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ROZDZIA口

Postanowienia og6lne

Regulamin Rady Stowa「zyszeni∂ Lokalna G「upa Dziatania一nowroc短ok「esta szczeg6towe wymog主

uprawnienia, Organizacje pracy oraz tryb obradowania RadyしGD"

・苅助手そぐ世

§2

Term活y uZyte w n面ejszym ReguIaminie oznacza庫

a)しGD 「 oz=aCZa StowarzYSZenia Lokalna Grupa Dziatania lnowrocfaw;

b) LSR - Lokalna St「ategie Rozwoju StowarzyszeniaしokaIna Grupa Dziatania lnow「OCt団

c) RadaしGD -OZnaCZa O「gan′壇yzyjnY StowarzyszeniaしOkalna G「upa Dzialania lnowroclaw;

d) Regulamin -OZnaCZa Regu申n Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania !now「OC勅

e) Walne ZePranie Cztonk6wふOZr¥aCZa Wa-ne Zeb「anie Cz!onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzialania lnow「oclaw;

f〉 Zarzad - OZnaCZa Zarz担Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziafania lnowrocfaw;

g) Prezes Za「zadu - OZnaCZa Preze翠Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania lnowrocta時

h) Biuro LGD-OZ甲Za Biu「o StowarzyszeniaしOkalna Grupa Dziatania Inow「oclaw;

・;.書出,…・….iト10pie.ku岬OCeSu -QZnaCZa OSObe odpowiedzialna za prawidlowv p「zebieg procesu;

j) l;W -OZnaCZa Samo「zad Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「Skiego;

k) Prog「am- OZnaCZa Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na

!) P「ojekt grantowy - OZnaCZa OPeraCje′ kt6「ej benefiejent bedacyしGD udzieIa podmiotom

wybranvm przezしGD′ ZWanym da'ej ′′g「antObiorcami′′′ g「ant6w bedacych Srodkami

finansowymi programu powie「zonymi p「zez LGD g「a=tObiorcom na 「eaIizacje zadah stu2acych

osiagnieciu celu tej operac持

m)Operacja - OZ=aCZa Wniosek wybrany przez Rade LGD do dofinansowania w trYbie procedu「y

n) Posiedzenie Rady - POSiedzenie cz-onk6w Rady′ ZWOtyWane W Celu ocenY OPeraCji/g「ant6w

zto2onych w odpowiedzi na danγ konkurs dotyczacy wybo「u operacj同b g「ant6w. Posiedzenie

nie musi odbvwaC sie w trvbie ciag-ym′ mOie t「wae相uZej niZ l dzie所

o) Wniosek o przyznanie pomocy l. OZnaCZa Wniosek ztoZo=V W Odpowiedzi na konkurs og†oszony

na dofinansowanie operacji lub g「ant6w・

ROZD之IA口l

Cztonkowie i kompetencje RadyしGD

1. Cz-onkowie Rady LGD sa wybierani pFZeZ Wa-ne Zeb「anie Cz'onk6w spoSr6d czfonk6w zwyczajnych

Stowa「之YSヱenia■

2. CzIonkiem Radv LGD nie moie by6 osoba skazana prawomOCnym Wy「Okiem za przeStePStWO

pope輔one umySlnie.

∂) b如ecy osobami fizycznvmi - uCZeStnicza w jej pracach′ W tYm bior紺dzial w gIosowaniし川ad

jej uchwafami osobiicie;

b) bedacy osobami prawnym十uCZeStnicza w jej pracach przez organ uP「aWniony do

「eprezentowania tej o§ObY PraWnej a'bo pe-nomocnika umocowanego doしICZeStniczenia w
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Jej PraCaCh. Udzie-enie dalszego pe†nomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest

niedopuszczaIne.

4. CzIonkowie Rady zobowiazani sa do zachowania bezstro…OSci′ ObiektγWizmu i rzetelnoSci

w wYborze opera坤Cz†onek Rady podlega wYtaCZeniu z udzia†u w dokonywaniu oceny i wYbo「u

opera申w 「az!e zaistnienia okoliczno知y kt6re moga wywolywa6 watpliwoSci co do jego

bezstronnosti, W SZCZeg6lno如i gdy:

a=est wnioskodawca, W†aScicielem, WSP61w†a$cicieiem, PraCOWnikiem aIbo cztonkiem

organu zarzadzajacego wnioskodawcy,

b〉 jest matienkiem, rOdzice町POtOmkiem′ rOdze彊wem wnioskodawcy lub pozostaje w

konkubinacie z wnioskodawca,

c) pozostaje z wnioskodavyca w sporze p「zed sadem lub p「zed imym organem

administracji publicznej,

d) oSwiadczy言e pozostaje.vy innych niZ wskazane w pkt. 1-3 rela垂Ch′ kt6「e w spos6b

istotny moga rzutowa6 na jego bezst「omo5i

5. W celu umo郡wienia identyfika句口ノOCenγ Charakteru mo描wych powiazah cztonk6w Rady z

wnioskodawca prowadzi sie Rejestr fnteres6w Cz-onk6w Rady. Po wYborze w sklad Rady czIonek

sklada do biuraしGD informa垂n} POtrZeby wYPelniania R垂stru lnteres6w Cz†onk6w RadY.

obowiazkiem Cz†onka Rady jest dbanje o aktualnoS6 danych zamieszczonych w Rejestrze. Rejestr

lnteresu prowadzi BiuroしGD.

6. Cztonkowie Rady LGD nie moga poz9StaWa6 z cz-onkami Za「zadu oraz cz†onkami Komisji Rewiz痢ej w

zwiazku ma一轟skim, anj te± w華甲ku pokrewiehstwa′ POWinowactwa Iub podIegloSci z ty刷

7・ Rada moZe wybra6 ze 5WegO grOna W Przewodniczacego′ dw6ch Wiceprzewodniczacych i Sekretarza

na kaZda kaden東zgodna z kaden垂Rady.

§4

1.しiczba czIonk6w Rady ustalana jest przez Wa-ne Zebranie CzIonk6w w liczbie nie mniejszej niZ 8

2. W sktad RadγしGD wchodza przedstawiciele w-adz pu輔cznych′ lokalnych pamer6w spo†ecznych i

gospodarczych oraz mieszka龍6w.

3. Sektor publiczny w Radzie (dotyczy r6wnie2 pojedynczego posiedzenia Rady) stanowi mniej niおO%

skladu organu decyzγjnego.

4. Pojedyncza grupe interesu nie moie reprezentowa6 w Radzie wiecej nii 49% praw g†osu′ dotyczy to

r6wnieZ pojedynczego posiedzenia Rady.

5' W sktadzie Rady znajduje sie przynajmniej po jednym/jednej:
一PrZedsiebiorcy

-kobiecie

- OSObie do 35 roku tycia

6. PrawomocnOst POSiedzenia wymaga ObecnoSci co najmniej 50% sktadu RadyしGD oraz spelnienia

parytet6w wskazanγCh w ust.3-5・

1. Do wytacznej kompetendi Rady =ale2y wyb6「 operadi w rozumie血art. 2 pkt. 9 「OZPOrZadzenia

pariamentu Europejskiego i RadY (UE) Nr 1303/2O13 oraz ustaienie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34

ust 3 1it f tego rozpo「Zadzenia.

2. Wyb6r operadi, O kt6rych mowa w ust. 1 dokonywanyjest w formie uchwaty Radγ′ POdjetej zwYkta

wiekszoScia g-os6w p「zy obecnoSci co najm噂1/3 cz†onk6w uprawnionych do g†osowania, CO jest

udokumentowane lista obecnoSci z posiedzenia oraz deklaracjami bezstromoSctl

1. Cz10nkowie RadY LGD maja obowiazek kaZdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach RadγしGD・

2. W razie niemoZrroSci wziecia udziatu w posiedzeniu Rady・ CZ-onek Rady zawiadamia najp6Zniej 2

dni przed terminem posiedzenia Przewodniczacego Rady′ Sktadajap stosowne Pismo na adres
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biura Stowarzyszenia, b如Z droga eIektroniczna na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia i

POdaj華p「ZyCZyny nieobecno;ci.

3. Za przyczyny usprawiedIiwiajace nieobecnoS6 cz†onka Rady uwaza sie:

a) chorobe albo koniecznoSC opieki nad chorym,

b) podr6Z s†u2bowa,

C) inne prawnie Iub losowo uzasadnione przeszkody.

4. Ustanie czIonkostwa danej osoby w Radzie nastepuje w przypadku:

a) ustania cz†onkostwa w Stowarzyszenia, ZgOdnie ze Statutem,

‘,　b〉　pisemnej rezygnacji cz†onka Rady z petnionej funk坤,

C)圭mie「ci,

d) odwo†ania przez WaIne Zebranie Cz†onk6w.

5. WaIne Zebranie Cztonk6w moねodwota6 cztonka Rady w nastepuj印yCh przypadkach:

a) nie uczestniczenia,W dw6ch kolejnych posiedzeniach Rady bez u§PraWiediiwienia,

b) zねmania zasady bezstronno紺i印ufnoSci, kt6rej z†b2enie w formie pisemnej jest konieczne przy

OCenie wniosk6w,

C) dokonywania oceny w spos6七時ezgodny z treScia kryteri6w tj. podczas dokonywania oceny

Wniosk6w nie stosowania zatwierdzonych kryteri6w,

` d主jeSli w wYniku堰dnej ocer)y Wniosk6w zachodzi koniecznost powt6rnej oceny wniosk6w,

e) braku obiektywizmu podczas oceny i wyboru ope「a(痢

f) pope書niania btedOwwwγPe申aniu kartdoocenyope「a〈丸CQ ma Charakter powtarzalny,

g) podejmowanie przez cz†onka硬ala掴ezorganizujacych pra甲id†owe funkcjonowanie Rady,

h〉　negatywnego wyniku testu poprawkowego.

6. Z wnioskiem do Walnego Zebrania o.Qdwotanie cz†onka Rady z przyczyn okreSIonych w ust. 5 moZe

WyStaPi6 Zarzad, Komisja Rewiz痢a, ka手dy czすonek Rady. Wniosek o odwolanie czIonk∂ Rady naIe之y

uzasadn竜.

7. Odwota両e Czionka Rady nastepuje na zasadach wskazanych w Statucje.

8. Wyb6r叩wego CzIonka Rady powinien sie odby6 na tym samym Walnym Zebraniu Cztonk6w.

9. CzIonkowie RadyしGD zobowiazani sa do udzialu w skie「owanych do nich szkoleniach o「garizowanych

P「ZeZ BiuroしGD j/Iub inne podmioty uczestniczace we wdraねniuしSR, W SZCZeg6InoSci w zakresie

ZaPis6w/p「ocedurしSR dotyczacych praw刷owej oceny i wyboru operacji przez Rade LGD.

10. Wiedza cz†onk6w RadyしGDjest ka如orazowo weryfikowana w formie testu sprawdzajacego.

11. Wynik testu sprawdzajacego jest pozytywny, je$= cztonek RadyしGD zdobedzie co najmniej 60%

Punkt6w moZIivych do zdobycia.

12. W przypadku uzyskania mniej niZ 6O% punkt6w, CZtOnek Radγ LGD zobowiazany jest uzupe†ni6

Wiedze z zak「esu ot東tego testem i pod?j需do testu poprawkowego w okresie do terminu najbIiZszego

POSiedzenia Rady LGD zwiazanego z ocena i wyborem operacji w ramach LSR.

13. Negatywny wynik testu poprawkowego moie skutkowaC wnioskiem Zarz如u do WaInego Zebrania

Cz†onk6w o odwofanie czIonka Rady z pe†nionej funk切,

§7

1. CzIonkowie RadyしGD, W Okresie sprawowania funk旬, mOga OtrZymyWa6 wynagrodzenie/diete za

CZymy udziat w posiedzeniach Rady LGD. WysokoS6 wynagrodzenia/diety ustaIana jest przez Zarzad

しGD. Cz†onkowie Rady LGD otrzymuja wynagrodzenie/diete za posiedzenia, POdczas kt6rych dokonuja

OCeny i wybo「u wniosk6w do dofinansowania.

2. Cz†onek Rady LGD nie otrzymuje wynag「。dzenia/diety za posiedzenie, POdczas kt6rego nie by†

ObecnY.

