wocenionych n€Eatywn e meryroryante pnedstawia poniisza tabeta:

rekomendaqe Rady LGD ,,tepea Pzystoii zi€m, Ryctiej" do

6

Projekt wspdlfi nansowany
zenodk6w programu Rozwoju Obear6w Wtejsktch na tata2014 2O2O

2.

3.

nrii



*B

Na tym ponedzenre zakonczono,

Zd!!!!i!!
1 Lhta obecnoici z posiedzenia Rady

2 oeklaracje bezstronno9ci i poufnoSci.

3 &rty oceny wriosk6w

Projekt wspftnnansowany
ze 3rodk6w Programu Rozwoju obsar6w wieFkich na lata 2014-2020



*;B

Zesbwi.nie wnlotkdw wc. ze w5lazanieh

Poszcag6lnych elonk6w iady i SredniA ocene

Llst3 wniork6w zgodnych r |Jn.

Czlonkdw Rady, kt6?V je oentatl, oceGnl

5,

7.

Ustl Mlost6w o p@lerenie !6nrdw wltnnvch do dofln.nsowanh,

Urta rankinsowa wnrosk6wodolinan$wanre oDeracit,

n

Prcjek sp6lfimnsw.ny
ze arcdk6w Prc8.amu ndwolu obear6w wieisktch na lat. 201+2020



Zalacznik nr4do Potokolu u ponedzenia rady LGD

ZenNlcnle @nlonych wnlotk6w o p4lM€de ghntu wg lokdl.vch trvten6w svloru

I

Poiehsp6mnansowany
ze grcdk6w Pro8rahu Rorwoju obszar6w wieFkl.h na lata 2014_2020



Zatadn k nr7 do prorokolu z pos edzenG Rady LGD

tista rankingow. wniosk6w o powieReni€ granru

wnioski o.eniohe pozvlywnJ€

(wnosk, kt6feorzymatycona,mn ej60%oe6rnejrumypunKrowJ

wnlorki o.€nlone porytysnie na wsry!tti.h etapach o.env, kt6re nte uzyskary rekomendacji
do podpbania uhowy o powteeeniegrantu z uwa8l na wyczerpant€ fimitu dostQpnvch

wnioskowanal Retohendosana

Protekt wsp6tf nansowany
zo nodkdw Programu Rozwotu obqa f6w wiejski.h na ara 2014 2o2o



c.

I

P@jektwsp6finan$wanY
ze nodk6w Programu Rozwoju obszardwWiejskich na lata 2014_2020



ili*.*"
zalaenlk 23 do Pro.edurv pdvznaw.nia pohoq w ramach Frolekt! ItantdeSo

- Plsno inforhujq@o wynlkach o.eny meryrorydnei i:sodno3.i z tsR

Dotydy: informacja o wynikach oceny meMorycznej wniosku o powi€nenie grantu nr
.-...,,... ,., ,,, , , ,,, l u godnolcl z ISR ilokalnymi kyte amiwyboru.

Upnejmie informujQ, ze wnioseko powiedenie srantu zroionywdniu ,.., zarejesirowany
pod nr ewidencyjnyo ..,.,.... zostal rorpatRony pozlaywnie/n€satywnie' i uchwalq Rady LGD

z dnia........- zostal zakwalifikowany na lhiQ s!i9!ktg-!L!!3!yeDl-4ie!4bE!y!b' do

L ocena ,godnoici wnlosku z LsR

oena pouyrywna/neSatywna -

ll. Ocena mer''toryczna
ocena porytywna/nes.tywna'

rll Liczba punkt6w uzyskanych w ramach oc€nywedluElokalnvch
krt4eri6w wyboru .... ,..........

Wniosek mieici sie/nie mie!.isie +w ram.ch limitu dostApnych Srodk6w paewidzianvch dlr

r-l
e

Projekt Mpdtfinanswany
ze 9odk6w PDerahu Rozwoju Obta.dwwiejskich na lata 2014-2020



od podjeter decyzt prysrusuj. pan,/panu p,awow" 
";;;,; p,",".,"

dn a okzymania nin €Frego pismawprypadku gdywniose^.
1 uzyskaineCatyrvnao.enewrrak.teocenymerrlorycrnera,oo

2 n'e uzyskal mln'malnej tkzby punkr6u

P.otestjest wnoqonyw rorn € p sennejdo b,ura L6o imu! zaw eracl

I ornaczenie tGD wlaicweBodo fozpalrzen a protest",

2. oznaczeniewnioskodawcy;

3. numef Wnioiku opowieren egrantu,

4. wrk4anie kryter6w wvbo.u, u k6rych oc€na wntoskodawca ne zgadza siq tub
wskazanie, w jalm zakresie wnoskodawca, ne,sadza siq, n"s"iy*.q o."nq
m€rytoryczn4, rgodnojci operacji z r5R wraz z ubradnrenieh stanowFka

5. wskazanie ,arut6w o chardkteze proceduratnym w zak.esie preprowadzonel
oceny, j€2eti zdanrem Wnioskodaw.v, na.uven,a takie mat friejsce wraz

Odwolaniewnoskodawcyzostanierozparfzonep?ezRadeStowadyjzenia.

Protesl powinien bvd zlo:onv be.po3rednio w Bilde tGO ......_ w ni€pn€kraczatnym
terminie 7 dni od dnia orrzvn.n a nintejrzego pkma.

6. podpis Wn oskodawcy ub osobv upowain,onej oo je8o
/ /a,t. enien oryc'ndru r_b koor do.LrenrL oo.wadudja.eso
oroby do f .pf ezentowania wniostodawcy.

Ponadto pragne poinformowaa, tr w wyn ku p.ocodury uuwo,awaej
kolejno!i na scie operacji wvbranych dodor,nansowania.

o3obq witazanq do roiral|ureJ p.

a!

Projekt wsp6lf nansowany
zesrodk6w Programu Rorwoju Obrzardw Wiejrkrch na tata 2014 2020



Prcj€ktsPdtJinanewanY
ze todk6w Prolramu Rozwoju obsz..6wwrejski.h na lala 2014_2020



At pi

z.ladnik n.14 do P.o.edury pnv?nawania pomocy w Ema.h pDleklu srantow€so
- wykaz dokumenl6w pneka4Hany.h do sahonqdu wojew6d:tua

wykaz d6kument6w pnekaryanv.h do sadonedu wojes6dztua w rama.h:

L Dokcn.ntoela doveq@ ol*tu tnntow.to IGD

Do@ prekotunto dakuhento.tr do sohonqdu WoFwbdrwo

wn osk' o pow'€nenie s.antu wyb

-kopia lotwaedzona :a Bodno3t zorvslnal€m

tistawrlort6w zgodny.h z tsR kopla poBrerdronaza

L5ta wnioskiw wybranych p?ez tGD do rinansowania -
kopia poNtedrona za :sodnoif z orvsinalen
u.hwary pod^re pdez Radq LcD w spraw'e wybo.u

w.io5k6w o powenenie C6ntu oEz ustalenia kwoly
pomoq/ - kopia potwierdzona za :sodnaii z

5 srordr z posiedzenia Rady LGD dorye4@Bo o.eny
zgodnolc' wn0sk6w o powier€nle Srantu, rsR, oceny

merytorycznej o6z wyboru wnioskdw - kopia
potwied:ona za zsodnoii zorysinalem
LGla obecnoicialonldw Rady tcD podczas Slosowan'a

kopir porwierdzona :a,godnolC, orvgLnalem

Olwadaenia czlonk'iw

beavonnoic' poddas glosowana - kopia

potwierd:ona b zsodnosi r orysinalem

Psehna 
'nfomacF 

doqczQca skladu Rady LGD

(wy$k'ch ctonkrjw Rady) pnynalezno3ci do sektoc
(dokumenr v/ymagany w pEypadko, sdv nforma.te w

tym Ek.esie ules\
odzre(edone w tsR) - kopia poMr.rdzoFa ta

P.ojekt wsp6lfi naniowany
ze kodkdw Pro8remu Rozwojuobqar6wwierrkrh na lara 2014'2020



Dokomenl{-y) poiwlerdhhce pzynaeinoji c,lonlt6'

kopia potwiedzona :a l3odnoja r oryslnalem

Rady do sehoE teso pned*awcer5two podd*
dokonywania wlboru opeG.) do fnansowan a

(dokunenr wymasany w pnypadku, sdy inrorma.l. w
tym ak6 e rc zonaryFrae odrwiei. ed one w lsR)

Kany Oceny Merytorydnej i Zgodtroici , tsR w ramach

oceny rrlteri'jw wybotu ocz ?sodnolc' , loratnymi
kryleram wyboru -kopia potwierdzona za zsodnol{ z

Rejestr inle.esdw, jell tGD proradz ren Rejestr tub
nny dokument porwaraj4cy na idenqfiltaqe charakteru
powazad aronkdw oltan! decyzyrneso z

wniosrodawcam' / poeaesdnym' projpkrami - kopla
potuie dzona r. ?sodnoSa r orysin aled

hodpis soby prrek:aiacl
dokumenb.je w imieniu rGo)

lpodpis oroby pzytnujr.€j
dokumed{je w imretuusw)

N

P@jekt wsp6rrinansowanY
ze n0dk6w Progcmu Rozwotu obvafdwwiejski.h na ac 2014.202a
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Pro.edury przvrnawani.

