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Uchwała Nr 61/2011

Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"

z dnia 8 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUR OGALICJA " i wyboru operacji oraz

odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt.13 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

"EUROGALICJA" zatwierdzonego uchwałą nr 2/2007 Zebrania Założycielskiego

z dnia 22 listopada 2007 r. z późno zm.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"

uchwala, co następuje:

§l

Na wniosek Zarządu dokonuje się=zmiany Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną

Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" i wyboru

operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji

w sposób następujący:

1.W paragrafie 2 po ustępie 1 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

,,2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 LGD składa w terminie 44 dni przed

planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie

pomocy, a dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24 dni przed

planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków."

2.W wyniku dodania ustępu 2 w paragrafie 1 zmianie uległa numeracja kolejnych ustępów.

3.Po paragrafie 4 ust. 2 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie:

Rada LGD sporządza i zatwierdza listy:
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l) projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, ustalając ich kolejności według

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

2) projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania

- uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań od decyzji

Rady w trybie procedury odwoławczej zgodnie z § 5.

4. Po paragrafie 4 ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

" Listy o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 zawierają dane umożliwiające identyfikację projektu i

wnioskowaną kwotę pomocy, a lista o których mowa w § 4 ust. 3 dodatkowo wskazuje

projekty, które:

l) mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków,

2) w wyniku oceny zgodności z LSR zostały uznane za:

-zgodne z LSR

-niezgodne z LSR

3) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze"

5. Po paragrafie 4 ust. 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie:

" Listy wymienione w § 4 ust. 3 LGD publikuje na swojej stronie internetowej nie później niż

w dniu jej przekazania do właściwego podmiotu wdrażającego"

4. W wyniku dodania w paragrafie 4 ustępów 3, 4 5 zmianie ulega dotychczasowa

numeracja pozostałych ustępów.

6. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

l. Od decyzji Rady przysługuje Wnioskodawcy odwołanie. Jedynym organem

uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada. Wnioskodawca ma prawo

wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji

o wyniku oceny jego wniosku.



Załqcznik Nr 18 do protokołu Walnego Zebrania Czlonkćw
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ••EUROGALlCJA"

z dnia 08.02.2011r.

2. Odwołanie od rozstrzygnięć Rady może dotyczyć decyzji podjętej przez Radę na

etapie;

a) oceny zgodności operacji z LSR,

b) oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,

3. Odwołanie należy wnieść do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura

Stowarzyszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1. W przypadku wniosków

nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o prZYJęcIUodwołania decyduje data

wpływu odwołania do Biura Stowarzyszenia.

4.0dwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, jeśli:

1) wpłynie do Biura Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni

od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny operacji,

2) złożone będzie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do

niniejszej Procedury,

3) zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na

etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru,

4) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o

dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą

pełnomocnictwo podpisgnę przez osoby uprawnione do reprezentowania

wnioskodawcę,

5. Biuro informuje pisemnie w terminie 2 dni r o b o c z y c h odwołującego SIę o

przyjęciu jego odwołania do rozpatrzenia przez Radę oraz o prawie do złożenia

dodatkowych wyjaśnień, na wniosek Przewodniczącego Rady w Posiedzeniu

przeprowadzanym w trybie procedury odwoławczej.

6. W szczególnych wypadkach informacje, o których mowa w USt. 6 i 1, mogą

zostać przekazane wnioskodawcy telefonicznie lub e-mail'em lub fax'em.

7. Przewodniczący zwołuje Posiedzenie zgodnie z Regulaminem Rady w terminie nie

dłuższym niż 6 dni licząc od ostatniego dnia wpływu odwołań, zgodnie z terminem

określonym § 5 ust. 1. Podczas posiedzenia Rada rozpatruje odwołania pod względem

formalnym, a następnie dokonuje ponownej oceny operacji uznanych za prawidłowe pod

względem formalnym.

8. Posiedzenie przeprowadzane w trybie Procedury odwoławczej prowadzone jest

zgodnie z Regulaminu Rady. W posiedzeniu Wnioskodawca, który złożył odwołanie,

jego reprezentant lub pełnomocnik ma prawo do złożenia dodatkowych wyjaśnień, na
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wniosek Przewodniczącego Rady. Pełnomocnik wnioskodawcy musi przedłożyć

oryginalne pełnomocnictwo podpisane przez Wnioskodawcę lub jego reprezentanta.