3. W przypadku wczesn-e」SZegO OPuSZCZenia posiedzenfa przez CzIonka RadY lub sp6狛enia na

POSiedzenie, WYnagrOdzenie/dieta za to posiedzenie ulega obniZeniu o与0%.

4. Dieta jest o輔czana na podstawie listy obecnoSci i wYPfacana czIonkom Rady w term面e do 21 dni po

ka紬Ym POSiedzeniu.

5. Postanowienia ust. 2,3 i 4 wchodza w iycie z dniem podjg専a uchwa†y, O kt6rej mowa w ust. 1.

6. Czionkowie Rady LGD nie otrzymし煽WynagrOdzenia za udzia十w szkoleniach organu decyzyjnego.
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7. Przewodniczacy RadyしGD, Zarzad o「az pracownicy BiuraしGD udzieIaj担z†onkom Rady LGD pomocy w

wykonywaniu przez nich funkcji czIonk6w Rady LGD.

ROZDZIAtl=

l Przewodniczacy′ Wiceprzewodniczacy i Sek「etarz Rady LGD

§8

1. P「zewodniczacy RadyしGD organizuje prace RadγしGD i przewodniczy posiedzeniom RadyしGD.

2. Pe‡niac swa funk魂, P「zewodniczacy RadyしGD wsp6tpracuje z Zarzadem i Biurem LGD i korzysta z ich

3. Przewodniczacy RadyしGD czuwa ,nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porzadku

posiedzenia, OtWiera i zamyka dyskusje oraz udziela gすosu w dYSku坤

4. Po obowiazk6w Przewodniczacego Rady naleZy w szczeg6lnoSci‥

a) czuwanie nad zgodnoScia prac Rady z przepisami prawa′ Statutem OraZ niniejszym

Regulaminem;

b) przygotowYWanie i zwotywanie posiedzenia Rady;

c) nadzorowanie wYkonania uchwa青Rady;

d) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

e) przeprowadzanie glosowania;

f) przyjmpwanie od cz-onkOw Rady deklaracji poufnoSci j bezstronro;ci;

g) zapewnie podczas g†osowah odpowiedniego parytetu i quorum;

h) wytaczanie czやれk6w Rady z dokonywania wyboru operacji je;li zachodzi jakakoIwiek

przestanka wymienion? W § 3 ust.6 Regulaminu lub vvystepujaca w p「OWadzonym

Rejestrze inte「esu czIonk6w Rady;

i) wystepowanie do Radv 3 Wnioskiem o wykIuczenie z dokonYWania wγboru opera旬

czIonka RadY, kt6ry sam nie chce wytaczy6 sie z proced…γ Wyboru operacji′ a ZaChodza

ku temu przestanki;

j) podpisywanie protoko16w′ uChwal i innych dokument6w RadY;

k) uczestniczenie w posiedzeniach Zarzadu i Komisji Rewizwhej na zaprOSZenie tγCh

Organ6w

1. Do kompetencji Przewodniczacego RadyしGD naIeZy 「6wnieidγSCyPlinowanie cztonk6w RadyしGD,

kt6rzy systematycznie nie biora udzia十u w posiedzeniach lub podczas dokonywania oceny wniosk6w

nie stosuja zatwierdzonγCh kryteri6w.

2. W przypadku stwierdzenia przez P「zewodniczacego Rady LGD zachowafi niepoZadanych wSr6d

cztonk6w Rady LGD, Przewodniczacy Rady LGD moZe:

a) udzie-i6 pisemnego upomnienia cztonkowi Rady LGD′ kt6rY OCeniajac wnioski nie stosuje

zatwierdzonych kryteri6w;

b〉 wystapi6 do Zarzadu o niewyptacenie wynagrodzenia/diety za kolejne posiedzenie - W SytuaCji′

gdy cztonek RadyしGD opuScit 2 posiedzenia z rzedu;

c) wYStaPi6 z pisemnym wnioskiem do Wa-nego Zebrania Cz†onk6w o odwolanie notorycznie

naruszajacego zasady (POSiadajacego 2 pisemne upomnienia) cz†onka RadyしGD.

3. W odniesieniu do Przewodniczacego RadyしGD funk魂kontrolna i dyscypItnujaca pe描Za「zad.

4. W p「zypadku nieobecnoSci Przewodniczapego Rady LGD =a POSiedzeniu jego obowiazki p「Zejmuje

Wiceprzewodniczaey Iub Sekretarz.

4
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ROZDZIA| lV

Zasady og6Ine zwotywania i przeprowadzania posiedzefi RadyしGD

§10

1. Opiekunem ca†ego p「ocesu oceny i wybo「u operacji jest Dyrektor BiuraしGD lub w razle 」egO

nieobecnoSci wyznaczony cztonek Zarzadu.

2. Posiedzenia RadyしGD sa zwotyWane odpowiednio do potrzeb wynikajacych z p「owadzonego

PrZeZ LGD nabo「u wniosk6w w ramachしSR.

3. Posiedze而e RadyしGD zwo†ujelPrzewodniczacy RadyしGD lub upowainiona p「zez niego osoba,

uzgadniajac miejsce, term両POrZadek posiedzenia z Zarねdem. Dopuszcza sie powiadomienie za

POmOC賓　POCZty eIektronicznej Jna WSkazany p「zez Cztonka Rady adres e-mailowy lub

telefonicznie.

4"　Posiedzenie RadyしGD jest jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porzadku posiedzenia

Rady LGD podaje sie do p甲icznej wiadomoSci - Za POSrednictwem st「ony intemetowejしGD -

CO najmniej na 7 dni ka看endarzowych przed posiedzeniem.

5. CzIonkowie Rady maja obovyiazek pisemnie poinformowa6 Biuro　しGD o swoich danych

kontaktowych takich jak: adres do korespondencji, adres poczty eIektronicznej e-mail, numer

teIefonu kontaktowego, jak teZ o wszelkich zmianach zaistnia†ych, W StOSunku do informaqI

WSkazanych w tym zakresie wcze気iej. Osoby prawne maja obowiazek pisemnie poinformowaC

Biuro LGD o,Zmianie os6b uprawnionych do reprezentowania os6b prawnych w Radzie, OraZ ich

danych kontaktowych.

6. Posiedzenie RadY dotyczace rqzpatrzenia wniosk6w w ramach danego konkursu odbywa sie w

terminie nie dluZszym nii 4与dni kalendarzowych od dnia nastepujacego po ost∂tnim dniu

terminu sk†adania wniosk6w o udzielenie wsparcia, a jego CeIem jest ocena operacj= grant6w

POd wzgIedem ich zgodnosti z kryteriami formainymi (dost?Pu), Z kryteriami merytorycznymi

Programu,しSR i lokaInymi kryteriami wyboru.

7"　Rada LGD rozpatruje wnioski na posiedzeniach zgodnie z procedurami odnoszacymi sie do

Wyboru projekt6w:

a) pe†nym trybie konkursowy叫

b) ramach Projektu Grantowego.

8. W p「zypadku ′duZe川CZby wniosk6w do rozpatrzenia, Przewodniczacy RadyしGD moie zwota6

POSiedzenie trwajace dtいiej ni2 1 dzieh.

Szczeg6lowe zasady zwo†ywania posiedzeh Radγ LGD w sprawie wyboru

OPeraCji i grant6w

§11

1・ CzIonkowie Rady LGD sa pisemnie zawiadomieni o miejscu, term面e i porz如ku posiedzenia Rady

しGD najp6Zniej 7 dni kaIendarzowych p「zed terminem posiedzenia. Dopuszcza sie moZIiwo56

informowania cz†onk6w Rady LGD o posiedzeniu za posted両CtWem POCZty elektronicznej.

2. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia RadyしGD czIonkowie maja mo猫woS6 zapoznania

Sie ze wszystkimi materiafami i dokumentami zwiazanymi z porz担kiem posiedzenia, W tym Z

Wnioskami, kt6re beda 「ozpatrywane podczas posiedzenia.

3. W przypadku posiedzenia w sprawie ponownej oceny opera旬/grant6w, CzIonkowie RadyしGD s弓

ZaWiadomieni o miejscu, terminie i porz如ku posiedzenia Rady LGD pisemnie, d「og車elefoniczna

lub e-mai=ub w kaidY imy skuteczny spos6b, najp6Zniej w terminie 5 dni kaIendarzowych

PrZed planowanym terminem posiedzenia.

4. W okresie 5 dni przed kalendarzowych terminem posiedzenia RadyしGD w sp「awie ponownej

OCeny OPeraCji/g「ant6w cz†onkowie powinni mieC mo訊wost zapoznania sie ze wszystkimi

materiatami i dokumentami zwiazanymi z porzadkiem posiedzenia.
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Organizacja posiedzeh RadyしGD

§12

1. W posiedzeniach RadyしGD uczestniczy Opiekun procesu lub osoba przez niego wskazana.

ponadto w posiedzeniu uczestniczy6 moga cz-onkowie Zarzadu oraz pracownicy Biura LGD’bez

PraWaglosu.

2. Przed posiedzeniem Rady cわnkowie Radv zobowiazani sa do zapoznania sie z

procedura wyboru operacji/g「ant6w przezしGD oraz procedura ocenY ZgOdnoSci

operacji/grant6w zしSR言PrOcedura oceny opera帝vgrant6w wg lokalnych kryteri6w

wyboru oraz wzorami dokum印t6w stosowanymi w poszczeg6Inych procedu「ach ocenY.

§13

1. Posiedzenie RadyしGD otwiera, PrOWaqZi i zamyka Przewodniczacy RadyしGD lub Wiceprzewodniczacy

RadyLGD.

2. Protok6† z posiedzenia Rady sporz如Za Sek「etarz.

3. Przed otwarciem posiedzenia cz-onkowie RadYしGD potwierdzaja swojapbecnoS車odpisem na liScie

obecnoSci.

4. Wcze$niejsze opuszczenie posiedz印a przez CzIonk∂ RadYしGD wymaga poinformowania o tym

Przewodniczacego Rady LGD"

5. P「awomocnoS6 posiedzenia亘odej申va=yCh przez Rade decyzji wymaga obecnoSci co najmniej l/3

skladu Rady (kworum).

6. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczacy RadyしGD podaje liczbe obecnych czIonk6w RadyしGD na

podstawie podpisanej p「zez nich listY証ecnoSc= stwierdza kworum oraz zachowanie parytetu

「6wnowagi sekto「owej, WSkazanYCh w § 4 punkt 4,5 i 6.

7. W razie braku spelnienia kworum緋ub parytetu r6wnowagi sektorowej i/lub r6wnowagi grup

interes6w. P「zewodniczacy Raqy LGD ‘ Zamyka obrady wyznaczaj挙r6wnoczeSnie nowy termin

POSiedzenia‘

8. W protokole odnoto型je sie przy⊂Zyny′ Z POWOdu kt6「ych posiedzenie nie odbYto Sie.

Wytaczenie czIonl(a Rady z procesu oceny oPeraCji/g「antu

1. Przed rozpoczeciem kaZdego posiedzenia Rady LGD wszyscY CZIonkowie Rady LGD wYPe冊aja i

sktadeja Dek-aracje poufnoSci i bezstronpo組kt6ra ma okre鈍ewentualne powiazania czIonka Rady

LGD z Wnioskodawcami/ poszczeg6lnymi operacjami/grantami.

2. Deklaracja poufnoSci i bezstronnosti zawiera informacje od cz-onka RadyしGD o jego wytaczeniach z

p「ocesu decγZ痢ego dotyczacych konk「etnych wniosk6w ztoionych na dany konkurs.

3. Z mocy prawa wytaCZeniu z procesu oceny i wyboru wniosk6w podlegaja:

a) osoby sktadajace wniosek o przyznanie pomocY Iub reprezentujape wnioskodawce′

b) osoby znajdujace sie w bezpoSredniej podlegto$ci stuibowej z wnioskodawca’

c) osoby zasfadajるCe W OrganaChl Za「ZadczYCh lub bedace przedstawicieIami os6b prawnYCh

Skladajacych wniosek,

d) osoby spokrewnione w pier購zej冊Z Wnioskodawca,

e) osoby fizYCZne rePreZentujace przedsiebiorstwo powiazane z przedsiebio「stwem

reprezentowanym p「zez wnioskodawce

4. W przypadkach innγCh ni2 wymienione w ust 3′ O WytaCZeniu cz-onka Rady LGD decγduje oSwiadczenie

zawarte w Dekla「a旬poufnoSci i bezst「omoSci podpisane p「ZeZ CZtonka RadY LGD.