51H

ponocy w r.mach prolekru Sranroweso
Plsmopot*lerdualee rtoienie proteetu

Ooryey: Potwt.rd4ni€ pzylqcia pbt.rt! dolycz.tc.go oc€nt wnto.tu o powroEonr. gantu w

N nreleym pol'Nierdzam, 2e w
'- .... . .. ........ (LGD)
o nuneuoeMdencyjnym .... ...

pqekt6ptlinanewa.v
ze srodk6w P@g€mu Roaoju obea|6y wejskich na tata 2014-2020



zaladhlk hr27 do Pro.€dury przvznawania pomocv w rama.h projektu grantowelo
- wz6. pkma inforfr ujq.eco o wvnlku ponownel oc€ny

wniosku o powieEenie llantu

i;;;;,;;;:;;";;;;;;";,;-- -

;;,;;;:;;:;;;,;;,;;;;;t;i;". ;,;;;; -

;;,;;;;;;;;,;;;;;; :;;;; t;;;;:;;,;; ;;",,,,"."

Doryov: i.forma.ji o wvniku ponownej o.€ny wniosku o powiedenieranru

W odpoweda na prsno z dn a ..............dotvc2a.e ponownej ocenv wniosku
o p i€n€nie grantu zlorone8o w dniu....... infofmujemy, ie uchwaiQ Rady

5lowaEyszeniaz dnia. . . protestzosral rozpakzony porvlwni€/ne4atvwni€r
W rwiqzku z powy:szym wniosek o n. ewdencyjnym .. rostaV n'e ronal'
za kwal r kowany na liste wnidk6w wybranvch/4icsy!E!Jsh!!9!9[!3!E]sed4

l. Ocena ,godno<ci operacj z 15R

ocena Pozylywna/nesart{na i

Ocena pozylywna/negalywna'

ll. Liczba punktdwtak e operacla uzys(ala w ramach ocenVwedluB
okalnychkrlaen6wwyboru. ........

opefacla m e3.lsie/niem €4c sie'wramach limitu dostapnych nodk6w pnewdzianych

Dodollowe rrd)ddnien e

ledndc,einieinformuie6v,:decyzlaRadylGD,,................"1e3to3tat€czna.

05oba wskranq do konbktojen p.

P

Prcreklw3p6[nansowaiy
ze grcdkdw Programu Ro&olu obszar'Jw w eFk ch na lala 2014 2020
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P6i.kl rc06{in.nwanv
ze eodk6w PrgEmu Roircju ob*ai6w wGj.kich na lata 2014-2020



ldr*o
do pro.ed!ry przvrnawanra pomocy w Emach proj€kt! Bhntowego

-wz6r umowy z G6nlobiorcl

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

NR

rl

w ramach Pro8ramu Rozwo,u Obizar6wW ejskich na ara 2014.2020

Dzalanie 19,,Wsparcled a rozwoju w 6mach 
'n,clarywy 

LEADER"

Poddzialani€ 1q.2 ,,wsparc e na wdrazan e operacji w ramach stmt€Bli rozwoju loka nego

k erowanego przez rpole.znoad" I

zawarta w ........ ........wdn u ................. pomiadzy:

.................. z siedzbA w ......... .... ., ul ...........,......., wpsana do KrajoweEo Reresvu

s4dowego Rejestru Slowadvszei 
' 

hnv.h Organ zacj spolecznych izawodowy.h, Fundaci',

Publicrnych Zaklad6w Opiek Zdrowohej, pod numerem KR5 ...... ....., oznaczenie SAdu

sejonowqo, w kt6rym pRechowywane sq akta rejestrowe: sqd .. ........... ...... .N Pr ... ,
zwanq da ej,,LGD", fepferentowanq pRe.

2l

........................zamieqkaia/yml,!edu b1w

razem zwanymi dalei,,Slronami"

51-okrejlenia iskr6ty
U2ytewumoweo powenenre gbntu,zwanejdalej,,umowq",ok.eilen a oznaczaja:

1. RozpoDadz€ne nf 1303/2013- ro?porqdzen'e Paramentu Europejskleso iRady (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 Brudnla 2013 r. trstanawiajace w5pdlne pdep'5y dotyczqce

Eu.opeFkieso Fundusz! Rozwoju ReBiona neso, Eufopejsk€so Fundurzu spoie.:neCo,
Funduro Sp6jno!.', EuropersheCo Funduszu Rolnego na Recz Rozwoju Obear6w
weFk'ch oraz Europejske8o Funduszu Morekieso iRybackieso oraz ustanawiaja.e
pnepisy ogdlne dorycz4.e Eu.opeFkrego Funduru Rozwoju Regionalne8o,

EuropeFkiego Fundu5zu 5pote.znego, Fundunu 5p6,non', Europejsklego tunduru
Roln€8o na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskrh ofa, EuropejskieCo Funduszu MoGkeco

I Rybackieso oraz uchylaj4ce rozponadzenie Rady (W€) nr 1033/2005 (Dz.Uz. UE L 347

2 20.12 2471, s\t 12A, z p6in zn.))

Projekt wspdlnnan5owany
ze nodk6w ProBramu Rozwoju obra.6ww ejsk ch na lata 2014 2020



N

2.

6

3.

""-':s::i,";-.. E
Ustawa RLrc ustawe z dnia z dnia 20

1.

2.

3

11'llI!t!
utego 2015 r. o rozwo,u okalnYm

okanej5poie.zno!ci(Dz.U.poz.373);

3. Unawa PROW ustawe z dnia 20 lut€8o 2015 r. o wspieraniu rozwolu obearow

wejskch z udziaiem nodk6w Europ€Fkieso Funduszu Roneso na zecz Rozwolu

Obra.{iw wiejskch w rdma.h ProBramu Rozworu obrzar6w Wie)skich n. dta 2014_

2020 (Dz.U poz 349)i

4. Unawa PS u(awa r dn'a 11 lipca 2014 r o zasada.h realizacji prog.amow w 6ke3ie
po tyki rp6jno3ci frnansowanych w pe6pektywie finansowej 2014 2020 (Dz.U po,

5. Kodek3 cvwiny- ustawa z dn'a 23 kwielnia 1964 r. Kodeks cywilny {Dz.U. z 2014 r., poz

Granroblorca- podmlot, o krdrym mowa w al1. 14 usl 5 unawv RLXS oftz an 35 u$ l
unawywzakeslepoliLvkirp6tnoici,wzwiqzkuraft. 17un.4ustavryRLKs,

LEADER D.alanie LEADERwPRow20l4'2020;

LG0 - Lokalna Grupa Dzlalanra;

-5R {'aiog" ro/so r lo.aln"3o.iP o*dregop''e7 oolo./no :

PROW-Program Rozwoju Obrar6w Wieisk ch na lata 2014 2020;

Wnosek o powlenenie grantu wn osek sllad.ny do LcD w ramach otwarteSo niboru,

o kt6rym mowa w arl.35 ust.3 ustawy w zakferie polityki sp6,non', na realiza.ie zadan

5luza.ych osiABnlqc u .elu tego pfojektu SrantoweCo, w zwllzku z art. 17 un. 4 ustawy

5 2 - Przedmiot umowy

Predmiotem ninieFzei Uhowy jest udzielen'e paez LGD Brantu, zwaneso da ej

,,nodkami f inanrowymi".

Pnyznanle jrodkdw finansowy.h, poleCa na udrleenu Grentobrorcy, wspatia

kapltaioweeo, zgodn eu wniosk em o powienen e Srantu, rtanow Acym zal4.zn k nr1

Granlobiorca otrzymu,e lrodk Inansowe na zasada.h i warunkach okreilonych

w nlnieFzejUmoweofaz Dl4czni[ach, kt6re3tanow]a integn nq czesa Uhowv

Gfantobo.ca paylnuje nodki linansowe ' zobowq:uie sia do kh wykouvstania

zgodn'e , postanowienlan n n'ejszej Lrmowy, zaiiczn'l€m' do nlel, Regulaminem

pnyznawanra Erodk{iw finansowych, ptep6amiunawv RLK5, u5lawv PRow, ustawv

PS innym pRepGam powqechnie obowiazurl.eSo prawa oraz zeslawen'em

ae.zowojinansowlm irodk6w finansowych slanowqcvm zaiacznlk nr 2 do nlniejsze,

Gfantobor.a ponos' wvlacznq odpowedza!noia za szkodv wvrzadzone wob€c os6b

iizecch w zw Azku z realizowanA zadan a

crantobiofca zobow azuje siq do reaizaclzadan a, ktoregoceemlen .6
C\

Projekt wsP'jlhnanrowanY

,e nodk6w Prosramu Rozworu obqa16w w ej5k ch na lata 2014-2020



5.

2.

1. caikowta wartoia srantu wyn05i brutto/neuo ......... . ... . PLN (siownle:

1) za iczka w wysoko<ci 70% kwoty nodldw fn:nsowy(h, tl.

3

9

Prolekt wsp6if inansowany
ze nod l6w Pfo8fam u Rozwotu obear6w W ejsk ch na lata 2014 2020

Grantob orca zobowiqzuje slq do osiqBnlqca

zgodnie z tre(cia wn osku o pow'ezen'e grantu,
q 3 F'n.nsowanie grantu i

carkow ta wartoid kort6wkwa inkowa nych wynori btutto/netto .. .... PLN (srown'e.

