
 
 

 
UCHWAŁA nr 1/I/2021 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
STOWARZYSZENIA  

RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 
z dn. 12/03/2021 

 
w sprawie  

uchwalenia  
Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 
 

 

Działając w oparciu o zapis §19 ust.4 pkt j) Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Opolszczyzna”, Walne Zebranie Członków postanawia, co następuje:  

 
§1 

 
Walne Zebranie Członków uchwala Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 
 

Traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w brzmieniu uchwalonym 

uchwałą nr 17/II/2019 Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna” z dnia  14 czerwca 2019 r.  

 
§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- za:         ……………   

- przeciw:        ……………  

- wstrzymujących:   .…………..  

 

 
Przewodniczący WZC      Sekretarz WZC 

 

 

 

 

 



 
 

UCHWAŁA nr 2/I/2021 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

z dn. 12/03/2021 
 

w sprawie  
uchwalenia  

Regulaminu Rady  
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

 
 

Działając w oparciu o zapis §19 ust.4 pkt k) Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Opolszczyzna”, Walne Zebranie Członków postanawia, co następuje:  

 
§1 

 
Walne Zebranie Członków uchwala Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 
 

Traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej 

Grupy Działania „Opolszczyzna” w brzmieniu uchwalonym uchwałą nr 2/II/2017 z dn. 

Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” z dnia  

28.11.2017 r.   

 
§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- za:         ……………   

- przeciw:        ……………  

- wstrzymujących:   .…………..  

 

 
Przewodniczący WZC      Sekretarz WZC 

  



 
 

UCHWAŁA nr 3/I/2021 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA  
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

z dn. 12/03/2021 
 

w sprawie  
uchwalenia  

Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji  
w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 
 

Działając w oparciu o zapis §19 ust.4 pkt m) Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Opolszczyzna”, Walne Zebranie Członków postanawia, co następuje:  

 
§1 

 
Walne Zebranie Członków zatwierdza Regulamin Wyboru i Oceny Operacji w Ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 

 

Traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin  Wyboru i Oceny Operacji w Ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

w brzmieniu zatwierdzonym uchwałą nr 1/II/2017 z dn. Walnego Zebrania Członków 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” z dnia  28.11.2017 r.,  ze zmianami 

zatwierdzonymi Uchwałą nr 1/I/2018 Walnego Zebrania Członków z dn. 03.03.2018 r. 

 
§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- za:         ……………   

- przeciw:        ……………  

- wstrzymujących:   .…………..  

 

 
Przewodniczący WZC      Sekretarz WZC 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1/I/2021 

Walnego Zebrania Członków RLGD „Opolszczyzna” 
z dn. 12 marca 2021 r.  

 
REGULAMIN 

OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
 
 

Stowarzyszenia  
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

 
 

§ 1. 
 
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej 

Grupy Działania „Opolszczyzna”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich 
członków Stowarzyszenia listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób, nie 
później niż na 7 dni przed terminem obrad. 

2. Informacje o porządku obrad zawarte są w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania 
Członków.  

3. Materiały dotyczące Walnego Zebrania Członków udostępniane są w Biurze 
Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Dla ważności podejmowanych uchwał koniecznym jest spełnienie warunku, by w 
pierwszym terminie obrad Walnego Zebrania Członków uczestniczyła co najmniej 
połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, 
który może być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia, zebranie może 
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z zastrzeżeniem spraw 
wynikających z zapisów Statutu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady oraz 
rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem 
postanowień §20 ust.2 Statutu.    

6. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o 
których jest mowa w ustawie z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu orz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845) - Walne Zebranie 
Członków może zostać przeprowadzone w formule  on –line przy zastosowaniu 
następujących rozwiązań: 
 
a. Udział w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków odbywa się przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej o czym informuje  się w zawiadomieniu o tym 
zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa 
głosu. 
b. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 
WZC odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
 
 1)  transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek WZC 
 może wypowiadać się w toku obrad; 
 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu (dostarczenie 
pełnomocnictwa do biura RLGD Opolszczyzna przed posiedzeniem, jest konieczne do 
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dopuszczenia do udziału w takiej formie WZC).  
 
c. Przebieg Walnego Zebrania Członków w formule on-line jest zapisywany na 
elektronicznym nośniku informacji, w sposób umożliwiający odtworzenie jego 
przebiegu. 
 
   

 
§ 2. 

 
1. Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie 

zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów w głosowaniu jawnym. 

2. Wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybór Sekretarza Zebrania, Komisji 
Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w sposób określony w ust. 1. 

 
§ 3. 

 
1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący przy pomocy 

Sekretarza. 
2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków jest zobowiązany ustalić, a następnie w 

razie dokonania takiego ustalenia stwierdzić, że zostało zwołane zgodnie ze Statutem i 
jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz mandaty zostały wydane 
wszystkim obecnym uczestnikom Walnego Zebrania Członków. 

3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i 
czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności: 

• sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania, 
• przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz 

zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad 
• zarządza wybory Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwała i Wniosków. 
• udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń, 
• sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia 

porządkowe, 
• wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania, 
• podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków, 
• po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie obrad 

Walnego Zebrania Członków. 
4. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ma prawo i obowiązek: 

• otworzyć i zamknąć każdy kolejny punkt z porządku obrad, 
• zarządzać przerwy w obradach Walnego Zebrania Członków, 
• prowadzić listę zgłoszeń dyskutantów do dyskusji, 
• ustalać maksymalny czas wystąpienia oraz wyjaśnienia, 
• przerwać mówcy i zwrócić mu uwagę, co do czasu, treści i sposobu wypowiadania się, 
• udzielać i odbierać głos każdej z osób uczestniczącej w obradach Walnego Zebrania 

Członków - przy czym odebranie głosu wymaga stosownego uzasadnienia, 
• prosić uczestnika dyskusji o podanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy 

instytucji/firmy, którą reprezentuje, 
• stawiać wnioski zwykłe i formalne oraz uchwały pod głosowanie, 
• ustalać kolejność głosowania, jeżeli wymaga tego zakres wniosków poddanych 
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głosowaniu, 
• przeprowadzać procedurę głosowania. 
• zwracać uwagę uczestnikom obrad Walnego Zebrania Członków na wszelkie 

niestosowne zachowania, 
• zgłosić wniosek formalny o wykluczenie uczestnika z obrad Walnego Zebrania 

Członków – przy czym wniosek taki wymaga stosownego uzasadnienia. 
 