5. Dodatkowym dokumentem pozwa-ajacym na identyfikacje charakteru powiazah czionk6w R∂dvしGD z

wnioskodawcami/poszczeg佃ymi projektami jest prowadzonv Rejestr Inte「es6w CzIonk6w Rady

PrOWadzony przez BiuroしGD.
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6. W¥碕CZenie czIonka Rady z procesu oceny operacji/grant6w okreSla Procedura trybu wytaczenia

Cz†onka Rady z udziatu w dokonywaniu oceny operacji/grant6w, StanOWiaca za庫znik nr l do

Reguiaminu.

§1与

1. Wytaczenie czIonka Rady LGD z udziatu w dokonywaniu oceny i wyboru opera画/grant6w poIega na

jego ca批owitym wykIuczeniu z proce到ny oceny w odniesieniu do opera項/grant6w wskazanych w

Deklaracji poufnoSci i bezstromoSci oraz Rejestru lnteresu Cz†onk6w RadyしGD.

2. CzIonek Rady LGD wytaczony.z oceny operadi/grant6w opuszcza saIe posiedzefi Rady podczas

dokonywan-a 」egO OCeny i wyboru przez Rade LGD.

3. Informa垂O WytaCZeniu z procesu短eyzyjnego poszczeg6lnych cz†onk6w Rady LGD znajduje sie

dodatkowo w protokole z posiedzenia RadyしGD.

4. PrawomocnoS6 posiedzenia i podejmoyanych przez RadeしGD decyzji wymaga obecnoSci co najmniej

l/3 skladu Rady LGD oraz spe柚enia朋rytetu r6wnowagi sektor6w na etapie kaZdego gtosowania

ZWiazanego z oceng oraz wyborem, OPeraCji/grantu (tzn.柾zba cz†onk6w z sektora publicznego

bioracych udzia† w g†osowaniu nie moie bye wieksza (>50%) niZ suma liczby czlonk6w z sekto「a

) SPOteCZnegO i gospodarczego bior印ych udzial w glosowaniu).

5. N∂ etaPie podejmowania poszczeg年ych decyzji przez cztonk6w RadyしGDねdna pojedYnCZa gruPa

interesu nie moie mie6 wiecej niZ 49% praw g†osu.

6. Podczas podejmowania decy却OdroSnie oceny i wyboru poszczeg6Inych operacji wymagana jest

WiekszoS6 (co najmniej 50% g!os6w巨eprezentant6w sektora spo†ecznego i gospodarczego oraz

innγCh reprezentant6w spotecze龍tw弓・ObywateIskiego wchodzacych w sklad Rady. W przypadku gdy

dla danej operacji nie bedzie m(対byC zachowany parytet, W6wczas przewodniczacy Rady

PrZePrOWadza Iosowanie wS「6d cz†onk6w sekto「a pubIicznego (wykIuczajac go tym samym z oceny),

kt6rzy dokonuja oceny danej operaqv tak abγ Wym6g sektorowoScj zostal zachowany.

7. Po wyczerpaniu Iisty m6wc6w i zam申eciu dyskusji Przewodniczacy rozpoczyna procedure oceny

Wniosk6w o dofinansowanie,

§宣6

1. Przewod直ZaCy RadYしGD przeprowadza wyb6r sekretarza posiedzenia.

2. Przewodniczapy Rady p「zeprowadza,vyb6r 2-OSObowej komisji skrutacyjnej. kt6rej powierza sie

ObIiczanie wynik6w gtosowafi r ad uchwatami.

3. Po wyborze sekreta「za posiedzenia oraz komisji skrutacvinej, Przewodniczacy RadyしGD przedstawia

POrZ如ek posiedzenia i poddaje go pod g†osowanie.

4. CzIonek Rady LGD moie zgtosiC wr!iosek o zmiane porzadku posiedzenia. RadaしGD poprzez

giosowanie prz涙muje Iub odrzuca zg†oszone wnioski.

5. Porzadek obrad obejmuje w szczeg6lnoSci:

a) Ocene formalna wniosk6w o przyznanie pomocy,

b) Om6wienie wniosk6w o,PrZyZnanje pomocy z†oわnych w ramach naboru p「owadzonego

PrZeZ LGD oraz podjecie decyzji o wyb「aniu iub niewybraniu operacル

c)一nfor読acje Zarzadu o prayzna血pomocy przez Samorzad Wojew6dztwa胴opera匂e,

k[6re byly przedmiotem wczeSniejszych posiedzeh Rady,

d) Wolne glosy, Wnioski i zapytania.

§17

1. Przewodniczacy Rady czuwa nad s叩W=ym PrZebiegiem i przestrzeganiem porzadku posiedzenia,

OtWiera i zamyka dyskusje oraz udziela gtosu w dyskusj主

2. Przedmiotem wystapiefi moga by6 tYlko sprawy objete po「zadkiem posiedzenia.

3. W dyskusji g†os moga zabiera6 cz†onkowie Rady, CZIonkowie Zarzadu o「az osoby zaproszone do

udzia†u w posiedzeniu bez prawa do udziatu wg†osowaniu.

4. Po wyczerpaniu porzadku posiedzenia′ Przewodnicz準y RadyしGD z∂myka posiedzenie.
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ROZDZIAtV

Szczeg6towe zas担y podejmowania decyzji w sprawie wγboru operacji/g「antu

§18

1. Przewodnicz弓cy rady przeprowa申za ocene wniosk6w o przyznanie pomocy dIa operacji/grant6w

ZgOdnie z zapisami Procedurγ Wybo卑OCeny OPeraCji w ramach LSR oraz Procedury wyboru i oceny

grant6w w ramach高ra堅ch projekt6w grantowych w「az z opisem sposobu rozIiczania′

monitoringu i kontroli przγZnanyCh grant6w

2. Ocena wniosku o p「zyzna中e pomocyjest dokonγWana PrZeZ dwie losowo wybrane przez

przewodniczacego Ridy osoby spo5r6d cz†onk6w Rady uprawnionych do glosowania・

3. Ocena odbywa sie poprzez wYPetPienie karty oceny formalno-me「ytOryCZnej wniosk6w i oddanie

ich komisji skrutacYjnej w celu sp均wdzenia poprawno細wype師enia ka両przeliczenia punkt6w.

4. Karty zweryfikqvyane przde komisje skrutac所naprzekazywane sa sekretarzowi.

5. Ocena wniosku o przyznaniei?OmOCy dla opera句i/grantu przez Rade obejmuje odpowiednio:

a) Ocene zg6dn6$ci z kryte「iami for甲aInYmi (dostepu〉 w tym zgodnoSci opera句i z LSR i Programem

b) Ocene zgodnoSci z kryter請mi鴫eryto「ycznymi (kryteria punktowe dotyczace jakoSci wniosku o

przyznanie po古iOCy)

e) Ocene zgodnosti z kryte「iami horγZOntalnymi.

d) Ocene zgodnosti z IokaInymi kryteriami wyboru.

6, W przypadku stwierdzenia przez ocenlaJaCegO:

a) spe佃enia przez wniose[ wszYStkich kryteri6w formatnych (dostepu) i kryteri6w horyzontaInych-

nastepuje kontynua匂a oceny;

b) niespe涌enia kt6regokoIwiek z kry中6w formalnych lub kryteri6w horyzontainych ′ OCeniajacy

odnotowuje ten fakt na karcie oceny formalno-merγtOryCZnej na danym jej etapie, uZaSadnia

decyzje o uznaniu danego kryterium坪niespe仙one, PrOjekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej

ocenie. W przedmiotowej sytuacji do wnioskodawcy zostaje sporzadzone pismo informujace o

zako龍zeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie w「az pou⊂Zeniem o moZliwo5ci wniesienia

P「OteStu・

7. Uzyskanie min. 60% punkt6w, Od?ka2dego z obydwu oceniajacych za kryteria merytoryczne

warunkuje ocene ope「a.cji/grantu pod katem zgodnoSci z IokaInymi kryte「iami wyboru.

8. W sytuacji rozbieかroSci w ocenach Wniosku o p「zyznanie pomocy pomiedzy dwoma oceniajacYmi

POlegajacymi na:

a) rozbieZnych ocenach doty⊂ZaCyCh zgodnosti z kryteriami formaInymi (dostepu)

b) rozbieinoSci w liczbie przγZnanyCh punkt6w powyiej 30 punkt6w za kryteria merYtOrγCZne・

c) rozbieZnosd w liczbie przyznanych punkt6w za Iokalne kryteria wybo「u,

decydujacy g書os w tej kwestii ma Przewodniczacy Rady, kt6rγ PO ZaPOZnaniu sie z dwiema kartami

oceny wniosk6w o przyznanie pomocy podejmuje ostateczna decγZje i wypeInia trzecia wi轟ca

ka「t? OCeny formaIn○○merytOrYCZnej wniosku o przyznanie pomocy.

§19

1. Ka軸a strona karty ocenv opera旬musi by6 opieczetowana pieczeciaしGD i podpisana przez

Sekretarza posiedzenia.

2. Ka「ta oceny wniosku o p「zyznanie pomocy musi bye wypelniona pop「awnie przez czIonka Rady.

Praw榔owo wype-niona karta oceny wniosku o p「zyznanie pomocy musi zawieraC m.in・:

a) Nazwisko, imie/imiona i podpis cz†onka Rady, ktC可y dokonywa† oceny danego wniosku′

b〉 informa垂POZWaiajape zidentYfikowa6 operacje, kt6rej dotyczy ocena (numeru wniosku′

nazwa wnioskodawcv, naZWa OPeraCji/grantu).

3. Karty musza bγ6 wype†niane pIO「em′ dlugopisem lub cienkopisem.

§之0

1. W trakcie z=czania glos6w komisja skrutacYjna jest zobowiazana sprawdzi6, CZy taCZna OCena

punktowa opera匂i/grantu zawarta w pozy匂i ′′SUMA PUNKT6w′′ zostala obIiczona poprawnie.
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2. W przypadku stwierdzeni∂ b†ed6w i brak6w w sposobie wypetnienia karty oceny ope「a画sekretarz

POSiedzenia wzywa cz書onka Rady, kt6ry wypetnit te ka「te do ztofenia wYjaSnieh i uzupe佃enia

brak6w. W trakcie wviaS面eh cz†onek Rady mo2e na oddanej przez sjebie karcie dokonaC wpis6w w

POZyCjach pustych, O「aZ dokonactzytelnej ko「ektY W POZy句ach wypelnionych podczas glosowania,

StaWiajap przy tych poprawkach sw6j podpis.

3. 」eZe= po dokonaniu poprawek i uzupe仙eh karta nadaI zawiera bledy w sposobie wype†niania,

ZOStaje uznana za g†os niewainy.

4. Wynik stanowi suma punkt6w wy「aZona na wainych kartach wszystkich os6b oceniajacych w

POZy旬〃SUMA PUNKT6w′′ podzielona przez Iiczbe os6b oceniajacych 〈Srednia arytmetyczna).

5. Wyniki ogfasza P「ZeWOdniczacy RadY.

6. Na podstawie wynik6w ,glosowania w sprawie oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6wしGD

SPOrZadza si坤Ste OPeraCji/grant6w rankingowa.

7. W przypadku uzyskania przez dwie, Iub wiecej opera申/grant6w takiej samej liczby punkt6w o

Wy2szym miejscu na臨ie defydowaC bedzie Iiczba punkt6w uzyskana za lokalne k「γteria wyboru.

8. Na podstawie =czby uzyskanYCh punkt6w przez poszczeg6Ine wnioski przygotowywan∂ jest iista

rankingowa wniosk6w w kolejnoSci od najvyおzej do najniねj =czby punkt6w.

§之工

1. W stos…ku operacji/grant6w bedapych przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Rade

decy垂w formie zbiorczej uchwaly o:

a) zgodno5ci ope「a画/grantu zしSR lub ich niezgodno$ci.

b) dIa operacji/grant6w zgodnvch z LSR -　uChwafa o wybraniu opera坤/grantu lub ich

niewybraniu.