Calkowita kwora irodk6w fnansowych wynost nte wacej n: brutro/netto ............
PLN Glownle: ........ ....... . nolych 00/100), costanowinie wecejnit........... %kortdw

Gfanlobiofca ?obowazute 3e do wydatkowana wkladu M,lasnego w wysoko<c:

bruto/netlo ...... PLN Glownie: ......... .....notych oo/1oo)r
LGD wyptac Grantobrorcy kwotq nodk6w finansowlch, o kt6rych mowa w urt. 3

.............................P1N lslow ..... PLN), w termine do

dnia ..... ............ po wnleren'u pne, crantoborce zabezpieczenia

prawdlowegowykonan a umowy, o [t6ryn mowa wE5 u(.2
2) piatnolc koicowej w ro.m e rerundacj poniesionych paez 6rantoborc6w

calkow tych wydatk6w na realza.je projektu Erantoweeo, o ktdrych mowa
w ust 1 w wysokoicl n e wiakret niz 30% kwoly todk6w fnansowych, tt.
...... .... ..... PLN (3iownie:..... P!N), wrerh n'e 14 dn od
dn a zatwlerdzenia pzez LGD caloicowe8o fozlcren a trtdatk6w obteiych

6. Wszystkie platnoic bedA dokonywane ptre, tGO w PLN na rachunek 6fantoblorty
prowadzony w rorych pol5k'ch.

7. Platnojci bedt dokonywane na ra.huneI bankowy Grentobiorcy nr..... ..... ....

prowadzonyw 8anku.. ..
w pRypadku opdinienia w pnekazywaniu lrodk6w lnansowych prze, LGD,

Grantobiorcynieprzydugujeprawodomaeaniareodrerekzaopdtnlonlpiatno<d

W p?ypadku rrystepen a op6inlei w pnekazywanlu todk6w nnansowlch,
pdekracrar4cy.h 14 dn' (aendauowy.h, LGD zobow4zany ,est po'nforoowai
Granlobiofce, w fo.m e pisemnej, o pzycrynach op6:nien pro8noze pzekazan a

t0 Gfantobiofca zobowiazute se pokryi ze nodk6w wlasnych weekie qdatki
niekwal I kowane w.amach pro)eklu srantoweso

11 Gmnrobiofca zobowiqzute se niefinansowai koer6w kwallkowanych operacji

u nnych nodk6wpub cznych zsodn'e z warunkan ptyznan a poho.y.



12. Cfantobo.ca zobowiqzutc rie do pfowadrenla wyodrqbn'onej ewldencji ksesowej

v,ldatkdw grantu w spos6b pnetnysry zgodnie z zasadami ok.eionym
w ProEramiei tak aby morwa by{a denrynkacja po5zc,e36nych lransakcjl

zw azanych zSfantem

13. Grantobiorca bedacy osobA flzv.zna dolE.!a do uoowyo!wiadczenie:

1) malzonka o wyra2eniu ,gody na zawarcre umowy/
o nieporostawanu w zw'izku mai2enskin/o ustanowionej
rozdzielno<ci majatlowejr;

94 Okreswyda!kowania pnyznany.hlrodk6w finansowych

Okles wydatkowan a pnyznany.h nodk6w fnansowy.h

1) rozpoczecie wldarrowan'a +odlow r nansowy.h

Prorekt wspdlinan5owany
zenodk6wPfoBramu Rorwoju Obsza.6w W ejrk ch na lala 2014 2020

2l /dLoi.'e- a,,darLodar a.'odldw r'nc-iody!h. ... .........
Gmnlobo.ca zobowiAzany jest n €zwlo.zn e pow adom a L6D o wszelki.h
okoli.zno!oa.h, nog4cych zakr6cli lub op6;niiwydarkowanie pdyznany.h nodl6w

Teh n zakoncrenia wyda*owanra pRyznanych nodk6w finansowych okrejony
w ust. t pkt 2 mo2e ,ostai pnedlutony na uzasadn'ony wniosek Grantob or.y,
zlo:ony nie p6inier nr w term'ne 7 dni pned dniem, w kt6rym ?nana Umowy
w tym rakresie ma wej3iw:yce.
Do wniosku, o kt6rym mowa w ust.3 GrantobErca zobowqzany le$ dolq.zya
dokument.cjt niezbqdnq do jeso praw dlowej o.env

w uzasadn'onych oko czno!(iach LG0 moie wyrazd zCode na pnedlutenie t€rm nu

zakonczenia rrydatkowania jrodk6q fnansowl.h okr€ionego w o3t. 1p[t 2

z wlasnoj in.jalywv ub na wn osek G.antoblofcy n ezaretnie od termrnu jeso

zawiesia wydatkowan e pnvz^adych Erodk6w finansowychl
w pnypadku zartn.nla okolicrnoi.lun'emon'waiqcych ub ragmiara.y.h rch da ee

W pEypadku zastnienia okolkrno<c, o kt{irych mowa w usl.6 Gfantobior.a
zobowi4zany j€3t nierlvlo.zn,e powadom'a o tym tG0 oraz pned{awa wszeke
nlerbqdne nforma.le w tym zakre5e W takeisytuacj st.ony moga dokonad zmiany

lerminu zalo'iczeniawydatkowan a nodk6w f'nanrowych okreionegowurt.l pkr 2,
jeiel zawieszen e wydatkowan€ pnyznanych iodkdw finansowlch moze

spowodowailub spowodowalo kon €cznoid paedluuen a zakoiczen a wyda&owania

W pnypadku zaGtn en a okolicznoic, o ktdrych mowa w ui 6, LGD moie fozwiazaa



e

w ptypadku, n e fozwiqzania pzez LGD llmowy, na zas.dach

o kt6rych mowa w ust.3, Grantobiorca jest upfawniony do wrnowen'a
v,rydarkowanla pdyznanych i.odk6w finanrowy.h po unan'u okol'cznon, o kt6rych
mowa wust.6, po updedn nraw'adom'en u o tymiakce LG0.

9 s- Poslanow'enia rczeg6lowe doty.zece wyplaty irodk6wfinansowv.h

GEntoblorca zobowlqzu,e se do wydatkowan a nodkdw finanrowy.h:eodn'e
z Wn oskem, o kto.ym mowa w 5 2 ust.2, w zakres'e zaakceptowdnym pnez LGD,

z najwyznym rtopnem staranno3ci, w sposdb ,apewnlatacv uzyskan'e jak

na)epszych wyn k6w z dbaioaoa wymaean4 pRez najlepeA praktyke w danel

drednn eoraz z8odnie z niniejszl UmowA, pzepisam powsze.hn eobowazutacym'
Regulaminem pzyrnawania irodkjw finansowv.h.

Wafunkiem wyplaty todk6w frnansowych, o kt6rych mowa w 5 3 u3t.3 ien
wnierienie pnez Grantob'orce zabezpieczenia w poslaci w€ksla in blanco

z po.qczeniem w€kslowyn Gwal),op ewalac€3o na kwote payznanych todk6w
fnansowych, o kt6rych mowa w q 3 ust. 3 najp6injet w dnl! podpsana nin'ersrel

Umowy i ulrzymanie Bo co naimn'et pre? okrei, o ktdrym mowa w I 6 ust. 6

2 ,a{?ezen'eo, ze tGD mo:e wykoEystaa zabezpieczenie fdwniei po uplywle teSo

okresu jeiel zajd4 okoli.zno<.i uzasadniarace skodV5ran'e : zabezp eczen a

watunkemwlplatyplatnojcr koncowej, o ktdrejmowa w53 u(. s pkl2 jest:

1) wydatkowan e trodk6w finanso!rych, zsodnle z wnioskem, o kl6rym mowa
w I 2 ust. 2, w zakf€sle zaak.epiowanvm pdez LGD, zestawleniem reczowo
r'nansowlm wldalkowanra nodk6w f inansowych j

2) zlo2enie w terminie 20 dni kalendadowych, od dn a o krdrym mowa w q 4
ust. 1 pkt 2 5zczeg6loweBo zestawrenia poniesionych wydalk6w, kt6.ych
zakup zoital dokonany re <rodk6w finansowvch wra! z dokufrentah
polwiefdzajlcymi reaira.te op€racj, rSodnle z restawieniem zec?owo-
finansowym (w uzasadnionych pzypadl<ach LGD moie na wnlo3ek
Granroborcy lub, wlasnej 

'n'c,atwy 
wvnra p6emna zgodrA na zlouenie

/cnd*i.-L w_a7 / 4na8a-/m' dok.n"nrani * 'nnyr pdt-er<?lF
termrnie), lak mijak:
a) kopie faktur ub innych dokumentdw k3ie8owych o r6wnowarnej

wartoicl dowodowej,
b) kopie dokument6w potwierdzajacych odb dr unEdzei ub wykonan e

.) kopie wyc E36w bankowy.h z rachunku Grantobiorcy lub pnelew6w
bdnlowy. h porwie d/dr4.,. h doto dl'e pl"rro c'

d) kop'e 
'nny.h 

dokument6w potwerd:a,acych praw'drowq reahuacle

operacji, rgodnie zzestawienien deczowo f nansowym;
e) olwddeenre o dokonan u ?akup6w towardw lub uslug zgodnie

z wnio3k em o pdyrnanie Sfantu,
r) sprawozdan ez realDacjiBrantu;

Lr')

Protekt wrp6ilinansowany
zetodk6w Pros.amu Rozwoju obrar6w Wiejsklch na ata 2014 2020



(o

g) karta wkladu n epieniaznego;

3) orqgn'qcle wynikajacych z wn'orku o pDVznanie srantu wskainrk6wproduktu

4) pn€pfowadzen'e prez LGo kont.oli na m'erscu reatra.r' operacji w ceru

zbadan a dyopefacja zoslata zrea trowana zSodnie z wnio5kiem o pay?nan e

Srantu,okt6rym frowaw52 un 2,wzakrete zaakceptowanvm pde: Radq;

5) potwrerdzenle pdez LGD w 
'nforma.ji 

pokonlrolnei prawidlowej rearzac,

operacJ ub usun ecie nleprawrdlowoac;

6) akcepra.ta pn€z LGD ptekazane8o pne, GfantobiorcQ ze5law,en'a
pon €sonych wydatk6w wraz z dokumentam potwierdzalq.ym

' u?asadn alacym prawdlowa rea za.je operacji, zsodnie z zeslawien em

izeczowo nnansowym,

4 a.ropiar prpl.uD,p'd^o drna) 'pal7a-iiooc o j:
3) dostapnoid nodk6w na rachunku bankowym LGD