§ 4. 
 

1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu 
Członków, każdy z członków zwyczajnych posiada prawo do jednego głosu. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
• z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
• z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone. 

3. Osoby prawne reprezentowane są przez wskazane osoby fizyczne w stosownych 
uchwałach organów tych osób prawnych. 

4. Osoby, które zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku 
zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu i zabierają głos w kolejności zgłoszenia, po 
zamknięciu listy przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 5. 

 
Członkami zwyczajnymi - w rozumieniu postanowień § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu - są: 
założyciele oraz te osoby fizyczne i prawne, które wstąpiły w szeregi członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia jako uprawnieni w myśl postanowień §9 ust.2 Statutu.  
 

§ 6. 
 

1. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje 
Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, 
nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, 
wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków 
Stowarzyszenia. 

2.   Dokumentacja protokołu obrad Walnego Zebrania Członków jest dostępna do wglądu w 
Biurze Stowarzyszenia.  

 
§ 7. 

 
1. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków są sprawy objęte porządkiem obrad, 

przedstawionym przez Zarząd w trybie określonym w Statucie. 
2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawia porządek obrad do 

zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 

3. Walne Zebranie Członków może zmienić kolejność punktów oraz wprowadzić 
dodatkowe punkty do porządku obrad przez podjęcie tej decyzji w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 

4. Za zgodą wyrażoną zwykłą większością głosów uczestników Walnego Zebrania 
Członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad 
łącznie. 
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§ 8. 
 
1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikowi Walnego Zebrania 

Członków zgłaszającemu wniosek formalny. 
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad: 

• stwierdzenia ważności Walnego Zebrania Członków, 
• przerwy w obradach lub zamknięcia obrad, 
• zmiany porządku obrad, 
• głosowania bez odbycia dyskusji, 
• zamknięcia dyskusji, 
• ograniczenia czasu wystąpień, 
• zamknięcia listy mówców, 
• zamknięcia listy kandydatów w wyborach, 
• wycofania projektu uchwały, 
• wycofania wniosku lub poprawki, 
• odrzucenia projektu uchwały lub stanowiska, 
• zmian sposobu prowadzenia obrad, 
• zmian sposobu głosowania, 
• zmiany Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 

3. Walne Zebranie Członków rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego 
po wysłuchaniu wnioskodawcy. 

4. Wniosek formalny wymaga uzyskania 2/3 liczby głosów przy przynajmniej obecności 
połowy członków zwyczajnych, zaś w przypadku prowadzenia Walnego Zebrania 
Członków w II terminie wymaga on zwykłej większości głosów. 
 

5. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony 
powtórnie. 

 
§ 9. 

 
1. Głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne, chyba że został przyjęty wniosek 

zgodnie z §19 ust.2 Statutu o przeprowadzenie głosowania tajnego. 
O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów, chyba że Statut lub niniejszy 
Regulamin Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej. 

2. Przewodniczący ogłasza początek głosowania, podając wyraźnie treść sprawy 
poddawanej głosowaniu. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub 
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie przeprowadzenia głosowania. 

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu. W głosowaniu 
Przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem, a następnie, kto jest 
przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu. 

4. Wynik głosowania jawnego ustala Przewodniczący przy pomocy Komisji Skrutacyjnej. 
5. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 
6. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach przygotowanych przez obsługę Walnego 

Zebrania Członków pod kontrolą Komisji Skrutacyjnej. 
7. Przy głosowaniu tajnym, głosujący stawia znak „X”  przy jednej z odpowiedzi: za, 

przeciw lub wstrzymuję się - przez co wskazuje na swój wybór. Głos jest nieważny, jeśli 
głosujący nie umieścił znaku „X”  lub umieścił takie znaki przy różnych odpowiedziach. 

8. Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący na podstawie protokołu Komisji 
Skrutacyjnej. 
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9. Wyniki głosowania są wpisywane do protokołu Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 10. 
 

1. Wybory Zarządu i organów Stowarzyszenia są jawne, bezpośrednie i następują spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania, zgodnie z §18 i §19 ust.2 Statutu Stowarzyszenia. 

2. Wybory do Rady Stowarzyszenia, prowadzi się na podstawie §18 z uwzględnieniem 
postanowień §24 ust. 2-4 Statutu Stowarzyszenia, uwzględniając priorytety podyktowane 
ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 378) oraz przepisami wykonawczymi do niej.  

3. Komisja Skrutacyjna jest organem uprawnionym do udzielania wiążących interpretacji 
zapisów niniejszych zasad wyboru Rady i rozstrzygania niejasności oraz udzielania 
wyjaśnień. 

4. Decyzje Komisji Skrutacyjnej są ostateczne. 
 

§ 11. 
 
Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. 
 

§ 12. 
 
1. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków władz 

Stowarzyszenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków 
władz stosuje się odpowiednio § 19 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania 
określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie Członków określa cel, 
zasady i tryb oraz czas ich działania. 

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się §25 
Statutu Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w §10 
niniejszego Regulaminu. 

4. Termin zwołania Walnego Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających powinien być wyznaczony niezwłocznie i przypadać w możliwie 
najkrótszym czasie od daty powstania przyczyny uzasadniającej konieczność 
przeprowadzenia takich wyborów, jednak nie później niż 90 dni od tej daty.  

 
§ 13. 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem §19 ust. 2 i 5 oraz §20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia). 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania 
Członków. 

2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z Sekretarzem, Przewodniczący wyznacza 
kolejny termin Walnego Zebrania Członków w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym 
terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 
§14. 

 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo wnosić projekty uchwał. 
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2. Projekty uchwał wymagają pisemnej formy wraz z uzasadnieniem oraz poparciem 
wyrażonym przez co najmniej 5-ciu członków zwyczajnych. 

3. W przypadku złożenia projektu uchwały przez członków zwyczajnych w trakcie obrad 
Walnego Zebrania Członków jest ona rozpatrywana na kolejnym Walnym Zebraniu 
Członków. 

4. W przypadku uchwał dotyczących zmian w preliminarzu budżetowym Stowarzyszenia 
wymagane jest podanie źródeł finansowania wskazanych przedsięwzięć lub 
przeznaczenia środków, których zmiany dotyczą. 

5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo składania zapytań i wniosków do Statutowych 
Władz Stowarzyszenia oraz Rady. 