2. P「ZeWOdniczacy Rady odczytuje uchwaty w trak⊂ie posiedzenia.

3. KaZdorazowo w ramach procedury oceny zgodnoSci operacji/grantu zしSR o「az procedury wyboru

OPeraCji Rada spo「z如za:

a) liste operacji/g「ant6w ocenionych

b) Iiste opera旬/g「ant6w wybranych ustalajac ich koIejno;C wg Iiczby punkt6w uzyskanych w

ramach oceny spe柚ania kryteri6w Iokalnych

C) liste operacji/grant6w niewybranych

4. Aby operaqja/grant zosta† wYbrana do finansowania musi:

a) by6zgodnazしSR;

b) uzyska6 m面mum punktowe okrestone w Iokalnych kryteriach wYboru dla danego rodzaju

OPe「aCji/grantu.

C) mieScidsie w =micie $rodk6w dostepnych w ramach danego konkursu, WSkazanym w og†oszeniu

Okonkursie.

5. Uchwata o zgodnoSc帆b niezgodnoSci ope「acji/g「antu z LSR powima zawiera〔:

a) informacje o wnioskodawcy ope「acji/g「antu (inie i nazwisko lub nazwe, miejsce zamieszka両a

Iub miejsce dzialaInoSci, adres Iub siedzibe, PESE=ub REGON, NIP),

b) Tytul operadi/grantu zgodny z tytulem podanym we wniosku o przyznanie pomocy,

C) Kwote pomocy, O jaka ubiegal sie wnioskodawca zgodna z kwota podana we wniosku o

PrZyZnanie pomocy,

d) lnforma(東O decyzji Rady w sprawie zgodnoSc=ub braku zgodnoSci operacji/g「antu zしSR ze

WSk∂Zaniem przyczyny niezgodno$ci,

6. Uchwaia o wybraniu lub niewybraniu ope「a却/grantu powinna zawiera6:

a) lnformacje o wnioskodawcy ope「acji/grantu (imie i nazwisko lub nazwe, miejsce zamieszkania lub

miejsce dziaねlno$c亘dres Iub siedzibe, PES乱Iub REGON, NIP)

b) Tytu† operacji/grantu zgodny z tytu†em podanym we wniosku o p「zγZnanie pomocy,

C〉 Kwote pomocy, O jaka ubiega- sie wnioskodawca zgodna z kwota podana we wniosku o

PrZyZnanie pomocv,

d=nformacje o wysoko$ci przyznanego p「zez Rad?しGD dofinansowania;

e) Informacje o wybraniu lub niewybraniu ope「acji/grantu,
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叩CZbe uzyskanYCh punkt6w vy ramach oceny operacji/grantu pod wzgledem spelnienia kryteri6w

Wyboru

7. Lista operacji/ grant6w zgodnYCh z LSR zawiera w szczeg6lnoSci:

a) informacje o zgodno;ci bad乏n率godnoSci ope「a画/ grantu z Programem, W ramaCh kt6rego

PIanowana(-y〉 jest do realiza匂v

b) informa(壇O ZgOdno圭ci badZ niezgodnoSci opera画/grantu z LSR.

8.しista opera項/ grant6w wybranych zawiera w szczeg6lnoSci:

a) Iiczbe punkt6w przyznanycねdla opera郎/grantu za spe佃anie lokalnych kryte「i6w wyboru;

b) informa〔壇Q Wybraniu badi niewybraniu operacji/ grantu do finansowania;

C) inform坤e, CZy.OPeraCja/ g・ant巾eSci sie w limicie ;rodk6w wskazanym w ogloszeniu o naborze

Wniosk6w o udzielenie wsparcia;

d) informacje o ustalonej przez RadeしGD kwocie wspa「cia -W PrZyPadku grant6w.

9.　しisty , O kt6rych mowa w ust・臆3 oraz prOtOk6l z posiedzenia zostaja podane do publicznej

wiadomo;ci na s亘れie inte「netowejしGP oraz za po卸odnictwem tabIicy ogtoszefi w siedzibieしGD

岬jp6Zniej 7 dni od dnia zako龍zenia wyboru operacji/ grant6w.

10; ′　Po przyjeciu uchwa† nastepuje zamkniecie posiedzenia Rady.

ROZDZIALVI

Warunki i spos6b wniesienia protestu w procedurze konkursowej

§2之

1. Od uchwaty Rady Odno$nie oceny wniosku o przyznanie pomocy dIa opera匂i przvs†uguje

W面.oskodawcy p「otest w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie.

2, Protest, O ktCnym mowa w ust工PrZySluguje Wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowYCh

(decyduje data wptywu牢LGD) od dnia skutecznego doreczenia pisemnej informadi odしGD na

temat oceny wniosku o przyznanie pomocy dla operacji.

3. P「otest wnoszony jest za ppstednictwemしGD i rozpat「ywany przez Zarzad Wqjew6dztwa.

4. Protest sk書ada sie zgodnie z Procedura wnoszenia i rozpatrywania protestu w p「ocedurze

konkursowej.

Wa甲nki i spos6b wniesienia odwotania w projektach grantowych

§之3

1. Od uchwa†y RadY OdnoSnie oceny wniosku o przyznanie pomocy dla grantu przysすuguje

Wnioskodawcy odwo-anie w formie wniosku o ponowne rozpatrzenie.

2. Wnioskodawca w te「minie 7 dni kaiendarzowych (decyduje data wp†ywu do BiuraしGD) od dnia

otrzyman-a PISemnej informa画od LGD na temat oceny Wniosku o przYZnanie pomocy dla grantu

moie z†oZy6 do biuraしGD odwofanie od decyzji RadyしGD.

3. Odwo†anie jest rozpatrywane PrZeZ Rade LGD.

4. Z†oねnie odwotania i jego rozpat「zenie przez LGD przeprowadza sie zgodnie z Procedura wniesienia

odwoねnia w projektach grantowγCh.

ROZDZIA[ VII

Dokumentacja z posiedzenia Radγ

§之4

1. W trakcie posiedzenia Rady sekretarz Rady sporzadza protok6†・

2. W protokole odnotowuje sie m.in・:

a) date posiedzenia

b) numer konkursu, kt6rego dotyczy†o posiedzenie,

c) stwierdzenie odnoSnie kworum i prawomocnoSci posiedzenia′

d) sktad kom車ji skrutacyjnej

e) informa句e o przebiegu i wynikach glosowania,
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f) okre錠nie Iiczby cztonk6w Rady 9becnych na posiedzeniu, uPraWnionych do gtosowania, liczby

CZIonk6w Rady bioracych udziat w g†osowaniu′ liczby oddanych glos6w wainych i niewainych,

g) informa垂O Zako庇zeniu posiedzenia bez przeprowadzenia procedury oceny wniosk6w i

POdania przyczyn Oe釦dotyczy),

h) informaqe o wγtaCZeniach z p「ocesu decYZyjnego, Ze WSkazaniem kt6rych wniosk6w wγねczenie

dotYCZY,

i〉 informacje odnQ;nie uchwa† podjetych przez Rade odnochie Iist rankingowγCh.

§之与

1. Uchwatom Rady nadaje sie forme o壇bnych dokument6w, Z Wyjatkiem uchwa† proceduraInych.

kt6re odnotowuje sie w Protokole posiedzenia.

2・ Podjete uchwaly opatruje sie data両ume「em, na kt6ry sktadaja sie: Cyfry rzymskie oznaczajace

nume「 koIejny posiedzeni戸od poczat恒realiza郎Programu, †amane przez numer kolejny uchwaly od

POCZatku re描zacji Programu zapisany cyframi arabskim"amane przez dwie ostatnie cyfry roku.

3. Uchwale podpisuje Przewodniczacy Rady i sekreta「z posiedzenia po jej podjeciu.

4. Uchwafy podjete przez Rade, Przewodniczacy Rady przekazuje niezwIocznie Zarzadowi LGD.

§26

1・ Protoko†y i qokume中a如Z POSiedzeh Rady LGD maja charakte「 jawny i sa gromadzone oraz

PrZeChovywane w BiurzeしGD.

2. Protok6† z posiedzenia RadyしGD ,SPOrZadza sie w term輔e do 3 dni kaIendarzowych po odbyciu

POSiedzenia.

3. Protok6† podpisuje sekretarz posiedzenia oraz Przewodniczacy RadyしGD lub Wiceprzewodniczacy.

4. Po podpisaniu Protok6t wraz z Iista可ankingowa z posiedzenia podawany jest niezw†ocznie do

Pu輔cznej wiadomoSci za postednictwem strony intemetowejしGD w te「minie 7 dni kaIendarzowych

Od dnia jego sporzadzenia i podpisania.

§之7

LGD jest zobowiazana przetwarza6 dane osobowe z poszanowaniem obowiazk6w wynikajacych z

PrZePis6w prawa dotyczacych przetwa「zania danych osobowych′ W tym Z PrZePis6w ustawy z dnia 29

Sierpnia 1997 r・ O OCh「onie danych osobowych (Dz. ∪・ Z 2014 roku, POZ. 1182, Z P6Zn. zm.) i wγdanych na

jej podstawie akt6w wykonawczych.

§28

1. Wszystkie procedury bedace z壇CZnikiem do niniejszego ReguIaminu Rady sa udostepnione do

WiadomoSci pubiicznej na stronie intemetowejしGD przez ca†y czas trwania P「og「amu lub sa

dostepne w wersji papie「owej w Biurze StowarzyszeniaしGD Inowroctaw.

2. Statut Stowa「zyszenia jest dokumentem nad「zednym. W przypadku rozbieino;ci zapisy Statutu maja

Pierwszedstwo w stosunku do innych dokument6w Stowa「zyszenia.

3. Regulamin wchodzi w tycie z dniem uchwalenia.

Zataczniki do Reguiaminu:

1. Procedu「a trybu wYねczenia,CZIonka radγ Z udzialu w dokonywaniu oceny ope「adi/grant6w

2・ P「OCedura wyboru i oceny opera画w ramach LSR

3・ Procedura wyboru i oceny grantobiorc6w w ramach projekt6w g「antowych w「az z opisem

SPOSObu rozliczania′ mOnitoringu i kont「oIi przyznanych grant6w

4. Procedura ustalania Iub zmianγ kryteri6w

与・ Procedura wniesienia i rozpat「zenie protestu w procedurze konku「sowej Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dzia†aria lnowroclaw

6. Procedura odwotania w projektach grantowYCh StowarzyszeniaしokaIna G「upa Dzia†ania

Inow「ocねw
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;ね句CZn雄nr j do Regu佃minu細dy

PROCEDURA TRYBU WYtACZENIA CZ[ONKA RADY Z UDZIALU W DOKONYWANlu

}　　　　　　　　　　　　　OC削Y OP駅ACJl/GRANT6w

Podpisanie dekIaracji poufno$c=

bezst「onnosti przez czIonk6w Rady

Weryfikacja pow時za育cz†onk6w Rady

Z OPeraCjami zgodnie z Rejestrem

Interes6w CzIonk6w Rady LGD

Brak powiazania czIonka Rady z lista

Wniosk6w do oceny przez Rade

Ocena ¥

OPe豊言問ZeZ

Wykluczenie

O bIigatoryjne

Zgodnie z
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Deklara申poufnosti i

bezstro nnQSci
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do bezstronnoSci czlonka Rady
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Wniosek wtasny (w

PrZyPadku zaistnienia

P「ZeStanej innych niZ
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Zcr/qcznik nr 2 do極guIominu Rody

PROCEDURA WYBORU I OCENY OP球AαI W RAMACHしSR

§1

Zasady ogtaszania naboru wniosk6w

l. Przygotowanie treSci og†oszenia, kt6re zawiera co najmniej:

a) wskazanie te「minu sktadania wniosk6w o dofinansowanie nie kr6tszego而Z 30 dni i nie dtuZszego

n清60dni,

b) wskazanie miejsca sk†adania wniosk6w o dofinansow∂nie,

C) wz6r formula「zy, W tym Wniosku o dofinansowanie,

d〉　kryteria wyboru ope「acji przez LGD′Okre約ne wしSR′ Ze WSkazaniem minimalne川CZby punkt6w,

kt6rej uzyskanie jest warunkiem wyboru operacJi.

e) wykaz dokument6w′ kt6「e dotapza sie do wniosku o do師onsowanie, umO邪wiajacych dokonanie

OCeny i wyboru opera申przezしGD,

f) limit stodk6w w ramach og†oszonego naboru,

g) forme i warunki udzieIanja wsparcia o「az zakres tematyczny opera坤

h) maksymalna kwote pomocydIa danego typu opera申

i) informa壇o wymaganych dokumentach, POtWierdzajacych spe面enie warunk6w udzieIenia

WSPa「Cia o「az kryteri6w wybo「u operac再

j) informa垂o miejscu udostep=ieniaしSR′ fo「muIarza wniosku o udzielenie wsparcia, fomularza

Wniosku o ptatnoS6 oraz formulerza umowy o udzieIenie wsparcia

2. Wystapienje do Samorzadu wojew6dztwa z zapytaniem o wysokoSC dostepnych Srodk6w

finansowych w przeliczeniu na z†ote (nie p6Zniej ni2 30 dni przed p-anowanym te「minem

rozpoczecia biegu terminu skfadania wniosk6w).