4. Dokumentv, o ktdrych mowa w u3t 3 pkt 2 Grantoborca zobowi4zany ren
p' ,goroia_/u4/3ao e-er ^a ieor',] \'L 

^,roeo
r) vaee6lowe zenawen e poniesionych wydalk6w muri by. pnwotowane na

podnawe dokument6w poiwiordzajAcych pon esone w.ydatk', ktdrych data

spnedazy, platnoj.i wystawienra ne moie byd w.zejnieFza n: data

rozpoczecia wydatkowania irodk6w linansowych, o ktdfej mowa w E 4 u5t. I
pkt.l i p6inieisza n z data ,akoiczenia trrydatkowan'a irodk6w finanrow\,.h,

zsodn'ezE4u3t.rPkt2;
2) w pEypadku koet6w ponlesionych w walurach obcych w qczeS6lowym

zestawlenlu pon esonych wydatk6w, na etv podai kwota paeiczonq na PLN po

lakrycznym ku6 e obowiazujqcym w dniu dokonan'a phtno5c;

3) kope wy5rkch dokument6w, o kt6rvch mowa w u3t.3 pkt 2 mutQ byi
oznaaoneddta Lpotwefdzoneza rgodnoSaz oryc'nalem ptezcrantob'or.e

5. W pnypadku slwerdzena bfak6w forma nych bedi n e:Codnoic w zlotonym

rczegdlowvm rest.wieniu ponesonych wvdatk6w ofaz sprawozdanu, o kt6rych

mowawusl.3pkl2zwniorkemopnyznaneg.antui o kr6rym mowa w 5 2 u{ 2,

LGD wzywa Grantoblorce do ch uzup€in enla ub zlorenia dodatkowych *.yF!n ei

5 N'ezloi€n e pnez Grantob'orce wyja<n €i, o ktdrych mow. w ui 5lub n'e usuniecie

brak6wpowodut€wstaymanlepaekazana piainojci koncowej ikonecznolazwrotu
caroicl!.odk6w r'nansowych na zasadachokreionych w nin ej32ejumow €.

7 W pnypadku, o kt6rym mowa w ust. 6 Granloborcd zobow'azany ren zwro.'a

olrzynane irodk fnan3owe wraz z odset[am w wy3oko<c jak dla zaleSlo3ci

podatkowych, naliczany.h za okre3 od dn a ot.zyman a i.odk6w finansowr/ch,

o kr6rych mowa w q 3 usl.6, do dna ich zwfotu na rachunek bdnkowy LGD nr

............ prowadzo^V w banku.. w term'n e 7 dn roboczych od dna

ok.ejlonego pu ez LGD

\o

Projekt wsp6lfi nan30wanY
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3 tGD po dokonanu weryfkacl' prekazanego prer Grantoblor.e sz.re8dlowe8o

,estawenia poneslonych wydatk6w, po<wiadczeniu wysokoSc pfawidlowojci
pon'elonych wldatk6w kwa 

'fikowalnych 
uteLy.h w wu ,enaweniu, ,atw'erdza

wysokoii kwoty do wyplaty ipaekazuje cfantoborcy psemnq nlormacja w tym
,ak.ese w pzypadku rdzb'ezn6(. m'edzy kwora wn'oskowana pdez cranrob'orte
do wyplaty a vrysokoiciq nodk6w f ndnsowych ,atwierdzon4 do wlplaty, LGD zatqcza

do intorma(ji uzasadniene.

9 le2eliGfantobofca n e dokona zw.otu nieprawidlowo wrykonystanych lub pobranych

nodk6w finansowych wryznaczonym pEez LGD tero n'e, tGD dolonuje pot.q.enia
niepfawidlowo wykonystanych ub pobfanych nodk6w linansowych wraz
? odse*an i w *ry5okoic' okre! onel raI d]a zalegloi.' podatkowych z kwoty piarnoic,

t0 w pnypadku Edy kwota nieprawidlowo wykoRynanych ub pobranych 9odk6w
finansowych je3t wyisza n: kwota po,onala do refundacji lub ne jen no:liwe
dokonanre potr4cen'a, a Grantob'orca n'e dokonalw !w,naczo
o kt6rym mowa w ust 7, L6O podejme czynno3c zmezajqce do odzyskania
nalezneso dofnansowan a, z wykoEystan'en donepnych nodk6w prawnych,
w rzcz.g6lno<.i ,abezpe.z€nia, o kl6rym mowa w I5 ust.2 (oqty.zynnojci
?mleaajlcych do odzyskania n eprawdlowo wykotystaneCo dof'nansowan a

obciqiaja cfantobofce.

5 5-Monitonns ikonrcla

Grantobioi.a jest zobowiarany poddad 3le mon loringowi I kontroli LGD ora, nnych

uprawnionych oGan6w w ,akrese pmwdlowoic wydatkowanra Srodk6w

6l6wnvobowl:ek m.ntorowania konro wzak.erie prawidiowo<cl wydalkowania
grodk6wnnansowych spoczywa na LGD.

Grantobioi.a jeii ,obowiazany zapewnia podm olom, o kt6ry.h
prawo wB adu we wyslkie dokumeniy, w tym dokumenly eeklronicrne rw qrane,

rea|naclioperacj, pnez caly okres ich pze.howywania okfe<onyw56 ust 6.

P.oje[t wsp6lf inansowanV
zeiodk6w Pro8ramu Rorwoju obszarbw wejskl.h na lata 2014 2020

o wszelkch oko cznolcrach moga.ych zakl6cii ub op6:nia realkacjq !rydatk6w na

5 rere da podstawe crynnoic kontfolny.h pnepfowadzonych pRez uprawn'one

orcanv ?onanie srwierdzone, re Grantobiof.a wykozyslai caloli lub cztia
przvznanvch arodk6w finanrowy.h niezSodnie z pneznaczenred, bez zachowania

odpowiednlch pro.edur lub pob.al calo<d ub czeii pdvznanych nodk6w
finan5owych w spor6b ni€nale:nyalbow nad6iernej wysokoac', zobowaranVie3l on

do zwrotu rych nodk6w odpowiedn'o w calo<.' lub w czeSci wraz z odsetkaml w

rrysoko!o rak d a ,aleelo4ci podatkowych, nalkzanych za okres od dnia otrzymania

c-



bankowy LGD, w tern nie ina rachunekwskazany paez LGDwS5 usr.7.
6. G.antobioi.a zobowrqzanyjen ptrechowlwaddok!nenracje zwq,anq z pdyznanymi

nodlam nnansowyh' pne:okres 5 tati hczAcoddnia wlplalyplatnojc koicowei

7. LGD moze przediuzyi termtn, o kr{jrym mowa w u5t. 6, nfohujEc o tym
Grantoblorcena piim e pued uplyuem reBorerh'nu.

5

57 zmiana umowy

Wszelke zmany Umorq, sl/magalq aneksu w formre pkemne,, pod rygorem
niewaznos0 z zastneien eh un.6.
leieh wniosek o zfr'ane umowy pochodz od Granrobrorcy, musion pnedstawi ten
wniosek L6D n€ p6inre, ntr w rehn'e 14 dni katendanowvch pned dnem,
wktorymzmiana ra pow nna wejid w zycie.

zarada, o kt6fej mowa w usl. 2 nie dolyczy sFua.ji, gdy nieza.howante terfr,nu,
o kt6rym mowa w ust.2 nastapiz pnyczyn niezaeznych od cranroboi.y tub zonala
,aak.eplowana pnez LGD

W urasadn onych okolicrnoi.ach LGD moie wlraz i ,Bode na zm ane Umowy na
wni05ek Grantobior.y n e?dle2nieod teh'nu jego rorenra
Zmianydoty.rlcepEesuneapom'tdzypord€g6nymipozv.tamrwydaik6wujqtych
w zaakceptowanym paez LGD zenawienru rzecrowo nrdnsowym wyoa(owanra
nodk6w finansowych, dopuszcrane s{ do wFokogc nie ptzektaczata.e) IO.
zakladanet wano3ci wydatku

zm anr o kt6ry.h howa w ust s nie wlma8aja rponadzania aneku do n ejsrej
Umowv, aJedyn e poinfofmowania LGO w forme pk€mnej wraz: ura3adn eniom, w
tem nre 14dniod dnra wysttp en a zm'an.

W pnypadku pozostalych zmdn do ,enawena tr..zuwu - rnan5owego (rr.
pizekraczajqcych r0% zakladanej warroEc wydatku), wlmasana ,esr wczean,ers:a
akceptacja LGD, kt6ry odpowiada za prawidtowa rea Dacjeumowy.
Obow azk ipraw. wynrkajqce z umowy o.az zwqrane z ni4 piatnoiq nie mo8q byi
pEenorone na necz osoby rrecre,.