6. Zapytania i wnioski dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju, preliminarza budżetowego, 
decyzji z wyboru operacji przez Radę wymagają formy pisemnej. 

7. Adresat zapytania lub wniosku zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi / 
ustosunkowania się w terminie nie dłuższym niż 21 dni. 

8. Projekt uchwały oraz poprawki do jej treści należy przedkładać Komisji Uchwał i 
Wniosków, która przygotowuje ich treść oraz kolejność głosowania nad poprawkami. 

9. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków. 
10. Treść uchwały przyjęta w głosowaniu zostaje odczytana przez przedstawiciela Komisji 

Uchwał i Wniosków. 
11. Wnioski nie dotyczące treści uchwał, zgłoszone do Komisji Uchwał i Wniosków są 

głosowane w kolejności wpłynięcia. 
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz 

Walnego Zebrania Członków. 
 
 

§ 15. 
 
1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty Lokalnej Strategii Rozwoju, plany 

pracy Zarządu, preliminarz budżetowy rozpatrywane są w trybie określonym w §13 ust.1 
niniejszego Regulaminu. 

2. W trybie określonym w 13 ust.1 niniejszego Regulaminu Walne Zebranie Członków 
rozpatruje sprawozdania z wykonania Lokalnej Strategii Rozwoju, preliminarza 
budżetowego Stowarzyszenia oraz roczne sprawozdania z działalności Rady. 

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania planu pracy Zarządu, 
preliminarza budżetowego i uchwał Walnego Zebrania Członków - w przypadku 
pozytywnego wyniku - przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi lub poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zarządu. 

 
§ 16. 

 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w 
Statucie dotyczące jego kompetencji. 
 

§ 17. 
 
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zgodnie z postanowieniami Statutu i 
przyjętymi powszechnie zasadami obradowania. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 1/5 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego 
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Zebrania Członków. 
 

§ 18. 
 
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 
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Załącznik   

do uchwały 2/I/2021 
Walnego Zebrania Członków  

 Stowarzyszenia RLGD „Opolszczyzna”  
z dn. 12.03.2021 

 

 

REGULAMIN 

Rady Stowarzyszenia 

Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna” 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” określa 

organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady.  

 

§2 

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1) RLGD – Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 

2) Rada – Rada RLGD, organ decyzyjny,  

3) Zarząd – Zarząd RLGD, 

4) LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru działania RLGD,  

5) Operacja – projekt/wniosek, który Wnioskodawca zgłasza do dofinansowania w ramach 

danego naboru; ilekroć mowa o Operacji, należy przez to rozumieć także zadanie 

planowane do realizacji przez RLGD w ramach operacji własnej,  

6) Wnioskodawca – osoba lub podmiot ubiegająca się o przyznanie wsparcia,  

7) Regulamin wyboru i oceny operacji – Regulamin wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

RLGD „Opolszczyzna”, tj. procedura oceny,  wyboru i monitoringu operacji realizowanych 

przez podmioty inne niż RLGD oraz operacji własnych RLGD, stanowiący odrębny akt 

regulacji wewnętrznych RLGD,  

8) PO RiM – Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, 

9) PEOW– Program do elektronicznej obsługi wniosków, wspierający proces oceny operacji i 

inne czynności związane z obsługą operacji przewidziane w Regulaminie wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna”, 

10) ZW – Zarząd Województwa Opolskiego, 
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11) Grupa interesu – grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, 

której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów.  

 

 

§3 

1. Do zadań Rady należy w szczególności:  

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR,  

2) ustalanie kwoty wsparcia. 

2. W ramach realizacji swoich kompetencji Rada może, w zależności od potrzeb, korzystać z 

pomocy zewnętrznych ekspertów.  

3. Członkom Rady, w związku z pełnioną funkcją, przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z 

postanowieniami § 17 pkt 7 Statutu RLGD oraz diety w wysokościach określonych w 

Regulaminie Świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach i organach RLGD, 

uchwalanym przez Walne Zebranie Członków RLGD.  

4. W przypadku, gdy Członek Rady opuści posiedzenie Rady przed jego zakończeniem, dieta za 

to posiedzenie ulega obniżeniu o 50%. 

5. W przypadku, gdy posiedzenie Rady trwa dłużej niż 1 dzień, dieta przysługuje za każdy dzień 

posiedzenia.  

 

ROZDZIAŁ II 

Skład Rady 

 

§4 

1. Członkowie Rady powoływani są przez Walne Zebranie Członków RLGD spośród członków 

RLGD. 

2. W skład Rady wchodzi od 11 do 23 członków.  

3. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego.  

4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdego z sektorów: publicznego, społecznego (w 

tym mieszkańcy obszaru działania LGD) i gospodarczego. Przedstawiciele sektora rybackiego 

stanowią co najmniej 40% składu Rady. W skład Rady wchodzi co najmniej jedna kobieta. W 

składzie Rady, na dzień wyboru LSR co najmniej jeden członek Rady był osobą poniżej 35 

roku życia.  

5. Każdy Członek Rady określa w złożonej deklaracji przynależność do określonej grupy 

interesów, szerzej opisanej w § 30 niniejszego Regulaminu.  

6. W składzie Rady żadna z grup interesów nie może posiadać więcej niż 49% głosów. 

 

§5 

1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi biorą udział w jej pracach osobiście.  
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2. Członkowie Rady będący osobami prawnymi biorą udział w jej pracach przez reprezentanta 

umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielanie przez tegoż reprezentanta 

dalszego umocowania do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.  

3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu ani członek Komisji Rewizyjnej. Członek Rady 

nie może być zatrudniony w Stowarzyszeniu.  

4. Zakaz łączenia funkcji, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także osób reprezentujących 

członka Rady.  

 

§6 

1. Członkowie Rady mają obowiązek brania udziału w pracach Rady, w tym uczestniczenia w 

posiedzeniach Rady.  

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Rady, członek Rady zawiadamia o tym 

Przewodniczącego Rady wraz ze wskazaniem przyczyny nieobecności, przy czym 

usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni.      

3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w pracach 

Rady uważa się:  

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym,  

2) podróż służbową,  

3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przyczyny.  

 

§7 

1. Każdy z członków Rady, przed przystąpieniem do prac w Radzie, zobowiązany jest 

uczestniczyć w szkoleniu z zakresu obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących 

regulujących problematykę PO RiM oraz z zakresu LSR, obowiązującego Regulamin wyboru i 

oceny operacji w ramach LSR. 