3. Przedlo2enie Samorzadowi Wojew6dztwa涌ormady o stanie osiagnietych wskaZnik6w w ramach

しSR (nie dotyczy pierwszego naboru wniosk6w).

4. Uzgodnienie z Samorzadem Wojew6dztwa terminu naboru wniosk6w -imit dostepnych Srodk6w w

「amach przedmiotowego naboru or平treSfrogtoszenia o naborze wniosk6w (drQga elektroniczna)

nie p6Zniej =iZ 30 dni przed pIanowanym termi=em rOZPOCZeCia naboru wniosk6w, Termin na

uzgodnienie ogloszenia wynosi 7 dni od przesねnia dokument6w p「zezしGD.

5. Zamieszczenie na stro=ie internetowejしGD oraz tablicy og-oszefi w biurze LGD og†oszenia o naborze

Wniosk6w o udzielenie wsparcia葛nie wczeSniej ni± 30 dn冊e pdZniej ni2 14 dni przez planowanych

terminem rozpoczecia naboru.

6. Wszystkie og†oszeni∂ O naborach wniosk6w przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 sa

a「Chiwizowane co najmniej do momentu申ywu okresu trwa-oSci oper∂坤nwestycyjnych.

§之

Zasadγ PrZePrOWadzania nabo川wniosk6w

l. Wnioskodawcy skladaja wniosek bezpodednio w siedzibieしGD wraz z wymaganymi zatacznikami.

2. Wnioski poddane zostana procedurze preselekcji pod kむem kompIetnoSci i doktadno錨wniosk6w.

3. Biuro LGD potwie「dza wnioskodawcom z†0±enie wniosku odofinansowanie =a jego kopii.

Potwie「dzenie zawiera:

a〉 numer konku「su
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b〉 date i godzine zIoねnia wniosku

C) numer wniosku odnotowany w rejestrze lgd

d甲CZbe zatacznik6w ztoionych w「az z wnioskiem -je釧dotyczy.

e) piecze昂podpis pracownikaしGD

Znak sprawy powinien sie糾ale寮na wniosku w polu ,,Potwier宙enie pI劫?C/叩rZeZ 4GD"・

4. Wnioskodawca w trakcie trwania naPoru ma moZliwo託wycofania wniosku. Aby wγCOfanie bylo

Skuteczne, Wnioskodawca m撃i zIo2y〔 pisemne zawiadomienie do LGD o wycofaniu wniosku.

5. Wniosek wycofany zostaje wpisany do rejestru wniosk6w wycofanych, P「OWadzonego przezしGD.

誓書盤霊盤嵩鵠読書言霊蕊霊諾詰霊誌Wnioskodawcy w
7. Z†oiene operacje przekazywane sa dp oceny RadY LGD, POd katem kompIetno;c= poprawnoSci

wniosk6w.

8. Ocena p「zez P「acownik6w LGD musi n杏t印南w terminie 7 dni kaIendarzowych od dnia zako龍zenia

naboru wniosk6w.

§3

Zasadγ PrZePrOWadzania oceny forma車ej, OCenγ ZgOdnosti operacji zしSR, W tym Z Prog「amem oraz

~　　　　　　　　　　　Wγboru opera事do finansowania

l. Rada dokonuje oceny wniosk6w zgodnie z:

`a〉　kryte巧mi formalnymi (dostepu) w tym zgodnoSci zしSR i Programem・

b) obowiazujacymi k「yteriami horyzontainymi,

C) obowiazujacymi kryteriami meryto「ycznymi,

d〉　obowiazujacγmi w LGD IokaInymi k「yteriami wyboru.

2. W przypadku stwierdzenia przez ocenIaJaCegO:

a) speinienia przez wniosek wszystkich kryteri6w formalnych (dostepu) i krγteri6w horyzontalnych

nast写Puje kontγnuaCja oceny;

b〉 niespelnienia kt6regokoIwiek z kryteri6w formaInyc旧ub k「yteri6w ho「yzontalnych, OCeniajacy

odnotowuje ten fakt na karcie oceny formaIno-merytOryCZnej na danym jej etapie, uZaSadnia

decyzje o uznaniu danego kryterium za niespe†nione. projekt zostaje odrzucony i nie podIega

dalszej ocenie. W przedmiotovyej sYtuaCji do wnioskodawcy zostaje sporzadzone pismo

informujace o zakohczeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie wraz pouczeniem o

mo軸woSci wniesienia protestu・

3. Rada moie 「6wnie2 dokonaC ocenY dodatkowych wγmOg6w formalnych okrestonych p「zez Samorzad

Wojew6dztwa.

4. Ocena nastepuje nie p6Zniej niZ 45 dni od dnia nastepujacego po ostatnim dniu terminu naboru.

5. 1nformacja o posiedzeniu Rady LGD oraz przygotowanie posiedzenia Rady sa przeprowadzone zgodnie

Z Regulaminem Rady.

6. Procedura oceny zgodnoSci operacji zしSR polega na ocenie zgodnoSci ce16w i zakresu operacji z:

a〉　ceIami og61nymi.

b) celami szczeg6†owymi,

c) przedsiewzieciami zapisanymi w　しSR p「zez osiaganie zaplanowanych w LSR

wska乏nik6w.

7. KaZdy wniosek ocenianyjest przez dwie losowo wyb「ane przez p「zewodnicz司CegO Rady osoby spoSr6d

CZ†onk6w Rady uprawnionych do gtosowania.
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8. Ocena odbYWa Sie poprzez wype柚enie karty oceny formalno-merytOryCZnej wniosk6w i oddanie ich

komisji skrutacyjnej w celu sprawdzenia poprawnoSci wypetnienia ka両p「zeliczenia punkt6w.

9. Wniosek zgodny zしSR zostaje′OCeniony pod katem zgodno紺z -okalnymi kryteriami wyboru.

10. Uzyskanie min・ 60% punkt6w od ka2dego z obydwu oceniajacych za kryteria merytorYCZne Warunkuje

OCene OPera申/g「antu pod katem zgodn65ci z IokaInymi kryte「iami wyboru.

11. W sytuadi 「o神ieino$ci w ocenach vyniosku o przyznanie pomocy pomiedzy dwoma oceniajacymi

POlegajacymi na:

a) rozbietrych ocenach dotyczacych zgodnosti z kryteriami formal=ymi (doste叫

「o音盤露盤悪書嵩器諾器豊岩。岬′
C) decydujacy g†os w tej kwestii ma P「zewodniczacy Rady′ kt6「y po zapoznaniu sie z dwiema

kartami oceny wni6sk6w o przyznanie pomocy podejmuje ostateczna decy魂i wype†nia

trzecia wi*apa karte oceny formaIno-merytOryCZnej wniosku o przyznanie pomocy.

12. Dokonanie oceny na焔rcie oce?y /b句yc面o-merytoryCZ呼i cz-onek RadyしGD potwierdza

Wねsn6recznym podpisem.

13. Na podstawie wynik6w g-osowania vy sprawie oceny zgodnoSci ope「adi zしSR oraz oceny opera旬

Wedtug kryteri6w wyboru sporzadzane s掴rotokoty z gtosowania′ a W dalszej kolejnoSci Iista opera画

OCenionych・ lista wybranych i niewybra帝ch opera匂v W przypadk川ZySkania przez dwie Iub wiec。j

OPeraqji tej samej Iiczby punkt6w, O koig珂oSci na li紺e decyduje data i godzina ztoienia wni。Sku w

biurze LGD In6wroc青aw.

14. Po podjeciu uchwa† nas隼puje zamkniecie posiedzenia, POdpisanie protoko帖uchwal.

§4

′　　　　　　　　Zawiadomienie o wynikach oceny Rady

l. W ciagu 7 dni kaIendarzovych od zako昨enia wyboru opera申przez Rade nastep山e przygotowanie i

WySlanie pism do Wnioskodawt6w infor甲jace o wynikach oceny zgodnoSci opera事zしSR i wynikach

Wybo「u二

2. Pisma przekazywane sa wnioskodavycom listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§5

Wnie§ienie i rozpatrzenie protestu

l. Wnioskodawcy przys†uguje p「awo wniesienia protestu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia

doreczenia informacji od LGD’w sprawie wynik6w wybo「u opera坤

2. Wnioskodawca sktada protest zgodnie z Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w p「ocedurze

konkursowej.

Zasady przekazyl〃ania do §amorzadu Wojew6dztwa dokumenta坤dotyczacej przeprowadzonego

W terminie 7 dni od dokonania wybo「u opera匂vしGD p「zek∂Zuje Samorzadowi Wojew6dztwa wnioski o

udzieIenie wsparcia・ dotyczace wybranych ope「adi wraz z dokumentami potwierdzajapymi dokonanie

Wyboru ope「a坤Szczeg6lowe zestawienie przekazywanych dokument6w LGD sporzadza na formularzu

udostepnionym przez sw.
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Z。/qcznik nr 3 do Regu/。mhu細dy

PROCとDURA WYBORU I OC軸Y GRANTOBIORC6w w RAMACH PRO」EKT6w GRAN丁OWCH WRAZ Z

OPISEM SPOSOBU ROZしICZANIA, MONITORINGu i KONTROしI PRZYZNANYCH GRANT6w

§1

Zasadγ OgtaSZania naboru wniosk6w

l. Z wnioskiem o dofinansowanie proj?ktu grantowego wYStePuje wytacznie Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Dziaねnia lnQWrOCtaW do Samorzad u Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Ka如y p「ojekt grantowγ Skねda sie z mniejszych grant6w wybranych przez　しGD w trybie

konkursowym i przyznanyT grantObiorcom do reaiizacji. Calkowita waれOS6 jednego g「antu nie

moie by6 wyおza nii kwota wskaza甲w Szczeg6lowym Opisie Osi Prio「ytetowych RPO WK-P 2014-

之02○○

3. Ogloszenie o n∂borze wniosk6wゝQ, POWie「zenie grantu odbywa sie po zawar⊂iu przezしGD z

Samorzade叫Wojew6dztwa umowy na realizacje Projektu G「antowego (PG).

4. Nabd「 wniosk6w o dofinansowanie《grant6w w ramach projektu grantowego bedzie sie odbywa6

minimum 「az vi/ rOk亘zgodnie z hノa「monogramemしGD.

5.しGD lnowroclaw przedklad∂ SW inf9「m∂Cje na temat planowanego terminu naboru wniosk6w o

PC冊ierzenie grantu, najp6Zniej na 7、 dni przed pIanowanym naborem w formie pisma wγStanegO

POCZta elektroniczna.

6. LGD zam・ieszcza na stronie internetowej ogtoszenia o nabo「ze wniosk6w o powierzenie grantu nie

WCZe;niej rtiZ 30 dni i nie p6Zniej申y 14 dni przed pianowanYm te「minem rozpoczecia naboru.

Ogloszenie o naborze bedzie zawler争C WSZyStkie niezbedne informa句e wskazane w ustawie z dnia

20 lutego 2015 r. o rozvyQju lokalnyJll Z udzia†em iokalnej apo†eczno;ci (Dz. ∪・ Z 2015, POZ. 378 z

P6Zn. zm.) oraz dodatkowo:

a),ノCel/cele konkursu′ - Zadania zapIanowane w ramach g「ant6w′

b) wskazanie zakresu tematYCZnegO.PrOjektu grantowego wyznaczajacego zak「es operacji, na kt6re

mo21iwe jest otrzyma面e grantu,

⊂) wskazanie wska狛k6w pr9duktu圧ezuitatu pIanowanych do reaiizadi w ramachgrant6w,

d) date ogloszenia konkursu (dzie血miesiac-rOk),

e) wskazanie intensywno免i pomocy,

f) wskazanie terminu skfadania wniosk6w - nie kr6tszego nii 7 i nie d†uZszego ni2 14 dni ze

WSkazaniem datγ i godziny kohcowej,

g) wskazanie formy rozIiczenia p「ojektY (ryczalt/na podstawie faktycznie poniesionych wydatk6w).