9. W razie wątpliwości do pisemnego uzasadnienia odwołania, Przewodniczący na

wniosek Rady może poprosić osobę reprezentującą stronę odwołania o dodatkowe

wyjaśnienia.

10. Od decyzji podjętej w ramach Procedury odwoławczej nie przysługuje odwołanie.

11. Przewodniczący za pośrednictwem Biura, w ciągu 2 dni roboczych od decyzji

Rady podjętej na posiedzeniu w trybie procedury odwoławczej, informuje

wnioskodawców o podjętej decyzji przekazując informacje wymagane

rozporządzeniem o wdrażaniu LSR i o braku prawa do kolejnego odwołania.

12. Na stronie Internetowej publikowane są listy odwołań rozpatrzonych

pozytywnie, negatywnie i odrzuconych z powodów formalnych.

13. Na podstawie Listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie tworzona jest

o s t a t e c z n a lista rankingowa wniosków, przyjmowana w formie uchwały Rady.

Wnioski na liście zamieszczane są w kolejności wg liczby uzyskanych punktów.

14. Po przeprowadzeniu posiedzenia odwoławczego, ponownie ocenione operacja zostają

wybrane, bądź nie wybrane do dofinansowania na podstawie uchwały Rady.

15. Dalsze postępowanie jest zgadnę z Procedurą wyboru.

7. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków w

sprawie przyjęcia w/w Procedury.

2. Do Regulaminu załącza się

1. Załącznik nr 1- Wniosek o zwołanie Rady w ramach Procedury Wyboru Projektów

2. Załącznik nr 2- Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady

3. Załącznik nr 3- Protokół z posiedzenia Rady

4. Załącznik nr 4- Wniosek o ogłoszenie konkursu

5. Załącznik nr 5- Lokalne kryteria wyboru operacji

6. Załącznik nr 6- Schemat graficzny procedury wyboru operacji

7. Załącznik nr 7- Tabelaryczne zestawienie procedury wyboru operacji

8. Załącznik nr 8- Potwierdzenie przyjęcia wniosku do rozpatrzenia

9. Załącznik nr 9- Protokół przekazania dokumentacji konkursowej
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10. Załącznik nr 10- Karta oceny zgodności operacji z LSR

11. Załącznik nr 11- Karta oceny według lokalnych kryteriów

12. Załącznik nr 12- Oświadczenie o bezstronności

13. Załącznik nr 13- Uchwała Rady w sprawie wyłączenia członka

14. Załącznik nr 14- Uchwała Rady w sprawie uznania operacji za niezgodne z LSR

15. Załącznik nr 15- Uchwała Rady w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR

16. Załącznik nr 16- Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę wersja 1

17. Załącznik nr 17- Lista ocenionych wniosków

18. Załącznik nr 18- Schemat procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie

wyboru operacji.

19. Załącznik nr 19- Tabelaryczne przedstawienie procedury odwołania

od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

20. Załącznik nr 20- Formularz odwołania

21. Załącznik nr 21- Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia

22. Załącznik nr 22- Uchwała Rady w sprawie przyjęcia ostatecznej listy rankingowej

operacji zgodnych z LSR

23. Załącznik nr 23- Pismo o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym

24. Załącznik nr 24-Pismo o wynikach oceny odwołań rozpatrywanych pozytywnie

25. Uchwała Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

26. Załącznik nr 25- Uchwała Rady w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania

27. Załącznik nr 26- Uchwała Rady w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do

dofinansowania

28. Załącznik nr 27- Lista operacji wybranych do dofinansowania

29. Załącznik nr 28- Uchwała Rady w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do

dofinansowania

30. Załącznik nr 29- Lista operacji niewybranych do dofinansowania

31. Załącznik nr 30- Pismo z informacją o decyzji podjętej przez Radę wersja 2

32. Załącznik nr 31- Rejestry wniosków

Załącznik 31.1 Rejestr wniosków złożonych do LGD

Załącznik 31.2. Rejestr wniosków przekazanych Radzie

Załącznik 31.3. Rejestr wniosków w procedurze odwoławczej
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8 . Załączniki do paragrafu 7 ust. 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały

§2

Ustala się jednolity tekst Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" wyboru operacji

oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji

z uwzględnieniem zmian o których mowa w §1, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej

uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sri~t
Sekretarz
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Przewodniczący Walnego Zebrania