2. Każdy członek Rady zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania swojej wiedzy  z zakresu 

powszechnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących regulujących 

problematykę PO RiM oraz z zakresu LSR, obowiązującego Regulamin wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR. 

 

§8 

1. Członkowie Rady odwoływani są przez Walne Zebranie Członków LGD.  

2. Członek Rady może zostać odwołany z pełnionej funkcji w przypadku:  

1)  gdy członek Rady systematycznie nie bierze udziału w pracach Rady, w tym nie 

uczestniczy w jej posiedzeniach,  

2) powtarzającego się dokonywania oceny przez członka Rady w sposób niezgodny z 

obowiązującymi kryteriami wyboru operacji,  

3) innych powtarzających się naruszeń przez członka Rady niniejszego Regulaminu lub 

obowiązującego Regulaminu wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w tym skutkujących 

koniecznością dokonywania powtórnej oceny operacji, 
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4)  złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.  

3. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zawiadamia 

Zarząd, który podejmuje dalsze kroki zmierzające do poddania pod głosowanie Walnego 

Zebrania Członków decyzji o odwołaniu członka Rady.  

4. Podstawę odwołania członka Rady stanowi także w szczególności:  

1) choroba powodująca trwałą lub długotrwałą niezdolność członka Rady do sprawowania 

funkcji,  

2) naruszenie przez członka Rady Statutu Stowarzyszenia.  

 

§9 

1. Jeżeli skład Rady w trakcie trwania jej kadencji ulegnie uszczupleniu, dokonuje się wyborów 

uzupełniających w sposób zgodny ze Statutem i z zachowaniem warunków określonych w §4 

Regulaminu.  

2. Do czasu uzupełnienia składu Rady obraduje ona i podejmuje decyzje w składzie 

pomniejszonym, o ile zachowane są warunki określone w § 4 niniejszego Regulaminu.  

 

§10 

1. Rada spośród swojego grona wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady 

oraz Sekretarza Rady, którzy pełnią swoje funkcje podczas wszystkich kolejnych posiedzeń.  

2. Przewodniczący Rady:  

1) organizuje pracę Rady,  

2) przewodniczy jej posiedzeniom i zarządza głosowanie,  

3) zapewnia prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru operacji,  

4) w toku oceny operacji dba o to, by kryteria wyboru były jednolicie rozumiane przez 

członków Rady i wyjaśnia rozbieżności w ich rozumieniu,  

5) czuwa nad tym, by ocena operacji była dokonywana zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami 

wyboru i zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru,  

6) podejmuje inne czynności przewidziane przez niniejszy Regulamin oraz Regulamin Oceny 

i Wyboru Operacji do jego kompetencji.  

3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem oraz korzysta z 

ich pomocy.  

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, a także w przypadku, gdy 

Przewodniczący Rady nie może wykonać poszczególnych czynności należących do jego 

kompetencji, jego funkcję pełni inna osoba wskazana przez Radę spośród jej członków na 

danym posiedzeniu.  

5. Sekretarz Rady:  

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad tym, by w 

wyborze operacji nie uczestniczyły osoby do tego nieuprawnione, dokonuje zliczenia 

głosów,  
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2) czuwa nad poprawnością dokumentacji Rady i jej zgodnością formalną, a w szczególności 

nad prawidłowością wypełniania kart oceny operacji,  

3) jest odpowiedzialny za sporządzenie projektów list, uchwał oraz innych dokumentów 

Rady,  

4) wypełnia wspólną Kartę oceny zgodności operacji z LSR oraz Kartę oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru – zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru i oceny operacji w 

ramach LSR, 

5) odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i protokołów związanych z 

oceną i wyborem operacji,  

6) podejmuje inne czynności przewidziane do jego kompetencji przez niniejszy Regulamin 

oraz Regulaminie wyboru i oceny operacji w ramach LSR.  

6.   W przypadku nieobecności Sekretarza Rady jego funkcję pełni osoba wskazana przez Radę 

spośród jej członków na danym posiedzeniu.  

 

§11 

Komunikacja pomiędzy Przewodniczącym Rady a pozostałymi członkami Rady w procesie oceny i 

wyboru Operacji poza posiedzeniami Rady odbywa się za pośrednictwem PEOW lub w każdy inny 

skuteczny sposób.  

 

ROZDZIAŁ III 

Wyłączenia od oceny i wyboru Operacji i obowiązek zachowania poufności 

 

§12 

1. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i 

dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru Operacji.  

2. Członkowie Rady obowiązani są do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów 

otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru Operacji.  

3. Stosowne Oświadczenie o zachowania poufności, o której mowa w ust. 1-2 powyżej, każdy z 

Członków Rady składa na piśmie przed rozpoczęciem oceny pierwszych naborów.  

4. Treść Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§13 

1. Członkowie Rady obowiązani są zachować bezstronność w procesie oceny i wyboru Operacji.  

2. Członek Rady lub reprezentant członka Rady będącego osobą prawną, który: 

a) jest jednocześnie wnioskodawcą ocenianej przez Radę Operacji,  

b) reprezentuje wnioskodawcę,  

c) zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej 

lub jest on z nim spokrewniony,  
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d) jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez wnioskodawcę  

        - jest wyłączony z oceny i wyboru Operacji.  

3. Członek Rady ma obowiązek wyłączyć się z procesu oceny i wyboru Operacji także wówczas, 

gdy powiązany jest w inny sposób niż określony w ust. 2 z daną Operacją.  

4. Postanowienia ust. 2-3 nie mają zastosowania do oceny operacji własnych.  

5. Na dowód zachowania bezstronności wobec każdej z ocenianych Operacji Członkowie Rady 

zobowiązani są złożyć Deklarację bezstronności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu.  

6. W sytuacji opisanej w ust. 2-3 Członek Rady zobowiązany jest złożyć Wniosek o wyłączenie z 

oceny Operacji wraz z uzasadnieniem. Treść wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

7. Szczegóły proces i tryb składania Deklaracji bezstronności oraz Wniosku o wyłączenie z oceny 

Operacji został opisany w Regulaminie Oceny i Wyboru Operacji.  

8. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku 

do innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru 

Operacji, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Rady. 