7.しGD archiwizuje na stronie ihte「netowej LGD wszystkie og†oszenia o naborach wniosk6w

PrZePrOWadzonych w 「amach perspektywy 2014-2020 co najmniej do 2023 r.

§2

Zasady skfadania i vycofywania wniosk6w

l. Wnioski sa przyjmpwane w czasie i miejscu wskazanγm W Og†oszeniu o konkursie.

2. Ka如Y Z†oZony wniosek otrzymuje indywidualnY Znak sprawY nadany zgodnie z kolejnoScia wp†ywy

wniosk6w. Znak sprawy wpiSu」e SIe W POlu ,Potwierdzeni叩子zy停C,O PrZeZ LGD〃 na wniosku. Nume「

ten zostaje wpisany do 「ejestru prowadzonego przezしGD.

3. Wniosek o udzieIenie grantu opie)CZgtOWuje sie na pie博szej stronie, tytu†em potwie「dzenia jego

WP†ywu. Potwierdzenie powinno zawiera6:

a)　　　numer konkursu,

b〉　　　　date i godzine z†oねnia wniosku,

C)　　　numer wniosku odnotowany w 「ejestrzeしGD,

d)　　　=czbe zalacznik6w, ZtoわnyCh wraz乙Wnioskiem,

e)　　　podpis pracownika LGD.
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4. ZtoZenie wniosku o powie「zenie g「antu w LGD potwierdzane jest 「6wnie2 r a kopii pierwszej st「ony

Wniosku (na egzempIarzu grantobiorcy).

5. N∂ kaZdym etapie konkursu grantobio「cy przys†uguje prawo wycofania wniosku o udzieienie grantu

POP「ZeZ Pisemne zawiadomienie LGD・しGD zwraca wnioskodawcy wniosek wraz z zat華znikami

POZOStaWiajac w biurze kopie zto2onych dokument6w.

i3

Weryfikacja grant6w o przyznanie pomocy pod katem kompIetnoSci

l. Pracownik biura w ciagu 7 dni kaiendarzowych od dnia zako血eenia naboru wniosk6w dokonuje

Pierwszego etapu o.ceny grant6vI; pod katem komp-etnoSC i poprawnoS6 wniosk6w:

a) czy wniosek zostat ztozony na vy'aSciwym formu-arzu′ We WtaSciwym term涌e, do w繭wej

instytucj= w odpowiedzi na wfaSciwy konkurs,

b) czy wszystkje wymagane poIa wniosku sa wypelnione,

C) czy wniosek zawiera wszystkje strony,

d) czy dane grantobiorc6w wskazane we wnjosku sa zgodne ze stanem faktycznym,

e) czy grantobiorca frozy† wymagane zataczniki,

f) czy wniosekjest podpisany przez uprawniony podmiot.

2. W przγPadku stwierdzenia brak6w lub uchybiefi we wniosku grantobiorca zostaje wezwany do

Z†oZenia pisemnych uzupetni鉦ub wyjaSnieri w terminie 7 dni kalendarzowych od przesta面a

PrZeZしGD informacji droga eIektroniczna (z potwierdzeniem odbioru〉 na adres wskazany we

Wniosku o powierzeniu grantu. NiezIoie面e uzupe-nje吊ub wyjaSniefi w terminie powoduje

Odrzucenie wniosku.

3. Wniosk吊t6re nie spe岬wymog6w kompIetnoSci nie podlegaja dalszej ocenie przez Rade.

而orma垂zostaje zawarta na karcie we'γfika画wniosku i przekazana przewodniczacemu Rady.

4" Po pozytywnej wery航cji wni6sk6w o przyznanie pomocy pod k昨m ich ko申etnoSci sa one

PrZekazywane do oceny przez RadeしGD.

§4

Zasady oceny grantobiorc6w i zadania Radγ

1. Organem decyzvinym dokonujapym oceny i wYboru grant6wjest Rada LGD,

2' Szczeg6†owy tryb p「acy Rady okreSほReg而min Rady.

3. Przewodniczacy Rady wyznacza termin i miejsce posiedzenia Rady w porozumieniu z ZarzademしGD.

Zawiadomienie o term涌e′ miejscu i porz如ku posiedzenia Rady podaje sie do pu帥cznej wiadomo誼co

najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.一nformacja w powv2szym

Zakresie p踊kowana jest na stronie internetowej LGD oraz rra tablicy ogtoszeri w siedzibieしGD.

4. Pracownicy biura udostepnjaja w siedzibieしGD materiaすy i dokumenty zwjazane z porz拘em

POSiedzenia′ W tym Orygina恒otonych wniosk6w o powierzenie grantu, W Ce-u zapoznania sie przez

CZ†onk6w Rady z wnioskami przed posiedzeniem. Materia-y beda udostepniane najp6Zniej na 7 dni

kalendarzowych przed terminem posiedzenia.

与・ Ocena i wyb6r Grantobio「c6w nastepuje nie p6緬ej ni2 w terminie 45 dni od dnia nastepujacego po

OStatnim dniu te「minu sktadania wniosk6w w ramach danego naboru.

6. Rada wybiera Grantobiorc6w na podstawie ocenywniosk6w o przγZnanie pomocy po-egajapj na:

a) ocenie zgodnoSci z kryteriami forma-nYmi (dostepu) w tym zgodnoSci z LSR i Programem,

b) ocenie wedtug obowiazujacych krYteri6w horγZOntaInych,

C) ocenie wedlug obowiazujacych kryte「i6w merytorγCZnyCh,

d) ocenie wedllIg Obowiapujapych wしGD Ioka-nych kryteri6w wyboru
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§5

Ocena zgodnoSci g「ant6w z kryteriami formalnymi (dostepu) w tym z Programem i zしSR,

1, Rada dokonuje oceny zgodnosti z kryte「iami formalnymi (dostepu) grantu o przyznanie pomocy w

zakresi‾e:

a〉　czy grantjest realizowany na terenie Miasta lnowrocねwia,

b) czy wniosek o przyznanie pomocy-jest zgodny z LSR (zgodnoS6 z przynajmniej jednym ceiem

Og6恒ym, jednym celem szczeg6lowym i jednym przedsiewzieciem),

C) czy wnioseko p「zyznanie pomocyje斗ZgOdny z RPO WK-P na lata 2014-2020 o「az SzOOP RPO WK-P

2014-2020,

d) czy wnjosek kierowanyjest do os6b,kwalifikujacych sie do o頃Cia wsparciem w ramach RPO WK-P

2014-2020 iしSR,

e) czy wnioskodawca podczas realiz拍i grantu p「owadzi biu「o p「ojektu na terenie Miasta

l novyrocIawia,

f) czy wnioskodawca ztoZyt nie wiecej niZ 2 wnioski o przYZnanie pomocy w odpowiedzi na dany

konku「s,

g) czy wska如ik efektywno先i zatrud申eniowej w ramach aktywiza匂i spo書eczno-ZaWOdowej jest

Okre引ony na minimaInym wymaganym poziomie,

h) czy wskaZnik efektywnoSci spolecznp-Zatrudnieniowej w wymiarze spo†ecznym jest okreSlony na

minimalnym wYmaganym POZioniie,

王) czy wnioskowana kwota mie;ci s鳴W limicie dofinansowania wskazanym w ogloszen由o naborze.

2. W przypadku niespetniania jednegQ Z kryteri6w dostepu, Wniosek pozostaje bez rozpatrzenie.

G「antobiorcy nie przγS†uguje odwolanie.

3. OCena zgodnoSci grantu z Programe甲iしSR dokonywana jest indywiduaInie p「zez dw6ch cztonk6w

Rady LGD wybranych losowo　叩zez Przewodni⊂ZaCegO Rady poprzez wYPelnienie karty.

Weryfikujacy odpowiada na pytania:

CZy gront jest zgodny z ce/。mi wym㌍mOnymi w ProgrcJmie cJ jego recI/izdycJ POZWO/i m OSiqgni?Cie

ZOmierzonych ceI6w.

4. W przYPadku niezgodnoSci grantu )Z Programem (Obydwaj oceniajacy daja wynik negatywny)

Wniosek pozostaje bez rozpatrzeniaj W przypadku jed=ej oceny pozytywnej i jednej negatywnej

trzeciej oceny dokonuje Przewodniczacy Rady i jego g†os jest wiaZacy.

与. W przypadku ocenY POZytyWnej wniosekjest 「OZPatryWany POd katem zgodno細z LSR:

a) C2y gron亡przyczyni si? do osiqgni印io ce/u og6肋ego LS凡

b) C2y gronf przyczyni sie do osiqgniecio ceIu szczegdowego L5,

C) CZy g竹n章jesf zgodny z przynqimn均jednym p′Zedsi?WZigciem pIonowonym w r。mOCh 45・

6. Uznaje sie, ie wniosek jest zgodny z LSR i Programem gdy odpowiedZ na wszystkie 3 pytania jest

twierdzaca. W przypadku rozbieinoSci w ocenie dw6ch oceniajacych t「zeciej ocenγ dokonuje

Przewodniczapy Rady i jego g†os jest wia2acy.

7. Ocena zgodno$ci z kryteriami fomalnymi (dostepu) odbywa sie na ka「cie oceny formalno-

mertorycznej grantu.

8. Ocena zgodnoSci z krγteriami formalnγmi (dostepu) odbYWa Sie na podstawie oceny.,0-1’当poIega

na p「zypisaniu im wartoSc=ogicznych ,,tak’’lub ,,nie’’na karcie oceny formalno-merγtOryCZnej

g「antu.

9. Do dalszej oceny wg lokalnych kryteri6w wybo「u sa przekazywane tvIko granty, kt6「e otrzymaly

、POZytyWna decyzje Rady o zgodnoSci g「antu zしSR i P「ogramem.

§6

Ocena zgodnosti z kryteriami horyzontalnγmi

l. 」eZeli oceniajacy uzna, Ze projekt spetnia wszγStkie kryteria formalne (dostepu), dokonuje oceny

spe柚ania przez wnioskodawce wszystkich kryteri6w horyzontalnych i stwierdza′ CZy POSZCZeg6lne

kryteria sa spelnione, Warunkowo spe†nione aIbo niespe柚one. Ocena∴SPe涌ania krYteri6w
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horyzontalnych polega na przypisaniu im wartoSc。ogicznych ′′tak′′ albo ′,nje′′" Spe面enie ka2dego z

kryteri6w horYZOnta!nych jest konieczne do przyznania grantu.

2' 」eZe“ oceniajacy uzna kt6rekoIwiek z kryteri6w horyzontaInych za wa…kowo spelnione

uzasadnienie oceny wa「unk6wej - 9 iie projekt mo2e zostaC skierowany przez oceniajacego do

nego車重-Zawierane jest w daIszej誓Sci karty oceny formalno-merytOryCZnej zawierajacej zakres

nego匂a旬.

3. 」e2eli oceniajacy uzna kt6rekoIwiek z kryteri6w horyzontalnych za niespe柚one, Odpowiednio

Odnotowuje ten fckt na karcie oceny formalno-merytOryCZnej′ uZaSadnia decyzje o uznaniu danego

kryterium horyzontalnego za niespe恒ione i wskazuje′ Ze wniosek powinien zostafrodrzucony i nie

POdlega6 daIszej ocenie.

§7

Zasady przeprowadzenia oceny zgodnoSci wniosk6w z kryte「iami merytorycznymi

l・ Oc飢ie kryte「i6w merytorycz甲ch podlegaja wnioski spelniajap kryteria formalne (dostepu) i

kryteria horyzontalne.

2. Ocena w sprawie oceny wniosk6w o▲ PrZyZnanie pomocy wed-ug kryteri6w me「γtOryCZnyCh polega

na WyPefnieniu karty oceny formaInb-merYtOrγCZnej grantu.

3. KaZdemu wnioskowi oceniajacy przyznaje odpowiedn垂-iczbe punkt6w, ZgOdnie z kryteriami

merytOryCZnymi 6kreStonymi iv karcie oceny formalno - me「ytOryCZnej grantu. Dokonanie oceny na

karcie cz†onek Rady potwierdza wねsnorecznym podpisem.