53- Rozwiazanre umowv

Kardej ze stfon ptyduSuje prawo do wypowiedzenia Umowy z za.howaniem
lrzydz estodn owego terminu wypow edzen'a, z zastze2en,em u5t.3
LGD mote wlpowiedziea umowe ze 5kurktem natychmia3towlm, Sdy 6rantob orca:
1) nre wypeln', bez urprawiedl wienia, ,edne8o ze swych zobowiaza,i

pzewidranych ninieFua Umowa tub ?alqcznikamr do net , po otrzymaniu @

Projekt wsp6lf nan30wany
ze nodk6w Pro8ramu Rozwoju obrar6wWejrkch na tata 2014 2O2O



pkemne8o upomn enia nadal ich nle wypelnra

dn' slosownych wylain'enl

Ol 2) paedstaw fakzywe lub niepelne ojwiadczenia w celu uzy5kania nodk6w

3) dopuic sia nieprawidlowojci f nansowy.h;

4) nafuszv pdepisy pfawa powrze.hnie obowiarujQcego, pnepisy pro8famowe

dotyc?qce Dzialania, w rama.h kt6reCo otrymule wrparc'e finan3owe, pdepuy

d a n'n eF:eeopro,ektu u3tanowlone pue, LGD;

5) w s'iuacji wyst4pienia oko czno!ci, o lt6rych mowaw q 4 ust.6.
W pEypadku, o kt6rym mowa w ui 1 oraz ust. 2, gdy rozw'a:an e Umowy nanap
po otzymaniu ifodk6w fnansowych, o kt6rych mowa w 5 2 ust.2 G.antobiorca

,obowrazanylesr zwr6ci w caloi.' orrymane +odk fnansowo wra, z od3etkamiw

vr'ysokoSci jak d a zalesloki podatko'rych, naha.nych ,a okres od dn'a ot,yman'a
nodk6w fnanrowy.h, do dni. ch ,wrotu na rachunek bankowy LGO nr

..................... pfowadzony w banku ............. w term n e 7 dnika endaRo$rych od

dnia fozw'azan a umowv.

w pdvpadku SdyGratob'orca nie dokona wwyznacronym tefmin e rwforu, o kt6rym

mowa w ust. 3 oraz w 6 5 usl. 7, LGD podejm e czynnoic pfawne rmiena,Ace do

odryskan'a nalezny.h arodk6w f'nan.owy.h. Kosztv .zynnoic zmiedatAcych do

odzyskania nieprawidlowo wykoRystanych nodk6w finansowy.h obcqza

L

5 9 - obowlarki Infomacvjne

L6O zobowiqzuje 3iq do udzeen a G.antobiorcy wszelkch nformac,' nt not'wo!.'
p.owadzenia pzez nego dnalai nforhacyrno-promo.vjnych, w tym lrwalego

widocznego lnformowania o i.6dlach lnansowania operac,' obteleJ Umowa.s

Grantoblorca zobowlaruje 3edo sto3owania Kse3 wizua zacjiznaku Programu.

I r0.Prawo wlairiwe i wlaic,woli sqd6w

wsprawach nieuresu owanych w nin eFzeiumow € stoslje sie pnepisy powechnre
obowrqzujqcego prawa, w tyfr prepisV kodeksu.ywineSo
Wsre kie spory miqdzy LGD a Granlobiorca zwazdne z realtaclq n'niejsrel Ljmowy

podlegajq rozstrzygniqclu prze, sEd wlaicwy d a sedzlby LGD.

Umowe spodadzono w dw6ch jednobnmiqcych eszemplarzach: jednym d a LGO oraz

jednym d a Grantob o(y

Proiekt wsp6if inansowanY
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*Hi

LGD

w'z€lka korespondencja zwiezana z realDacja ninrejszej Umowv bedle prowadzona

wformie ptsemnej z powolaniem na nlner i d.ra zawarcia umowy, Korespondencja bedzie
kierowana na poniisze adresy:

Zalacznlk l: Wniosek/ lopia wniosku Granbbiorcy o powieRenie grantu wraz z

zarqenik 2: zestawienle neczowo - finansowe wydatkowania irodk6w rtnansowych.
Za|lcmik 3: ogwiadcz€nie crantobiorcy o niepodleganiu wyktucz€niu z ubiegania se o
rinansowa.ie na podnawle art.35 ust5 oraz usr.6 rozpoEqdrenia d€tegowanego nr

Zalacznik 4 : Oiwiadd€nie G.antobiorcy o niepodtqantu zakazowi dosteru do nodk6w
publicznych o ktdrych nowa w art.5 usr.3 pkt 4 usrawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 ofinansach
publidnych, na podsrawie prawomocneSo orzeczenia sEdu.

zaracznik 5 I oiwiadczenie Grantobiorcy o niewykonywaniu dzialatnoici sospodarcz€j(w tvm
dzialalnoici zwolniohel spod rysor6w ustawyo swobodrie dzialatnolci gospodafczei).

Zalqenik 6: Oawiadczenie mafonka o wyraieniu zgody na zawarcie umowy atbo o
niepozonawaniu w zwiau k! maiten5kio, albo o usranowieniu.o:dzietnolci mahtkowejr.

Projekt wsp6mnansowany
:e Srodkdw P.ogramu Rozwoju obs.ardwwiejskich na tata 2014-2020



*#,

Narwa i adres Grantobiorcy

zlleenik nr 3 do unowy o powlenenle granru

OSWIAoCZET'lrE

--l

I

w zwiq2ku z pnyznanrem -....-{nazwa GEnbbiorcy).,..,,, dofinansowanla

re grodk6w .,.,..,.,......,,,....,....

oiwiadeam, i; ( nazwa Grantobiorcy ) niepodle8ania wykruczeniu z ubieSanta siq

o finansowanie na podstawie art.35 !st5 oraz ust.6 ozpon4dzenia delegowanego nr

P,ojeh wsp6finansowany
ze ircdk6w Prosramu Ro:woju Obszar6w wiejskich na lata2014-2020



41 H.

a!

p

Na:wa 
' 

adres Granrobiorcy

Zar4cznil nf 4 do Umowv o powreu enie gr.ntu

oswtAoczENtt

w zwiarku z pEyrnaniem .., (n.zwa Granrobiorcy), , ... donnansowanra

ze lrodkdw .,,

olwiadczam/ ie nie on€donowobec mnie zakazu dostepu do 3rodk6w, o kt6.ych mowa w

a.t s utr. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 I onnansach pubticznvch tDz.U Nr

7s7, poz,724a,, p6rn. zh.) na podstawie ustawy z dnia 1s.06,2012 r. oskutkach
powierzania wykonwanla prary cudzoziemcom p.zebywajacvm wb.ew DneDison na

ter}norium RzeczypospolirejPohkiej (or. U. z 2012 L poz,769).

c!

Pf ojekt wsp6t'r_nan5owany
ze lrodk'iw P.ogramu Rozwoju obsza16wwiejskich na tat.2014-2020



Z.lg.nik nr5 do Umowv o powied€nie Srantu

Nauwa i adres Grantobio.cv

OSWIADCZENIE

Wzwialkuu przvznaniem (nazwa Grantobiorc!) ' - "- dofrnansowania

2e 1rodk6w ., ........, , . -. ,

ofwiadczam, ie nie $'ykonujq dziaralnoici Sospoda'czej

o swobodzie dzialalno3ci gospodardej {Dz U 2015 poz

podj€cia w :wieu ku z realizacjq ni.iejsz€so zadanra'

w rczumieniu ustawy z 02 07 2004

s84 z pdin zm)ani nled€kla.uje jej

co

Ptojekt wsp6ffinansowanY

re irodkdw PrograFu Rozwolu obszar6w wiejskLch na lata 2014-2020



$
r-l

9t zah.znil nr6 do lmov/y o powietreniegcntu

!wiadomy/E odpowiedzialnoSci cywrlnel za skladanle olwiad.ze'1 niez8odny.h z prawda

olwiaddam,

ie s.yE am rgode na zawa(ie umo'y o powienenie grantu pner LGD/,......'z noim

wsp6lnaliorlieF . . . .. . . . . ..

{imie i narwisko Grantobiorcyl.

lednode3nie oiwiadaam,ie pozostaje z nim/nieporostah ' wuslanowieniu rczdzi€ noki

Prcj€ktwsp6tfinan$wany
ze nodk6w Programu Rorwoju obs.ardw wiejskich na lata2014-2020



Al sr.

Ogwiadeeni. o niepozortawanl! w :wlQrku maHenshd

I

zarAdnik nr6a do Umoey o powieizeniegEnru

Nazwa iadresGentob orcy

Swiadomy/a odpowiedzialnoici cywilnej za skladanie o<wiadcz€n niezaodnych z p.awda

olwiadczam,

ii na dziei ............ .... nie pozostajew zwiqzku matenskim

r'l.)

Pbjektwsp6lfinanewanv
ze nodk6w Prorfamu Rozwoju obszar6wwiejskich na lata 2014-2020





DCXTAAAOA WYSIAWCY W€K5TA IN BLANCO
iako zaberpie.zen'e wykonania umowy na powezene granru nr ....................... z dnta

''lowo.e'
w zalqczeniu skiadam do dyrpozy.l' lGD,,tepra Pzyszloia Zem Ryckiej z s'ednbq w Rykach,
wek3elwia5ny rn banco u wystawienia.. . ..... ..... ... ....... .. , sied.ba w.......,u1.. ..... , wpsana/ym
do... ... ........... ...... .... . .. pod numeren.........,NtP:...........,RE6ON:..........rwane9o(a) datej
,,Wystawcq weksa", kr6ry LGD,,Lepsza PnyelojiZiem Ry.kiej" ma prawo wypelnid w katdym
cza3ie, na kwote puyznanego wsparca ....... ......... PLN Glown'a totych: ......................--. J,

o odserk w wvsokoici okrejlonej jak d a zal€Bio<ci podatkowlch h.zone od dnia pzeka:ania
Srodkbw na konto Wy3tawcy weksla do dnla ch rw.oru, stope redyskonta welct ikosrty
czynnoic ,meEallcych do odzyskania nieprawidlowo wykodystanego wspafca, a takte
uzupeh eo inne klauzul€wedluS3weSouznan'aiwtyn klauzulq,,bez prot€3tu", na cowysrawca

wystawca weksla wyraza zgode na opatzenie pdez LGD,,Lepsza Pzyszloii Zemi Ryckiet"
,oionego w€ksla data 

'meFcem 
platno+i wedlu8 swe8o uznania, pny tednoczernym

zawadofr'en'u wystawcyweksla lktem po€conym, kt6rypowln'en bya wlnany pzynajmniet na
7 dni pnez tefmin€m plarnoao weksa na adres Wystawcy wekda podanym w n'n'eDzej
dekaraq'wekslowej pon:ej:

W ra.e zm'any adresu inie zawiadomienia o tym LGD,,Lepra Pzyszloid ZemiRyckiet" lub w
pnypadku zwrotu pisma z adnota.ja Udedu PocztoweBo,,nie podjqto w terminie",,,adfesar
wyprowadzi sle",,,adresat prebywa za granicq" lub tym podobnq zawiadomien e wyslane na
adres podany powyzej w dellaracji, uznaje s e doreaone

zalac.niknr29 do Pro.€dury pdyznawania pomocy w rahach proj€ktu graniowego
- wu6r deklara.ji wystaw.v w€ksla in brahco

{w?drd a podn ot'jw niy.h i zosoby irr:ne)

{czytelny podpis 6oby upawdtnianej do
wyttdwienb wekslo)

Oane osobv upowat.ionei do wystawienia wekrla:

5eria i nrdowoduosobkteSo:
PE5EL:

Data 
' 
h'ets.e urodzenia:

upawozntonej do wyttowienio



Weksel ,ostan € zwr6conv ub zn'szczony na pisemny wnlosek wystaw.V wekda po wvkonanlu

umowvofaz wvpelnren'u wrzelk ch zobowiezai Wystawcy weks a okr€i onych w ww umowe.