Przewodniczący Rady, po wysłuchaniu członka Rady, co do którego zgłoszono podejrzenie 

stronniczości, podejmuje decyzję w przedmiocie jego wyłączenia z oceny i wyboru danej 

Operacji.  

9. Informację o wyłączeniu z oceny i wyboru Operacji ze wskazaniem wniosków, których 

wyłączenie dotyczy, odnotowuje się w protokole.  

10. Podstawę wyłączenia z oceny i wyboru danej Operacji może stanowić także okoliczność, o 

której mowa w § 28 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 

§14 

1. Przewodniczący Rady dba o to, by w ocenie operacji i w głosowaniu nad tą Operacją nie 

uczestniczył członek Rady, co do którego zachodzi przyczyna wyłączająca go z oceny i 

wyboru danej Operacji.  

2. Członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danej Operacji powinien opuścić miejsce obrad w 

momencie głosowania nad tą Operacją.  

3. Osoby, które wyłączyły się z oceny danej Operacji nie są brane pod uwagę przy liczeniu 

obowiązujących podczas głosowania parytetów, o których mowa w §27 niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Posiedzenia Rady 

 

§15 
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1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających w szczególności z 

naborów organizowanych przez RLGD. 

2. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 

jest mowa w ustawie z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845)  - posiedzenie Rady może zostać przeprowadzone w 

formule  on – line przy zastosowaniu następujących rozwiązań: 

 
a. Udział w posiedzeniu  Rady odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej o czym informuje  się w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym 
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 
b. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 
Rady odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
 
 1)  transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady  może 
wypowiadać się w toku obrad; 
 3) wykonywania osobiście prawa głosu (obrady Rady w formule on – line nie zwalniają 
członków Rady z obowiązku dostarczenia do biura RLGD Opolszczyzna podpisanych 
Deklaracji bezstronności do wniosków, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia posiedzenia 
Rady) 
 
c. Przebieg posiedzenia Rady w formule on-line jest zapisywany na elektronicznym nośniku 
informacji, w sposób umożliwiający odtworzenie jego przebiegu. 
 
   

§16 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem RLGD i Biurem 

RLGD, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarząd. 

3. Posiedzenie Rady może być także zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 4 członków 

Rady.  

 

§17 

1. W przypadku dużej liczby spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać 

posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.  

2. Przewodniczący Rady, na podstawie liczby złożonych wniosków, ustala datę posiedzenia Rady 

oraz wyznacza terminy poszczególnych etapów oceny dla pracowników Biura i Członków Rady, 

tak aby możliwe było dokonanie oceny i wyboru Operacji nie później niż do 45 dni od dnia 

zakończenia naboru wniosków. 

§18 

1. Członkowie Rady o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady zawiadamiani są 

najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia, pisemnie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub w inny skuteczny sposób.  
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2. Członkowie Rady otrzymują materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia w 

formie papierowej, elektronicznej lub w inny skuteczny sposób. Dokumenty związane z 

oceną operacji, w szczególności wnioski o przyznanie wsparcia, udostępniane są w formie 

papierowej lub za pośrednictwem PEOW. 

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dodatkowo publikowane jest na stronie internetowej 

RLGD. 

 

§19 

Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady. 

Wówczas nie stosuje się procedury określonej w §18 Regulaminu. Członkowie Rady informowani 

są telefonicznie o konieczności odbycia posiedzenia oraz o jego przedmiocie.  

 

§20 

1. Posiedzenia Rady są jawne.  

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu, inni członkowie Zarządu oraz 

pracownicy Biura – bez prawa do głosowania.  

3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności 

osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.  

4. Prezes Zarządu, inny członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby trzecie mogą zabierać głos 

tylko w następujących kwestiach: 

a. poinformowanie o przyznaniu pomocy przez podmiot wdrażający dla Operacji, które 

zostały wybrane przez Radę podczas wcześniejszych posiedzeń, 

b. omówienie spraw przedstawionych przez Zarząd w celu zaopiniowania,  

c. wolne wnioski i zapytania.  

 

§21 

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.  

2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro RLGD. W posiedzeniu Rady związanym z oceną i 

wyborem Operacji uczestniczy pracownik Biura RLGD, który - w razie potrzeby - udziela 

Sekretarzowi Rady niezbędnej pomocy w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej 

dokumentacji, a wszystkim członkom Rady pomocy technicznej.  

 

§22 

1. Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem złożonym na 

liście obecności. W przypadku przeprowadzenia posiedzenia w formule on line (§ 15, ust. 2), 

udział Członka Rady korzystającego z środków porozumiewania się na odległość, potwierdza 

Przewodniczący stosowną adnotacją na liście obecności. 

2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym 

Przewodniczącego Rady.  
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3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co 

najmniej połowy składu Rady (quorum).  

 

§23 

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności, stwierdza 

prawomocność posiedzenia, podając liczbę obecnych Członków Rady.  

2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady, wyznaczając jednocześnie nowy 

termin posiedzenia. W takiej sytuacji Członkom Rady nie przysługuje dieta za posiedzenie, a 

jedynie zwrot kosztów podróży.  

3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie się nie odbyło.  

 

§24 

1. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawia porządek 

posiedzenia.  

2. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie 

przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski.  

3. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.  

4. Porządek obrad obejmuje, w zależności od przedmiotu obrad, w szczególności:  

a. ocenę wniosków o przyznanie wsparcia w ramach naboru prowadzonego przez RLGD 

oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji,  

b. poinformowanie o przyznaniu pomocy przez ZW dla Operacji, które zostały wybrane 

przez Radę podczas wcześniejszych posiedzeń,  

c. omówienie i zweryfikowanie ewentualnych protestów, przeprowadzenie ponownej 

oceny i wyboru Operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia 

protestu,  

d. omówienie spraw przedstawionych przez Zarząd w celu ich zaopiniowania,  

e. wolne wnioski i zapytania.  

 

  

ROZDZIAŁ V 

Procedura podejmowania rozstrzygnięć  

 

§25 

1. Dokładny tryb procedowania w sprawach związanych z oceną i wyborem Operacji określa 

Regulamin wyboru i oceny operacji. 

2. Rozstrzygnięcia Rady -  w szczególności w sprawie oceny i wyboru Operacji  - podejmowane 

są w drodze głosowania poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego i 

zapadają w formie uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

3. Podczas posiedzenia Rady przeprowadzane są w szczególności następujące głosowania 

dotyczące oceny i wyboru Operacji: 
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a) Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, zakończone podjęciem Uchwały ws. 

oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.   