4. Wynik oceny merytorycznej stanqwi Srednia arytmetyczna ocen dokonanych przez dw6ch

OCenjaj準ych.

5. W przypadku′ gdy ocena dw6ch oGePiajacych bedzie rozbieina o wiecej niZ 30 punkt6w, Wniosek o

PrZyZnanie pomocy ocenia Przewodniczacy Rady i jego g-os jest wi轟cY.

6. Wnioski o przyznanie pomocy′ kt6re甲ySkuja min. 60 punkt6w w ocenie kryte「i6w merytorycznych

(Srednie dw6ch ocen Iub ocena ’lPrzewodniczacego w przypadku rozbieZnoSci ocen dw6ch

OCeniajacych powyZej 30 punkt6w) podlegaja ocenie pod k咋m zgodno$c。oka-nymi kryteriami

Wyboru.

§8

Ocena grantu z看okalnymi kryteriami wyboru

l. Ocena odbywa sje. przy uZyciu椅子ty OCeny grOn亡u vyg倣o/nych Ary亡e碓w wyboru.

2. Kai彊mu wnioskowi oceniajay przyznaje odpowiedn車liczbe punkt6w, ZgOdnie z IokaInymi

kryteriami wybo「u okreSIonymi w karcie oceny grantu. Dokonanie oceny na karcie cztonek Rady

POtWierdza wtasnorecznym podpisem,

3" W przypadku, gdy ocena dw6ch oceniajacych bedzie rozbieina za dane kryterium, SPe†nienie

danego kryterium ocenia Przewodniczacy Rady i jego g†os jest wi轟cy.

4. Ocen5 wg lokalnych kryteri6w wybo「u odbywa sie z uwzglednieniem iloSci i rodzaj6w wskaZnik6w

ZaPIanowanych w ra諭ach Projektu GrantowegoしGD.

5. Wynik oceny stanowi sl'ma Punkt6w uzyskanych przez wniosek za poszczeg伽e Iokalne kryteria

Wyboru, CO do kt6rYCh dw6ch oceniajacych byto zgodnych oraz suma punkt6w przyznana przez

Przewodnicz印ego Rady za poszczeg6Ine lokalne kryteria wyboru′ CO do kt6rych dw6ch oceniajavch

nie byto zgodnych.

§9

しiczba punkt6w uzyskanych przez poszczeg6Ine wnioski o przyznanie pomocy

l. Liczbe punkt6w uzyskanych przez poszczeg軸e wnioskj o przyznanie pomocy stanowj suma

Punkt6w uzyskanych za ocene me「γtOryCZna i spe十nienie -oka'nych kryteri6w wyboru.
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2. W przypadku uzyskania p「zez dwa lub wiecej wniosk6w o przyznanie pomocy takiej same川CZby

Punkt6w o wyZszym miejscu na liScie 「ankingowej g「ant6w decydowaC bedzie liczba punkt6w

uzyskanych za Iokalne kryteria vyboru.

3. Na podstawie iiczby uzyskanych punkt6w p「zez poszczeg6lne wnioski przygotowywana jest lista

rankingowa wniosk6w w koiejnoSci od najvyZszej do najniおze川CZby punkt6w.

4. W przypadku gdy z†oZone w =abQrZe Wnioski o powierzenie grantu lub wybrane g「anty nie

gwarantuja osi鵡niecia zaktadanych担PrOjektu grantowego wskaZnik6w lub wybrani grantobiorcy

nie podpisaIi um6w o powierzenie grantu,しGD moねoglosiC dodatkowy nab6r wniosk6w w czeSci

Odpowiadajacej brakujacej iiczbie wskaZnik6w lub uniewaZn竜nab6r wniosk6w w caloSci i ponownie

OgtOSi6 nab6r wniosk6w鵡calego ,PrOgramu grantOWegO・ W przypadku powt6rzenia naboru w

Cato5c=ub cze5ci, Odpowiednio stosuje sie zapisy p「ocedury,

5. Kwota wsparcia finansowego przyzn叩a grantobio「cowi moie ulec obniieniu w sytua勘gdy dw6ch

OCeniajacych wskaZe dany koszt za zawyねny, niezasadny lub niekwa闇kowany. W sytuacji

rozbieinoSci oceny pomiedzγ OCen壷cymi ostateczna decy東O kwocie przyznaneg。 WSParCia

POdejmuje P「zew6dniczacy Ra‘dy. W pozostatych przypadkach vIγSOkoSC przyinanego wspa「cia

r6wpa jest wnioskowanej kwocie we wniosku o przyznanie pomocy,

§10

Uchwala Rady o przyjeciu listy 「ankingowej

Prz府ie Iisty rankingowej odbYWa Sie/POPrZeZ glosowanie nad p「zyjeciem odpowiedniej uchwaty

ZgOdnie z zapisami Regulaminu Rady.

§11

Zawiadomienie o vynikach oceny Rady

l.　W ciagu　7　dni kaiendarzowycb od zako龍zenia wyboru grant6w przez Rade nastepuje

PrZygOtOWanie i wystanie pism qo Wni§Okodawc6w而ormujace o wynikach oceny zgodnoSci

Wniosk6w o przyznanie pomocy z LSR i wYnikach wyboru.

2.　Pisma wγSytane Sa do Wnioskodwac6w Iistem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§1之

Wnoszenie戸OZPatryWanie odwo†afi przez grantobio「c6w od decyzji Rady

l. Grantobiorca w terminie 7 d両Od dnia podania do pu輔cznej wiadomosd na stronie internetowej LGD

listy grant6w wybranych moねz†o2ycta poS「ednictwem biu「aしGD odwoねnie od decyzji Rady LGD.

2. Odwolanie jest rozpatrywane przez Rade LGD.

3. Z†oienie odwo†ania ijego rozpatrzenie przezしGD przeprowadza sie zgodnie z Procedura odwolania w

PrOjektach grantowych StowarzvszeniaしOkalna G「upa Dzialania lnowrocねw.

§13

Zawarcie umowy o powierzenie grantu

l. Umowe o powierzenie grantu z gra「ltObiorca podpisuje ZarzadしGD w siedzibieしGD, W te「minie

dogodnym dl∂ Obu stron. Podstawa reaIizacji grantu i ponoszenia koszt6w jest Umowa.

2. Budiet i harmonogram reaIizacji grantu stanowia integ「alna czeSC Umowy a ich zmiany wymagaja

ZgOdyしGD i/lub zawarcia aneksu.

3. Umowa o powierzenie g「antu zawie「a zobowiazania co najmniej w zakresie:

a) osiagnieci∂ 「eZuItat6w i zobowiazafi sk†adanYCh na etapie ubiegania sie o udzielenie grantu,

b〉 informowania o wsp6tfinansowaniu grantu ze計odk6w LSR w ramach Programu,
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C) dostarczenia dokument6w potwierdzajacych osingniecie zatoZonych wskaZnik6w a takie

POtWierdzajacych status os6b objetych wsparciem w ramach grantu,

d) gromadzenia i przechowywania dokument6w dotyczacych grantu przez okres与l∂t Od dnia

OtrZymania ptatnoSci ostatecznej,

e) udostepniania LGD informa旬‖ dokument6w niezbednych do kont「o-i, mOnitoringu i ewaiua旬

grantu.

4. Za niespetnienie warunk6wok,re釦onych w punkcie a〉 i b) Umowa p「zewiduje kary finansowe.

5. Zabezpieczeniem Umowy o powierzenie grantu jest wekse。n b-anco wraz z dekIaracja weksIowa

POdpisany przez osoby up「awnione do rep「ezentacji g「antobio「cy w dniu podpisania Umowy.

6. Umowa o powierzenie grantu ulega rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym i bez vyptaty

jakichkoIwiek odszkodowa台w przypadku:

a) przedstawienia fatszywych伊ub niepelnych oSwiadczeh w celu uzyskania Srodk6w finansowych,

b) dopuszczenia sie niepraw輔owoSci finansowych,

C) nie usuniecia w wyznaczonym terminie nieprawid'owoSci wskazanych przezしGD na etapie

monitoringu lub kontroIi 「ealizacji grantu.

§14

Realizacja grantu

l. ReaIiza函grantu moZe sie rozpocz尋edopiero po podpisaniu umowy i powierzenie grantu zしGD.

2. Za praw軸owa i rzetelna rea"za〔壇grantu odpowiada grantobiorca.

3. Grantobiorca zobowiazany jest do prowadzenia wyodrebnionego konta ksiegowego dla wszystkich

Zdarzeh gospodarczych zwiazanych z realiza暁grantu.

4. Gr∂ntObiorca jest zobowiazany do prowadzenia dzia†ah informacyjnych i2 grant jest finansowany ze

Srodk6w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Programu.

§1与

Roziiczenie grantu

l. Grantobio「ca w terminie 30 dni kalendarzowych od zako壷zenia rea'iza垂grantu (dokonani∂

OStatniej p†atnoSci) zobowiazany jest do z†otenia do biuraしGD wniosku i rozIiezenie grantu wraz z

dokumentami ksiegowymi potwierdzajacymi poniesienje koszt6w oraz innymi dokumentami

dotyczacymi merytorycznej realizacji grantu -SPraWOZda=ie, ankjety, listy obecno毎zdjecia,

materiaty promoc痢e itp.

2. Wniosek zawiera r6wnie2 ( eSC finansowa oraz informa壇O OSiagnigivch wskaZnikach p「oduktu i

rezult’atu w odniesieniu do LsR.

3. P「acownik biuraしGD dokonuje werγfika旬wniosku o 「oz持czenie g「antu.

4. W przypadku brak6w lub uchybieh′ grantObiorca wezwany jest do z-oねnia pisemnych

uzupe涌eh/wYjaSniefi w terminie 7 dni od przestania przez LGD informacji droga eIektroniczna na

adres wskazany w umowie o powierzenie grantu.

5. Niez†oienie uzupe柚e母wviaSnieh w wyznaczonym terminie skutkuje rozw垂zaniem umowγ a tym

Samym Odmowa wyptaty srodk6w.

6. Maksymalny czas na weryfika東wniosku przez pracownika LGD to 2 mies垂ce.

7. Wezwanie grantobiorcy do zlo2enia uzupe両eh/w面aSniefi wstrzymuje bieg 「ozpatrYWania wniosku

O rOZIiczenie gr∂ntu.

8言rodki finansowe z tytu-u pomocy wyp'aca sie zgodnie z warunkami umowy, jeZe” grantobiorca:

a〉　zrealizowal grant, W tYm OSiag申Zaloわne wskaZnikら

b) zrealizowafa zobowiazania okre鉛ne w umowie o powie「zenie grantu,

C) udokumentowa† zreafrowanie grantu′ W tym POniesienie koszt6w kwa剛owanych z tym

ZWiazanych.

9. Wyptata ;rodk6w nastepuje do 14 dni od zaakceptowania wniosku o roz-iczenie grantu przez LGD

PrZelewem na konto grantobiorcy wskazane w umowie o dofinansowanie.
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§16

Monitoring i zasadγ dokonywania kontroIi grant6w

l. Do prowadzenia monitoringu i przep「Qvyadzania kontroIi uprawnieni sie pracownicy LGD i ZarzadしGD.

2. Prawo kontroli przystugl亭LGD w siedzibie grantobiorcy oraz w m-ejSCu reaIizacji grantu.

3. Kpntfola moZe by毎rowadzona po zakohczeniu reaIiza画grantu.

4. Podczas kontroIi pracownikしGD ma pr叩O Wg唱du do wszystkich dokument6w zwiazanych z reaIiza垂

grantu.

5. 」edna z form kontroli jest wizyta mo鴫Orujaca przeprowadzona min. raz w trakcie trwlania reaIiza郎

grantu przez danego grantobiorce.

6. Wizyta monitorujaca s†uty zwerYfikow叩iu ewentualnych niepraw剛owoSci mogacych sie pojawiC w

trakcie realiza郎grantu.

7. Z ka2dej wizyty monitorujacej i/Iub kqntroii sporzadzanγ jest protok6† w dw6ch egzemplarzach, PO

jednym dla kaZdej ze stron. W protokole. zawarte sa zaiecenia pokontroIne, W tym dziafania korygujace
Iub naprawcze.