Zalqcznik nr 29 do Procedury pEyznawania pomocyw rama.h proiektu grantowego
- wz6r dekla.acji wynawq weksla ih blanco

DTXLARAOA WYSTAWCY WErcLA IN BLANCO

lako zabezpieczenie r.r,konania umowvo powL€nenie g.antu nr...... ..

za*a'te_ w'and h..... ... ..
w zalaczeniu skladam do dvrpozycti L60,,teptza Payttoad ziemi Ryckiel'l sedzibE w Rykach,

wekse w{asnyin b!anco podpisanyptez.............................. PESEL:......... . .. .... ..., seria

05obhieSo:.... . .... .... ......... zamleszkalego(4)

w ............... ..... ..... ...... ....,u1..... ..........., zwanesolq)da ej,,Wystawca weksa", ki6ry tGD"Lepea

PnveloidZ'ed Ry.klej" ma pfawo*lpeln d w katdym cz.se, na kwota prryrnanego wspa(a
................ PLN (slownle noVch: .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . ), powekszona o od5eiki w wysoko3ci

okreglonet jak dla za e8lo3ci podatkowv.h iczone od dn a pnekazania nodk6w na konto

wystawcywekrla dodnla rchzwrotu, stopa redyskonta wekii
ko*vczy^no<c zmienatacych do odzyskan a nleprawidlowo wykoEyslanego wsparcra, arakie

urop.inioinneklauzuewedlugrweSouznana,wtymIauzue,,bezprotestu,nacowystawca

wynawca weksia lr.yraza zSode na opakzene pnez tGD "Lepta Ptysziola ziem Ryckiej"

,loion€Bo welsla datq lmlejscefr piainoici wedlug swego uznania, pzy lednoc?esnvfr
zawiadom'eniu wvsiawcvweksla ktem poeconym, kt6fy powinien byawyslany puynajmn ejnd
7 dni prze, rermnem plarnogci weksa na ad.es wystawcy weksla podanvm w niniejszej

dek draqr wekslowej ponirej:

w razie zmranv adresu i nie zawiadomien a o tvm LGD ................................... lub w pnypadku

zwforu pisma z adnotacje uredu Po.ztoweSo,,nle podjato w termin e",,,adresal wyprowadzt
sle", ,,adresat paebywa za gran ce" lub tym podobna zawiadomienie wulan€ na adr€s podany
powviej w deklaracji, uznare s e doraczone.

Dane osobV qpowatnlonej do wy$awi€nia w€ksla:

Se a inrdowodu osob steBo:

0ata i miejsc€ ufodzenia:

(c.ytelnv podpis osohv Lpawoihionej do
wystowienio wekslo)

upowotnionej do \|ystowienio



lako hatonek wystawcv niniejszeSo weksla,stosownle do r€aulacjiarl.4191ustawvz dnia 2s
luteso 1964 r. Kodeks rodzlnny i oplekuney (Dz U Nr 9, por s9 ,e zm ) wyraian zSode na
za.iQ8niecie zobowiazania w€k!lowego puez ..........................., PESEL: .........-............., serla i nr

zamienkareso/ia w .................................... tvtul€m
zabezpieczenia na eiytej realizacji umowy o powieRenie grantu nr,.,, .., ,,. ,, ,,, z dnia

i na prowadzenie e8z€kucjl z majEtku wsp6 nego mationk6w.

seria i nrdowod! osobisteEoi
PESEL:

oata i diejsce urodzeniai

kzyrelny podpis nalianka )

wlasne8o in blanco wystawionego prez .. ..,. ....,., ..., pESEL

nr dowodu osobkteSo: zamierk.leeo/lt
olwiadcram, iewy.aram ,gode na ire<a powyxzej deklaracji,

potwi€rdzajac to wlasnorQcunym podpkem ,oionyn nawektu w6zie wypelnienia pdez

wekda ocuekuje wyn6n a stosowneSo zawiadomienia na 7 dni pned iermin€m ptatno3ci pod

Sena inr dowodu osobiste8o:
PESEL:

Data i nlejsce urodzenia:

Iartet ny podpi t paryczycielo )

iako maEonek poraczyciela ninleFzeSo weksla, stosowni. do re8ulacji art.41 5 I ustawy z dnia
25 lutego 1964 r Kodeks.odzinny i opieklnczy (Dz.U. Nr 9, poz 59 ze zm.) wvraiam zSoda na

pore.z€nieweks!ap.zez.................,,,PESEtr......................,serialnrdowoduosobine8ol
.............................., zamleszkaleEo/h w . '' .'--''--.................., tytulen zebezpreczenia naleiyt€j
realhacji ufrow! o powlerzeni€ Srantu
ina prowadz€nie €Bzekucji z majalku wsp6lneso maiionk6w.



sena i nrdowodu o$bdeso:
P€SEL:

Data i nlej$e u@dzenla:

(dytetny podpis nolt@ko

Weksel ro5tanre zwr6@nv llb znisrdony na pisehny wniosek vltstawcy wekrta po wkonantu
uhowyoraz wypelnleniu welkkh zobodazan u,ynawcv webra okre3tonKh w w. umowte.



oswtADczENtE poRqczyctELA wt(stA

lako poreczyciel weksla $tasne8o n blanco wynawione8o pnez ......................., pESEL:

. .................., seria i nr dowodu osobGteEo: zamierkaieso/lt
zewyratam z8ode na treji powyrszet dektafacj,

potwierdzalac to wlasnorecrnym podpisem ,o:onym na weksu w razie wypein'enia pnez

......... weksa ocrekuie rryslania stosowne8o zaw'adomien a na 7 dni pred terminem
pratnoici pod niiej wskazanyadf€s.

Seria 
' 
nrdowodu osobisteeo

PESEL:

Data im ejsce urodzenia:

(cryte tny podpis poreczycielo )

Jako malionek poreczyctela niniejsze8o weksa, slo5ownie do resutacjiart,4t E l ustawy z
dnia 25 lutego 1964 r. (odeks rodzlnny i opiekunczy {Dz,U. Nr 9, poz. 59 z€ ,m ) wyrazam
zSodQ na porqczenie weksa przez ., .............., PESEI:..... .,. ,..., seria inr dowod!
osobistqo: . ......... . ,.. . ..... ., zamidzkaleso/iq w .... ..... ................. . . , ,../ tytulem
zabezpieczena nale:y,tejr€aliza.ii unowynr.................''_'.'..
inaprowadzeniee8zekqcjizmajqtkuwip6lnesomatron[6w.

Seria nrdowoduosobkte8o:

Dara i mieFce urodzenia:

(czvteloy podpis nol2onko potec,ycielo)



zalA.znlk nr 31 do Procedury pRyznawania poho.y w Emach projektu granrow€Bo

- wniosek o roztt.zenie granru

WNIOSEK O RO2LICZENIE GRANTU

Lokal.a Grupa Dziahnia,,Lep{a Pny{loSa ziemr Ryck'el"

w.amach ProsGmu Rozwoju ob5zardwwiejsk ch na lata 2014 ?020

u rokarneBo wcmeh nkFtywyIEADER"
Poddzialanie 19 2,,wsparc e ia wdraiaiieopeGcliw cmach nrarecilrozwoju okalneso

I, POTWIERDzENIE PRZYJECIA WNIOSXU (wvpelnla LGD)

Data wF|}{u wnldku o rou lieeni€ r€ntu
Oznacuenle iprawye LGD

0

P,ojert wsp6rrinansowmy
,enodkjwProgamuRozworuobnardwwejslchna ak20t4 2020

III, DAI'IE IDENTYFII(ACYINE GRANTOBIONCY

3,1 lmie I n.zwlsko/Narwa Grantobiorcv

3,2PEsEt

3,3Nuner ldentylikacyjnv nadany
crantoblorcy albo numer hdenryllkactinv
je8o wspdrmaltonra, leteli wyE Il rsodQ na
n.danie hu t€sonumeru lw przypadk!
6obv nrvdnej), nadanv rSodnle r unawt u

dnla 18 srudnia 2003 r. o kEj@ym
systehle 4iden.jl prcduc€nt6w, ewldencll



Wnloskodawq bQdacego

osobi prawnq albo jednostkn
organiu acyjnq nieposiadajq.l
osobowold prawnel, kt6ej
ustawa pq2naJe rdolnoad
praw4 - w przYpadku gdY o
powlenenle gr.ntu ubl4. sle

j.dnostk. i€t.li utworzyla

C\

PdJekt wsp6it nansowany
ze +odk'jw ProsGmu Rozwolu Obradww eFkich na ara 201a 2020

3.