Ocena przeprowadzana jest bezpośrednio na posiedzeniu Rady na wspólnej dla wszystkich 

członków Rady Karcie oceny zgodności operacji  z LSR, stanowiącej załącznik do Uchwały. 

Rozstrzygnięcie w sprawie odpowiedzi na poszczególne pytania w Karcie oceny zgodności 

operacji z LSR podejmowane jest większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

b) Głosowanie w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, zakończone podjęciem 

Uchwały.  

c) W stosunku do Operacji uznanych za zgodne z LSR -  Głosowanie nad każdym z kryteriów 

oraz ich uzasadnieniem, zawartych we wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karcie oceny 

operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

d) W stosunku do Operacji uznanych za zgodne z LSR i które w wyniku przeprowadzonej oceny 

zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru otrzymały minimalną liczbę punktów, stanowiącą 

warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania - Głosowanie w sprawie przyznania 

kwoty wsparcia dla danej operacji, 

e) Głosowanie dotyczące przyjęcia listy wybranych operacji w ramach naboru, zakończone 

podjęciem Uchwały ws. zatwierdzenia listy wybranych operacji, w ramach Naboru nr….. 

f) W stosunku  do każdej z Operacji uznanych za zgodne z LSR i które w wyniku 

przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru otrzymały minimalną 

liczbę punktów stanowiącą warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania -  

Głosowanie dotyczące przyjęcia Uchwały w sprawie wybrania operacji do dofinansowania 

oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

g) W stosunku  do Operacji uznanych za zgodne z LSR i które w wyniku przeprowadzonej oceny 

zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru nie otrzymały minimalnej liczby punktów 

stanowiącej warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania - Głosowanie dotyczące 

przyjęcia Uchwały w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania. 

h) W stosunku do złożonych protestów - Głosowanie dotyczące przyjęcia Uchwały w sprawie 

uwzględnienia lub nieuwzględnienia protestu.  

4. O ile członek Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie z oceny Operacji, nie ma możliwości 

wstrzymania się od oddania głosu. 

5. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.  

6. Przed zarządzeniem głosowania w danej sprawie Przewodniczący Rady może wyjaśnić 

sposób głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania.  

7. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Przewodniczący Rady odczytuje treść 

projektu uchwały.  

 

§26 

1. W głosowaniu obliczenia głosów dokonuje Sekretarz Rady, po czym informuje 

Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania.  

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.  

 

§27 
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1. Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie należy zagwarantować przedstawicielstwo 

każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.  

2. Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie należy zagwarantować, aby ani władza 

publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% głosów.  

3. Podczas głosowania w sprawach związanych z oceną i wyborem Operacji należy 

każdorazowo zagwarantować, aby co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie 

będących instytucjami publicznymi.  

 

§28 

1. Na etapie oceny poszczególnych operacji Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady 

sprawdza, na podstawie złożonych przez członków Rady Deklaracji bezstronności i 

Wniosków o wyłączenie z oceny operacji, o których mowa w § 13  niniejszego Regulaminu, 

czy skład Rady biorący udział w ocenie i wyborze Operacji pozwala na zachowanie na 

poziomie podejmowania decyzji warunków określonych w § 27 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy skład Rady biorący udział w ocenie i wyborze Operacji nie pozwala na 

zachowanie warunków, o których mowa w § 27 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący 

Rady informuje o tym obecnych członków Rady. Wskazuje, który z warunków i w jaki sposób 

nie może zostać zachowany. Następnie Przewodniczący Rady wzywa obecnych członków 

Rady do złożenia odpowiednich Wniosków o wyłączeniu się z oceny i wyboru 

poszczególnych Operacji, aby warunki z § 27 niniejszego Regulaminu mogły zostać 

zachowane. 

3. W przypadku, gdy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, warunki, o których mowa w 

§27 niniejszego Regulaminu, nadal nie mogą zostać zachowane, Przewodniczący Rady 

podejmuje decyzję o braku rozpatrzenia danego wniosku i ustala następny termin 

posiedzenia Rady.  

4. Przewodniczący Rady dba o to, by skład Rady i parytet, określone w §27 niniejszego 

Regulaminu, były zachowane na każdym etapie oceny i wyboru Operacji.  

5. Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnotowuje się w protokole.  

 

 

§29 

1. Uchwały wraz z załącznikami oraz protokół z posiedzenia Rady podpisywane są przez 

Przewodniczącego Rady i Sekretarza.  

2. Korespondencję z Wnioskodawcą, w tym pisma informujące o wynikach oceny i wyboru 

Operacji, podpisuje Zarząd RLGD lub Dyrektor Biura RLGD.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Rejestr interesów 

 

§30 
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1. Zarząd prowadzi Rejestr interesów członków Rady.  

2. Rejestr interesów członków Rady to dokument zawierający informacje na temat 

zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, prowadzonej działalności zawodowej/ 

gospodarczej/ społecznej/ naukowej i innej (zwanych dalej „aktywnościami”) przez 

poszczególnych członków Rady, pozwalające na identyfikację przynależności danego Członka 

do danej grupy interesów.  

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje jako przedstawiciele poszczególnych sektorów, tj.: 

a. sektor publiczny, 

b. sektor gospodarczy, 

c. sektor społeczny, w tym mieszkańcy. 

4. Niezależnie od przynależności do danego sektora, każdy z Członków Rady określa Zarządowi, 

z jaką grupą interesów jest powiązany. Ustala się następujące grupy interesów: 

a. grupa interesów władzy publicznej, 

b. grupa interesów gospodarcza – rybacka, 

c. grupa interesów gospodarcza – pozostała, 

d. grupa interesów społeczna. 

5. Opis grup interesów Członków Rady RLGD „Opolszczyzna” stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  

6. Jeden Członek Rady może być jednocześnie w więcej niż jednej grupie interesu lub nie być w 

żadnej grupie interesów.  

7. Dane zawarte w rejestrze Zarząd przekazuje Przewodniczącemu Rady.  

8. Każdy członek Rady zobowiązany jest do udzielenia Zarządowi informacji o dotyczących go 

aktywnościach i – jeśli dotyczy – podmiotach/instytucjach, z którymi aktywności te są 

związane, a także – na żądanie Zarządu – do przedłożenia odpowiednich dokumentów na tę 

okoliczność.  