8. Wszystkie przep「owadzone kontroIe 9dnotowγWane Sa W rejestrze kontroli prowadzonym przezしGD.

9. O wynikach kontroli kwa両面e informowanyjest Zarzad LGD.
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Z命fqcznik nr 4 do Regu/cJminu Rody

PROCEDURA USTAしANIAしUB ZMIANY KRYT駅I6w

§1

/　　　　　　　　　　　　　　　Wyb6r operacji/grant6w

l. Procedu「∂ P「Zedstawia schemat dziata巧wymaga=yCh przy dokonywaniu zmian w Iokainych kryteriach

Wyboru opera旬oraz formuIarze niezbedne do przyjecia zmian przez Walne Zebranie Cz†onk6w

Stowa 「zYSZenia.

2. Wnioski w sprawie z面an w Iokalnych kryte「iach wyboru ope「a車座rant6w zgtaszaja:

a) czIonkowie LGD

b) o「gany stowarzyszenia LGD

C) mieszkahcy obszaru objetego LSR

3. Wnioski sktadane sa na odpowiednimやymularzu, dostepnego w biurze LGD i na stronie internetowej

しGD′ kt6ry naIe2y wystaC poczta tradyc痢a, elekt「oniczna lub ztoZy( ( SObiScie w′biurze Stowarzyszenia,

4.Zarzad Stowarzyszenia sprawdza wnioiki pod wzgledem formaInym i me「ytorycznym a nastepnie w

P「ZyPadku akcepta匂i zmian podej’muje.uchwa†e o przystapieniu do akt踊zacj=okaInych kryteri6w

Wyboru operacji/grant6w. Zakres zmian dpkonywanych w Iokalnych kryte「iach wyboru operacji/grant6w

moie by6 podyktowany zmiana亘bowi都ujapych przepis6w prawa , OraZ imymj czymikami majacymi

WPtyW甲realiza擁LSR, W granicach obowiazujacego prawa i wytycznych.

5. BiuroしGD informuje spo†eczno養loka申a o przystapieniu do p「ocesu akt踊zacj‖okaInych kryteri6w

Wyboru poprzez wywieszenie na stro申internetowej uchwa†y ZarzaduしGD o przystapieniu do

aktuaIizacj‖okaInych kryteri6w wyboru. Wszystkie osoby oraz instytu垂Zamieszkujace obszar dzialania

しGD maja prawo do wniesie証e uwag do aktuaIiza坤Okalnych kryteri6w wYboru w terminie 14 dn冊zac

Od dnia przekaza巾a uchwaly do pubIicznej wiadomo紺(StrOna internetowaしGD).

6. Po zgtosze両u uwag do proponowanych zmian do Iokalnych kryteri6w wyboru operacji/grant6w

Zarzad Stowarzyszenia organizuje spQtkanie. 1nforma垂O SPOtka血przekazuje do publicznej

WiadomoSci na stronie internetowejしGD. Ceiem spotkania bedzie om6wienie zg-oszonych uwag oraz

Om6wienie proponowanych zmian.

7. Za zebranie i op「acowanie propozy項zmian do Iokalnych kryteri6w wyboru opera部/grant6w

Odpowiada BiuroしGD・ Dy「ektor biura p「zedstawia Za「zadowi propozycje aktua”za申po uwzglednieniu

WSZyStkich uwag′ naStePnie Za「zad podejmuje uchwa†e o p「zyjec両ub odrzuceniu propozycji zmian.

8. Za「z如moZe dodatkowo podj* decy魂O Zleceniu ekspertom zewnetrznym a軸zy zwiazanej z

konieczno$cia aktua=zacji dokument6w Stowarzyszenia.

9. W pr乙yPadku pozytywnego rozpatrzenia zmian w Iokalnych kryteriach wybo「u operacji/grant6w

Zarz如LGD zgtasza zmiany do lnstytu旬Zarzadzajacej - Samorzad= Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego.

10. W p「zypadku zg†oszenia przez lnstytucje Zarz尋dzaj弼uWag do zg-oszonych zmian w iokalnych

kryteriach wyboru operaqv LGD zobowiaza捕jest do uwzglednienia zg-oszonych uwag i ponownego ich

PrZedloねnia Samorzadowi Wojew6dztwa w wymaganym te「m面e.

11' Po pisemnej akceptacji zmian przez lnstytu東Zarzadzajaca,∴ ZatWierdzenie nowych kryte「i6w

WYmaga POdjecia uchwa†y Walnego Zebrania Cz†onk6w Stowarzyszenia.

圏圏



12.しOkalne kryteria wyboru ope「a匂i/g「ant6w w brzmieniu uwzgIedniajacym wprowadzone zmiany beda

Obowiazywa6 dla konkurs6w og†oszonych PO dniu zatwierdzenia zmian p「zez WaIne Zeb「anie CzIonk6w.

13. W wyjatkowych p「zypadkach dopuszfZa Sie moZliwoS6 zatwierdzenia zmian w Iokalnych kryteriach

Wyboru opera画伯「ant6w przez Walne iZebranie CzIonk6w przed uzyskaniem pisemnej akcepta匂i

lnstytu揮Zarzadzajac車W takim przyp尋ku Uchwata wejdzie w 2ycie z chw時uzyskania akcepta匂i

InstYtu郎Za rzadzajacej.
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Z。佃CZ諏nr 5 do RegulcJm励u Rody

PROCEDURA WNIESI恥A i ROZPATRZ恥E PROTESTU W PROC抑URZE KONKURSOWE」

STOVARZYSZ削IA LOKAしNA GRUPA DZIARANIA INOWROCRAW

l. Wnioskodawca w terminie 7 d=i kaIendarzowych od dnja doreczenia informadi odしGD w sprawie

Wynik6w wyboru operadi (Iiczy sie data wpfywu protestu do biuraしGD) ma prawo wniesienia protestu

a) negatywnej oceny zgodnoSci opera項zしSR i/lub Programem albo

b) nieuzyskania przez opera魂minima-ne川CZby punkt6w a-Po

C) wyniku wyboru′ kttry powoduje′ Ze oper坤nie mieSci sie w Iimicie Srodk6w wskazanym w

OgtoSZeniu o naborze wniosk6w o udzie'enie wsparcia.

2・ Protestjest wnoszony w formie pisemnej i zawie「a:

a) oznaczenie instytudy wtaSciwej do rozpat「ze=ia protestu (Samorzad Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego)

b) oznacze而e wnioskodawcy;

C) nume「wniosku o przyznanie pomocy;

d) wskazanie kryteri6w merytorycznyc冊b loka-nych kryteri6w wyboru projekt6w, Z kt6rych

OCena Wnjoskodawca sie nie zgadza Iub wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza

Sie z negatywna ocena zgodnoSci opera喧しSR聞ub P「ogramem oraz uzasadnienie stanowiska

Wnioskodawcy

e) wskazanie zarzut6w o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeieIi

Zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie mt時miejsce, WraZ Z uZaSadnieniem;

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upowachionej do jego reprezentowania, Z ZataCZenjem

Oryginalu Iub kopii ‘ dokumentu poSwiadczajacego umocowanie takiej osoby do

rePreZentOWania wnioskodawcy.

3. Protest umieszczany jest p「zezしGD w rejestrze protest6w.

4.しGD doko両e wewnetrznej oceny protestu a dodatkowo′ W terminie 7 dni kaIendarzowych informuje

Samorzad Wojew6dztwa o wniesionym protestie w formie eIektronicznej na formula「zu udostepnionym

5.しGD w terminie 14 dni kaIendarzowych od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej

PrZeZ Siebie oceny ope「acji w zakresie kryteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie. W wyniku

Weryfika印RadaしGD moね

a) skierowafope「a東POnOWnie na wfaSciwy etap oceny przez RadeしGD;

b) podtrzyma6 decyzje podjeta na pierwszym posiedzeniu i skierowa布rotest wraz z otrzymana

Od wnioskodawcy dokumenta垂do SW′ ZataCZajac do niego stanowisko dotYCZpe braku

POdstaw do zmiany podjetego rozst「zygniecia.

6. W przypadku wniesienia protestu niespe-niajacego wyiej wymie=ionych wymog6w formaInyc旧ub

ZaWierajacego oczywiste pomylki′ WtaSciwa instytuda wzywa wnioskodawce do jego uzupe備enia Iub

POPraWienia w nim oczywistych pomylek′ W terminie 7 dni kaIendarzowyc岬CZaC Od dnia otrzymania

WeZWania′ POd rygorem pozostawienia p「otestu bez rozpatrzenia.

7. Uzupe†nienie protestu moie nastapi wγtaCZnie w zakresie:

a) oznaczenia zarz担wojew6dztwa w-aSciwego dla rozpatrzenia protestu;

b) oznaczenia wnioskodawcy;

C) numeru wniosku o przyznanie pomocy nadanego przezしGD;

d) podpisu wnioskodawcy・ OSOby upowachionej do jego reprezentowania lub dokumentu

PO;wiadczajacego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

8. Wezwanie do uzupe†nienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omylek wstrzymuje bieg

terminu na weryfike垂wynik6w wyboru operadi (termin dIaしGD) i bieg terminu na 「ozpatrzenie

PrOteStu (termin dIa Za「z担u Wojew6dztwa).

9. Wniesienie protestu nie wst「zymuje przekazywania do Zarzadu Wojew6dztwa wniosk6w o udzielenie

WSParCia dotyczacych operady wybranych,
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Z。Iqczn砿nr 6 do Rcgu/αmhu R。dy

PROCEDuRA ODWO|ANIA W PROJEKTACH GRANTOWYCH

STOWARZYSZENIAしOKAしNA GRUPA DZIALANIA INOWROC上AW

l. G「antobio「ca w te「minie 7 dni kalenda「zowych od dnia podania do pubiicznej wiadomoSci na stronie

intemetowej LGD listy g「ant6w wybranych moie zloZy6 za po$rednictwem biura LGD odwoねnie od

decyzji Rady LGD dotyczace:　　　　　　　　　　l

a) oceny zgodnoSci grant里LSR i/Iub Programem. w tym z celami Projektu Grantowego,

b) oceny grantu wg Iokalhych kryteri6w wYboru,

C) oceny grantu wg kryteri6w merytorycznych,

d) wγSOkoSci kwoty przYZnanegO WSPa「Cia.

2. Odwolanie naleZy ztody6 na wzo「ze zamieszczonym wraz z list尋grant6w wybranych na stronie

inte「netowej LGD.

3. Odwo書anie oq deeyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

a上ZOSta†0’訪fone po uptywie wskazanego poWZej terminu 7 dni,

b) Zostalo z†oione przez nieup「aw中Ony POdmiot, tZn. niebedacy grantobio「ca, kt6rego wniosek o

. powierzenie grantu Podlega† ocenie w ramach danego naboru,

c) ’wnioskodawca nie wskaza書zak堅u Wjakim nie zgadza sie z ocena RadyしGD oraz nie uzasadnit

SWOjego sta nowiska.

4. W przypadku wptyniecia do biuraしGP odwotania, ZarzadしGD informuje o tym P「zewodniczacego

RadyしGD, kt6ny niezwIocznie potwie中a czIonkom RadyしGD termin i miejsce drugiego posiedzenia

Rady LGD celem rozpatrzenia z†oねnych odwo†a青i.

5・ Informa垂O WPfynieciu odwotah zost草umieszczona w rejestrze odwolafi prowadzonym p「zez LGD′

a takねupubIiczniona za poSrednictw9m StrOny inte「netowej LGD oraz ta輔cy ogtosze育w siedzibie

しGD.

6. W przypadku zgtoszenia przez Grantobiorce uzasadnionych zastrzeieh do decyzji Rady LGD podjetej

na jej pierwszym posiedzeniu, CZIontowie RadyしGD rozpatruj皐wniosek ponownie na podstawie

kryteri6w obowiazujacych w danym kynkursie. wszczeg6InoSci w tych jego eIementach, kt6rych

dotγCZy uZaSadnienie podane przez grantobio「ce.

7. Po rozpatrzeniu odwotah Rada LGD spo「zadza ostatecznaliste grant6w wybranych i niewybranych.

しista przyjeta zostaje w drodze uchwdy. Decyzja RadyしGD jest w tym przypadku ostateczna.しista

ZOStaje upubIiczniona za poSrednictwem strony intemetowejしGD oraz ta輔cy ogtoszeh w siedzibie

しGD.

8. O wγnikach ponownego rozpatrzenia wniosku grantobiorca zostaje poinformowany pisemnie.

Decyzja RadyしGD jest w tym przypadku ostateczna.

執・　P離ZES難しRZADU
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