3.6 adre! zani*u kanra/siedrlba GEntobiord

3.t Adrerdo lorespond€ncji (uzupelnidjerelijesr inny ni: adres tiedziby/z.mieszkania)



3.10 Dane o56b upowainlonych do repre:entowanla Grantoblorcy hSodnie r
dokumentami rejestrowymi KRS lub lnnvo)

Pror?k wsp6if nansowany
ze nodk'iw P.ogramu Rozwoju Obear6wwleFkich na a|a 2014 2020

3.9 oane lednostkl organlzacyjnej
nieposlada,ie, orob@oicl pawnel w ihleiiu
ktdrel o pNierzentesr.ntu ubr€3a 5le oroba
prawna Powhrna organlza.yjnie u tE



t.r1 Dane pelnomocnika Grantobiorcy tes I doLvczY)

IV. DAN E Z UMOWY O POWIENZENIE GRANTU

Prolekr wsp6lr iaNowanY
uenodk'jwProgiimuRozworuobtftwweiskichna 3b2014'o7o

Adres Pelnoho.nlka (ie3li dotyczy)

3,12 Dane osobv uprawnlon€jdo kontattuw sprawl€ wniosku o rorll.zeniegrantu:



4,I Calkowita Iwor. irodkdw tiraneowyrh 4.4 kwota zali.zktw wysotogcr 70% kwoty
3rodk6w f inansowych wyplacona

v. DANE OOTICZACE WNTOST(U O

E"","r'-* daneso erantu (piatnoia

Kwota pomoq ze <rodk6w EFRROW

V SPRAWOZDAN € Z REAL ZAOI GRANTU

Lrzaot GRANTU oRAz zarozoNycH

rantu {, podan'em i o<.i hkupiony.h 3rod
kupioneso rpizeru irp prore ponuiyt,

6w wdlnierien udowskaif ik6w produktu r-

Protek Bp6 fin:n5owany
zerodkowP'osramuRo?wojuobeardwwiejskrhna :ra2014.2020

Lr.)



vlll. wytat fakur lub dol0nem6e
dokun€ntula.ych ponleslon€ w rana.h

w.rtoad ddodM.l
kwallf,kowalne {rar z

\o

PBiekisD6lfinanswarry
ze 9odk6w P.os.amu Roeoju obtadw wieFrich na lata 2014_2020



."-''"".-

potwlerdzenramr zaplatv
:alE.znik nr l do wniosk!

G:czesdowe ze$awi€nie poniesionych wvdatk6w) - stanowr
o rorll@enie crantu lplik Excel)

IX, OSWIADC2ENIA G RANIoBIoRcY:

9.1 Swiadomy odpow;cdzialno3ci za skiadani€ f akzywych olwiadczei dnretsrym

a) zadan a opkane w ninle)szym wniosku nie byry wspdlfinanrowane z 
'nnych 

nodk6w
publicrnych, z wvlacrenlem pdypadku, o ktdrym mowa w q 4 ust 3 pkt l.ozponadzenia
M'n st.a Roln clwa i Rorwoju Wsi, dn a 24 wze<n a 2015 r. w sprawe rcreg{tlowych
wa.unkdw i tfybu pnvznawa^la pofro.y f'nansowel w rama.h poddzialan a ,,Wsparcle
na wdrazane operacl w ramach skat€s rozwoju okalneso k€rowaneso pnez
5polecznoji" objateso Pfo8famem Rozwoju obraf6w wiejsklch na ata ?014 ?020

b)nie podle8am wlkluczen'u z mou Nojcr uzyskania wsparcia na podstawe arr. 35 u3t.5
orazusl.SfozponAdzenienr640/2014j

c) nie podleeam zakazowr do5tepu do todk6w publkznych, o kt6rych mowa w a.t. s ust.3
pkt4 ustawyz dn.27 sierpnia 2009 r. o flnansach publcrnych (Dz. U z 2013 r. poz 335 r
pbin. zm.)na podnaw€ prawomoc^eEo ode.ren'a 5adq,

d)n'e wykonurq d?lalalnoniBospodarczejw rozum en u Ustawy 202.07.2004 r. o 3wobodrie
dzarano<c Bospodarc,ej lDz.u.20Is, pol. ssa, , p{irn. zm) (w lym dzialalno3c
zwon'one, spod rysor6w u5ta*y o swobodze dzalanoici sospodarczej), ani nle
dek afujejej podjec a w zw a,ku, realna.ta n'nlelrzeso protektu;

e)wyraiam zsodQ na paetwarzanle moich danych osobowych pnez LGo, kt6ra dolonuje
wyboru ,adania do fnansowan'a, 5amorqd Wo,ew6ddwa, s/al.'wy ze wzglqdu na

tedrbe w. LGD oraz A8encte Reslrukturyact i Modefnizacji Roni.twa, 3iedziba:00-
175wa^zawa A lana Pawla 70, zsodn'e z pzepcam' ustawy z dn'a 29rerpn.1997..
o ochronie dany.h osobowych (Dz LJ. z 2014 f. poz 1132 z p6in. zm.)w.e u przvrnan a

pohocynnansowet I platnoic w ramach Dz aiania 19,,Wspd.cie d a rozwoju okalne8ow
€mach inicjatyuy LEADER", Poddaalanra 19.2,,w5parcre nawdrazanreoperaqiw ramach
stfalegii rozwotu lokalneSo kierowaneSo paezspoiecznoid"objeteSo PROWna ata 2014
2020,,estem 3wadom, ie pEysiuguje mipmwowgadu do moich danychosobowych oraz

f) zobowiqzuta siq do umoi wien a upowa2n onym podmlotom pnep.owadranla kontroli
wne ki.h element6w zwazanvch , reahzowana operacja do dn a, w kt6rym uplvnie s at

'c<. 
od dn6 wyplaty prahokL kod(ower, w ecze8dlnoicl wizyiacji w m eFcu oraz kontrol

^a 
miei5cu reahzaq' operaq' konrroli dokument{tw oraz obecnoj.i o3obktet / osoby

feprezentujacej / peinomocnlka, podczas wykonywania powy2rych czynnoicl, a takze
puechowywania dokument6w zwiqzanych z pnyznanq pomoc4 do dnE, w kt6ryh
upiyn e5 atod dn'a dokonan'a piarno!.' ostatecrnel,

B) pfowad?e odd,leny system fachunkowoici ub konystam z odpowiednieso kodu
rachunkoweso, o kt6rych mowa w art. 66 un t t c ppkr rorpodadrenia nr 1305/2013

F.

Projekt wspdlrinan30wany
ze lrddk6w Prosbhu Rorworu obeadw Wejsti.h na hta 2C14 2020



wramach pbwadzonych ksiar rachunlowych albo pEez prowadrenie zesrawienla raku.
lub rdwnowatnvch dokument6w ksiesowych na fornuta.zu udosrepnionyh pdez
samorzEd wojewddztwa, jeieli na podstawle odrQbnych p.zeph6w beneficient nle jesr
,obowiazanvdo prowadzenla ksiqg rachunkowych k8odnie z Rozponadzeniem MniRW z
dnia 24 wn€gnia 2015 r. - w sprawre szdeldiowych warunk6w i trybu pEy.nawania
ponocv tinansowej w ramach poddzialanla ,wsparcie na wdrarenE operacii w rahach
stratetii rozwoju lolalne8o kierowaneso pnez spolecunosdl objeteGo programen
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 201rF2020, Dz.rJ, 2015, poz. 1570) .

x, r.ioma.le o dohdonych downtosku dokunenr.ch Fotwlerdali.y.h rcatLaqesEnru

lttl kolunni. Ueba noleiy wstd||it tie& ddAcranych alecmik6w w kotunnEh: ror/ND 
^dteivwrowic znak J'w odpowle.hin potu)

podpls wnioskodawcv/
os6b.eprez€ntujEclch Wnioskoda4e

@

SreeS6l erestawlenleponlerlonychwyd.tk6w

S24eB6lowe zert.wlenle Fonledonychwydatt6ww
Emad wkladu nlepi.nletneao

P@jektspiHinaiDwany
re lddkdw ProgEmu Ro:Mju ob5ar6w wiejskl.h na tata 2014,2020
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32 do proedury 

Fzvrnawanta pofio.yw ranach proj.ktusrantqego
- wror ptsma o urlpelniente i/tubrloreniewyr.3nied downBxu o rortieenieAranru

M'els@sc.di'a .. ...

gEilu na podsEw,e uhowy nr

w na,i4&n'u do 2ro2oner * dn u
eor€i'oiry(h w ;;,i-,,;;.,;"j, er;r 

oo"ne.rac, doiyczee, E?'?.rii nd.*ow
... .. .. ... ... p._p 

"a"ri"!"ri, "!Jiri,1 
z umow4

I
ekt wsp6mnansowanv

ze lrodk6w programu woju obna.6wwiejsiach na tara 201+2020



#,idl e;r

33 do Procedury PnYzn.wani.
-uPowarnienie

pohory w ranach projeltu granrow€8o

do przeprowadzeniu *onvoli na miejscu

UPOWA2NIEiIIG DO PRZEPNOWAOZENIA I(oNTROLI NR'"/ROK/LGD/G

Nrni€Fzym upowainram Pracownikow LGD,,Lepea Pavnloi' ziemr Rvckiel":

Kierownika zespoiu Kontro !laceSo

2. ................ -.,. . -.zionkazespolu Kontroluiecego

do preprowadzenia w dnlu

rmla I nazwisko/Nazwa wnioskodawcv

Adreszamieekanra/AdfessledzibY Uli'a' nrdomu

rJ- --lert uni"AO ret ,ieatibY _ Kod pocztowv' MieFcowold

Zak.es Planowan

'- *riiu.*"", cie zadania u sodnre z wnioskiem o powiedenre sfantu'

u.o*u " O"*,"o-," a.n* oraz lestawlenlem u ec'zowo finansowm stanowiqcvm

,nU.-nOo""o*ro **"."nie Srantu, pt€pGaml powee'hnie obowiEzuiqcvmi'

. necrowa reatizac;e, tj m in posiadani€ | wlkonvstwanie zakupionvch

maszvn/unadzen, usrue,

. spos6barchiwizacjldokun€ntacji

(podpB 
' 

pLecze. o5ooY
e)

Prol€t r wspdlf rnansowaiV

z€ nodk6w P.osramu Rozwoiu ob3zar6w W'aiskich
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I

-zawiadomienie o ptanowanej kontro ha mtetscu

rnfomujem, ,e .a podsbwh umowy nr ............................. z u
powienanie ghntu pneprowadzona zonanie konlrota ,,na mieF.u,, w akl4ie pcwidlowo&i

narqp, wdn'u ............................ ........... Kont

zak|er pranowanej rontrcri obejmuje:
. wydatkowanie jrodk6w na realizacje zadania zsodnie z wnioskiem o powtenenie Srantu,

umowq o powiedenie arantu oraz zesrawieniem rzeczowo nnansowym sr.nowlqcyh
za,qcznik do umowyo powieR€nieEfantu, pr2eptsamipowszecnnreobowrezujacymi,

. nedowa .eattacja, rj. m.in posiad.nie i wykour5lyranie zakupionych
haryn/unadzen, usru8,

' sposobarchiwizacjidokuhenracji.

Powi.donienle o ptan@anel kontro "na mrelscu,

Osobl do kodaktu w sprawie p@dm,orowej konlbt jest p.

projekt wspdtinansowany
ze srodk6w Progr.mu Rozwoju Obeardw wiejskich na rata:tot4-2020



zaladnlk n. 36 .Io Procedury Pqzn.w.nia pomocy w ran.ch prolekt! gr.ntsego
. wr6r Informa.jl pokontrelnel

skr.d zrpdu xontorujic.€o

I INIE

I
Projekt wsPdifi nansowanY

u e Srodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wieisklch na lata2014_2020



UmdloF$.@d.gEilu

c.r*6{ito q'yda*i- .... .... tpLM:
par@ o raor. ezy.mnrth 3Edk6w 6i.i6d4$:...rpLxlr
co3r.ndi.. ...%kmn6wkkrfi(Mnrtnn.@iz.qg

Y\rrhdei@.y:...... ......... lplNl
pdpsM uno{y o Fwbzsni. sEtuj
orzFanr. ft nxdw lrn.Bo*'rh:

orEo kydatM^ia pElzn.nrd sredk6, fn.nso*y.ll:
.Rdpode.b*}naIlMnl,j'''''''''''''''
.zllod@nl.*yddlMnis:'''''''''''.

t'.

lffom..,r n. tonahp@obu wyboru[. corumont6w do kontDl oEz dob.tu
Pr6by.konirotowanych dorumnr6w

- do*un€nEclti.chtwE.ct.,

'2..|l6pl@'iy'Mio3l(bmo

cdd*bzFo.2eor4d.t[*,n]o2 ftdd, lscnEdvydj6i zsodia
tz u@e?

3 *yd.utunb rod*dw flEn!!*yd
N

P
6

Projekt wsp6mnan5owany
ze nodk6s Prosramu Rozwoju Obear6w wiejsklch na tata 2014-2020



czy posrrp Mj 6.lt.Cl

czydan.,Mi.morylh,bd

czy Gr$robro@ Edi:ruj4c preFk'

oiz'Enynl|odbmifnanldyni

ca GGnbhiffi pr6dMj.

w.t.rnrrr wynl*dts z snlo.ku o p6wl.z.nl. g..nlu

6
Pbjekspdmnanswaiv

ze 4rodkdw Po8rann Rozwo! obszar6w wiejskich na lata 2014_2020



vl. sMierdzone Nieprawrdrososciiuchyhienir

zdMie dz'alan a napEwczewzwazku ze sMedzonym niepraqdtowosc,am/uchyb,enam,

Tem'n .ealzac,i dz araA naprawczyctr

vn. wnrosrd z pu epbwadzonej kontroti

2

p.ojekt wspdtf nansowanv
ze todk6w Pro8ramu Rozwoju Obear6w Wiejskich na tata 2ora 2o2O

inrohacjqeokodrctnese.?ad:ondkdwd.hJednobmrlcycheezempadach,pojednyndrajedios*r
ron6ruj{cet i jedi€rki konlrorosanej.

Dokumonbcja bbEn: pddeas konrori na niel3cu rcaru.ji lbnowi ,k

ner,e srony k,erown,ka tednos,k konrroow
fohacJqpokonlronasciagu 14di katenda



ag.

K.b lodpb frr6 ftyl rdd@o 6 upMrnd 6ob!l

I
f,

Prcjeh wspd,lfinan$wany
ze srodldw Pro8r.mu Roz@lu obear6wwlejsklch na lata 2014-2020



vl. wlo.kl, uw.g I do pEodtoronyc h p z.z c h n tobtorcarKontrotow.n€go syla< ntoil/d o ku hont6w:

LGo uznaF puedloton.

Gcntobiorce/Kon(rc owanogo w zakes e.

\o

P.ojekt wsp61fi nansowanv
:e nodk6w Pro8ramu Rozwoju ob5zar6wwiejskich na tata 2014-2020



41 s
P.ocedury pnvu nawani. pomo.yw ram..h prolektuSEntowego

- w:6r plrna pE€wodnleSo do hfomacjr pokontrclnej

Mrejs6wor.,dnia........... ..

;;;;:u;;;;;;;;.; : ;;;;;;

Ootyczy: rozl'czenia Srodk6w r nansovych na pod sl5w € 0 mowy o pdie zeme g € ntu n .

zdna ..... .... .-inlormacjapokontrohazkonvolinamiejrcu

W zlaeen u puesramy dwa egzempaft inlom.cji pokonlrc nq pueprMadzoneJ na mlel$u
p?e/loroln{G'JpeDziafaflc .Lepsa ozlszrosa zer cyclE

Prcsimy o podprsane r odeslan'e Fdnego egzemplaza do Lokalnel Gupy Ozial5nia,L€p*
PdyelosCZemiRyckej'wcqgul4dnika€.dazowychoddnisotuymananhqszegoprsma

Jednoczesnle rniomqemy,2e pRysluguje Panu/ipwownesienia do zgloszen a, pzed podp*iiem
Intomacji pokon rrcln€t, uza$dn ionyc h zasrzeze 11 6 do usiareh zawadych w Inlbm aclr pokont@tnej 

'
pEekazanre Fh na pisme do jednoss( kontoujqcejw lerm nie 14 dn kalendaEowych od dnia

Protekr Gp6ninans*any
2e Sodk6w Prosdmu Rodo! Ob



;;;,.;;...,,"./^,,;;, ;;;;:;;;; ;;;;;;

r33 do Procedury przvznawania pomo.V w rama.h projekt! Crantoweso
Wz'ir pisha zatwierd:ajecegownios€k o rozlieeni€ Brantu

Dotydy:for.zen'anodk6wfrnansowych napodstdweumowyopowieneneg.antunr

tokalna Grupa Dzalan a 
"Lepsza 

Pzyeloii 2 €mi Ryck €j" n nidteym infomut€, , w
wvniku weryfikac,iZes.ow,en,o ponletonych wydotkdw srano\|lqcych zalAcznik do wniosku

o fo,l.zeni€ Sranlu poiwerdzono kwalfikowalno!C wydat[6w na [wottr 00,00rl.

hfohujemy, ii w pnypad[u, sdy poiwiadc:ona kwota wydatkitw kwahfikowanych le*
n iea od okzvmanych 9rodk6w finansowych w ramach umowy, Grantob orca ,obow azanv
jest zwr6cia niewykodystane arodki finansowe. w zwlazku: powyiszym zwacam se:
pfoibA o zw.ot wtemine 7 dni robo.zy.h od dnia otfrymania nini€jsze8o pisma na

cchunek bankowy................ nr.-.......................................-... prowadzonv

w banku ........................... n ewykozystanych nodk6w w kwocie

Dodatkowo informuje, 2e w pEypadku, sdy nie dokona Panl w wyznaaonym terminie

........................ pod€jmie.zynnoic prawne zmienajAce do

odzyrkania naetnych arodkdw finansowv.h, w 32.zeB6lno<ci ,abezpeczenia, o kt6fym

mowaww95un 2Umowy tosny rzynno!(l zh e'ral4.ych do odzyslan a

r.plsid)owo*yro?,ndnp8o dof' d1 owd "ob. qrdjq C'dnroo o'(e

Prolekt wsP6rfi nansowany
ze{rodkdwProsramu Rozwo,u obszar6wweFkchna ara20r4-2020



lednocrclnie pEypominam, ie zgodnre z tre3cia 5 5 ust.
Grantobiorca zobowiazany jest pdech@vywaa

r otaym.nymi lrodkaml flnansowyni pEez otres 5 lai,

6 Umowy o powieEenle grentu

dokunentacje zwiazanq

lle+ od dnia wyplaty platnoici

.x
$

PElekt sD6lfnensMny
a grodk6{ P69Ehu Rwlu ob6:ardw wFiskbh E Eia 2014-2020



Pn$otowal:................... ........................

zatwierd:i1 ..........................................
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6

Zdlqdntk t9 do Ptocedury pdyznowdnia pmocy w rcndch prciektu gtuntowego

- Lisro znian do podtedniko ptocedw i tusod

LISIA WPROWADZONYCH 2MIAN

do,,Ptocedury pnyznowonio ponacy w tonoch ptojeku grontaweqa
\| onoch poddzioldnio

,,Wspdtcie dlo wdtdtonia apeocji w tunoch snokgii rczwoju
lokdlnego kiercwonego paez spolecznolt"

PROW 2014 2020

Lokohej sndb1ii Razwoju Lokolnej 6tupy Dtjotonio 
"Leps2d 

pt.ysztali zietu Ryckie,

Prcj€ki wspdliinansowany
zeSrodk6w Pro8famu Rozwoju obear6wweFkich na taia 2014 2o2o