9. Każdy członek Rady, po podjęciu dodatkowej aktywności, zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Rady lub któregokolwiek z członków 

Zarządu o tym fakcie podając jednocześnie rodzaj aktywności i – jeśli dotyczy – 

podmiot/instytucję, z którą aktywność ta jest związana.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, rejestr interesów zostaje niezwłocznie uzupełniony.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Dokumentowanie posiedzeń Rady 

 

§31 

1. Z przebiegu posiedzenia Rady, przebiegu oceny i wyboru Operacji (w tym operacji własnej) 

oraz przebiegu procedury odwoławczej, sporządza się protokoły.  



            

13 | S t r o n a  

 

2. Protokoły dokumentują przebieg posiedzenia Rady, całego procesu oceny i wyboru Operacji, 

rozpatrywania protestów lub wyboru Wykonawców operacji własnej.  

3. Protokół z posiedzenia Rady zawiera w szczególności:  

a. określenie celu w jakim zwołano posiedzenie Rady, 

b. sposób dokonywania oceny i wyboru Operacji oraz jego przebieg ze wskazaniem 

wyników głosowania i numerów podjętych uchwał,  

c. przebieg procedury odwoławczej ze wskazaniem wyników głosowania i numerów 

podjętych uchwał (jeśli dotyczy), 

d. Informację o wyłączeniach z oceny i wyboru Operacji ze wskazaniem wniosków, których 

wyłączenie dotyczy,  

e. czynności związane z ustalaniem kwoty wsparcia,  

f. inne informacje, które zgodnie z Regulaminem wyboru i oceny Operacji lub niniejszym 

Regulaminem powinny być odnotowane w protokole.  

 

§32 

1. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz Rady.  

2. Protokół sporządza się w terminie 3 dni od zakończenia oceny i wyboru operacji lub 

zakończenia procedury odwoławczej.  

3. Protokół udostępniany jest członkom Rady za pośrednictwem PEOW lub/i wykładany jest do 

wzglądu w Biurze RLGD. W ciągu 2 dni członkowie Rady mają prawo wniesienia 

ewentualnych poprawek w jego treści.  

4. Wniesioną poprawkę rozpatruje niezwłocznie Przewodniczący Rady.  

5. Po rozpatrzeniu poprawek i wprowadzeniu ewentualnych korekt w protokole, Sekretarz 

Rady i Przewodniczący podpisują protokół i składają go w Biurze RLGD.  

6. Biuro RLGD dokonuje anonimizacji danych osobowych w protokole i najpóźniej w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia przekazania protokołu przez Sekretarza Rady publikuje protokół na 

stronie internetowej RLGD.  

 

§33 

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole.  

2. Podjęte uchwały opatruje się datą oraz numerem, na który składają się: cyfry rzymskie 

oznaczające kolejny numer posiedzenia od początku realizacji działań w ramach PO RiM, 

łamane przez numer kolejny uchwały zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie 

ostatnie cyfry roku, w którym podejmowana jest Uchwała (np. I/01/17).  

 

§34 

1. Protokoły i dokumentacja Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze RLGD.  
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2. W sytuacji, gdy z przepisów regulujących PO RiM wynika, że oryginały poszczególnych 

dokumentów należy przekazać do ZW, wówczas w Biurze przechowywane są kopie 

dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wolne głosy, wnioski, zapytania 

 

§35 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a 

odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.  

2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym 

posiedzeniu, udziela się jej pisemnie – w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.  

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§36 

Wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Przewodniczący Rady.  

 

§37 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków RLGD.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie o zachowania poufności 

2. Wniosek o wyłączenie z oceny Operacji 

3. Deklaracja bezstronności 

4. Opis grup interesów Członków Rady RLGD „Opolszczyzna” 
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Załącznik   

do uchwały 3/I/2021 
Walnego Zebrania Członków  

 Stowarzyszenia RLGD „Opolszczyzna”  

12 marca 2021 r.  

 

 
REGULAMIN  

WYBORU I OCENY OPERACJI 
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Opolszczyzna” 
   

I. SŁOWNICZEK 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. RLGD – Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, 

2. Zarząd – Zarząd RLGD, 

3. Rada – Rada RLGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór 

operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia, 

4. Biuro RLGD – Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, 

5. ZW – Zarząd Województwa Opolskiego, 

6. PO RiM – Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, 

7. Wniosek – projekt/wniosek o udzielenie wsparcia na operację w zakresie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PO RiM 2014-2020 na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż RLGD, złożony na formularzu wniosku obowiązującym na 

dzień ogłoszenia naboru, 

8. Operacja – projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia, 

9. Nabór – przeprowadzany przez RLGD nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje 

10. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie na operację w zakresie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PO RiM  2014-2020 na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż RLGD, 

11. Beneficjent – podmiot, z którym ZW podpisał umowa o dofinansowanie na realizację Operacji,  

12. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w RLGD, 

13. PEOW – Program do elektronicznej obsługi wniosków, wspierający proces oceny operacji i inne 

czynności związane z obsługą operacji. Wszystkie oceny dokonywane  za pośrednictwem PEOW 

uważa się ją za dokonane, gdy karty oceny zostaną zapisane w systemie PEOW. Zapisanie karty 

oceny nie jest możliwe, gdy którekolwiek z wymaganych do wypełnienia pól pozostaje puste. 

Dokonując jakichkolwiek czynności za pośrednictwem PEOW, każdy użytkownik posługuje się 

indywidualnym i niedostępnym dla innych loginem i hasłem pozwalającym na jego identyfikację 

w systemie. 

14. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 378 z późn. zm.), 

15. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.). 
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16. Rozporządzenia o wdrażaniu LSR – rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i tryby przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym 

koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1435). 

17. Strona internetowa RLGD – strona o adresie: www.lgropolszczyzna.pl i 

www.lgropolszczyzna.com  

 

II. OGŁASZANIE NABORU 

 

1. Nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru, Zarząd występuje do ZW z 

wnioskiem o ustalenie terminu naboru wniosków.  

2. RLGD podaje Ogłoszenie o naborze do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie 

później niż 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej RLGD ze wskazaniem daty publikacji i numeru 

naboru oraz na tablicy ogłoszeń RLGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in. w prasie o 

zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania RLGD, na tablicach ogłoszeń oraz stronach 

internetowych gmin będących członkami RLGD. 

3. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:  

1) Wskazanie instytucji organizującej nabór, 

2) Wskazanie terminu składania wniosków – nie krótszego niż 14 i nie dłuższego niż 30 dni ze 

wskazaniem daty i godziny końcowej – oraz miejsca składania wniosków, a także informacji 

o formie, w jakiej wniosek powinien być złożony,  

3) Wskazanie formy wsparcia (refundacja poniesionych kosztów lub/i zaliczka), 

4) Wskazanie zakresu tematycznego operacji (odpowiadające Przedsięwzięciom określonym w 

LSR), 

5) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru operacji, 

6) Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według 

kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji, 

7) Informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – sporządzoną w formie listy 

dokumentów, 

8) Wskazanie wysokości pomocy, 

9) Wskazanie intensywności pomocy, 

10) Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru, 

11) Informację o miejscu udostępnienia LSR, opisu kryteriów wyboru operacji, zasad 

przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz formularzy: wniosku o 

udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, 

12) Informację o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje o 

naborze. 

4. RLGD najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, zamieszcza na 

swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawierający w szczególności 

wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, obowiązujące w RLGD 
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Regulaminy i kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem i wskazaniem zasad przyznawania 

punktów za spełnienie danego kryterium, wzory obowiązujących formularzy. Powyższe 

dokumenty są także dostępne w Biurze RLGD. 

5. Treść ogłoszenia o naborze wniosków nie podlega zmianie od dnia jego zamieszczenia na stronie 

internetowej RLGD.  

 

III. SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW 

 

1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.  

2. Wniosek wraz z załącznikami składany jest: 

1) w formie papierowej - w liczbie egzemplarzy i według wzoru zamieszczonego w Ogłoszeniu o 

naborze oraz 

2) w formie dokumentu elektronicznego – w formie skanu utrwalonego na płycie CD/DVD. 

3. Wniosek w formie, o której mowa w pkt. III.2, składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo 

przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez 

Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji 

Wnioskodawcy. 

4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Za moment 

złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura RLGD.  

5. Pracownik RLGD, przyjmując wniosek, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok 

potwierdzenia złożenia wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę 

załączników oraz jest opatrzone pieczęcią RLGD i podpisem osoby przyjmującej wniosek. 

6. Pracownik RLGD potwierdza Wnioskodawcy złożenie wniosku także na jego kopii lub wydaje 

potwierdzenie złożenia wniosku. 

7. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy 

przysługuje prawo wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Wnioskodawca może 

również cofnąć pojedyncze deklaracje. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze 

RLGD osobiście lub korespondencyjnie (pocztą tradycyjną) pismo stanowiące cofnięcie wniosku 

lub deklaracji podpisane przez siebie lub przez pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do 

reprezentacji Wnioskodawcy.  

8. Wycofane dokumenty zwracane są Wnioskodawcy bezpośrednio w Biurze RLGD z tym, że RLGD 

zachowuje kopię dokumentu. Wycofany wniosek zwracany jest Wnioskodawcy wraz z 

załącznikami. 

9. Wnioskodawca niezwłocznie informuje RLGD o zmianie swoich danych teleadresowych, w tym 

zmianie podanego we wniosku adresu e-mail. W razie niedopełnienia tego obowiązku, 

korespondencję uznaje się za doręczoną na wskazany pierwotnie adres.  

 

IV. REJESTROWANIE WNIOSKÓW i USTALENIE DATY POSIEDZENIA RADY 

 

1. Pracownik RLGD rejestruje składane wnioski według kolejności ich wpływu.  

 

2. Rejestr wniosków zawiera: 

1) Nadany wnioskowi numer, 

2) Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy, 

3) Tytuł operacji, 
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4) Kwotę wnioskowanego wsparcia, 

5) Datę i godzinę wpływu wniosku. 

 

3. Rejestr złożonych wniosków przekazywany jest niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.  

 

4. W terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, 

RLGD podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej listę złożonych wniosków, 

które będą rozpatrywane przez Radę RLGD. 

 

5. Po zakończeniu naboru pracownicy Biura RLGD dokonują zamieszczenia wszystkich wniosków w 

wersji elektronicznej w PEOW, udostępniając je Przewodniczącemu Rady oraz, po uzyskaniu jego 

akceptacji, pozostałym Członkom Rady. 

 

6. Przewodniczący Rady, na podstawie liczby złożonych wniosków, ustala datę posiedzenia Rady 

oraz wyznacza terminy poszczególnych etapów oceny dla pracowników Biura i Członków Rady, 

tak aby możliwe było dokonanie wyboru operacji, nie później niż w terminie do 45 dni od dnia 

zakończenia naboru wniosków. 

 

7. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne jest uzyskanie wyjaśnień 

lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia 

kwoty wsparcia, RLGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień 

lub dokumentów. Wezwanie to, wydłuża termin określony w punkcie 6 powyżej, o 7 dni.  

 

8. Każdy z członków Rady otrzymuje informację o terminie  i sposobie oceny posiedzenia Rady oraz 

terminach poszczególnych etapów oceny ustalonych przez Przewodniczącego. 

9    W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których jest 

mowa w ustawie z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845)  - posiedzenie Rady może zostać przeprowadzone w 

formule  on –line.  Szczegółowe rozwiązania dla takiej formy zawarte są w Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia RLGD „Opolszczyzna”.  

 

 

V. WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR DOKONYWANA PRZEZ BIURO RLGD 

 

1. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego, Biuro RLGD przeprowadza wstępną ocenę 

zgodności operacji z LSR w zakresie: 

1) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków, 

2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru 

wniosków, 

3) realizacji przez operację celów ogólnych i szczegółowych RLGD, poprzez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 
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4) zgodności Operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej Operacji, w 

tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja 

/zaliczka) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach 

naboru. 

 

2. Wstępnej oceny dokonuje się na odpowiedniej dla danego Przedsięwzięcia Karcie oceny 

zgodności operacji  z LSR o treści określonej w Załącznikach nr 1a - 1f  do niniejszego 

Regulaminu. Wstępnej oceny można dokonać za pośrednictwem PEOW. 

 

3. Wyniki wstępnej oceny wniosków dokonanej przez Biuro RLGD przekazywane są 

Przewodniczącemu Rady oraz, po jego akceptacji, pozostałym Członkom Rady, którzy nie 

wyłączyli się z oceny danego wniosku, w trybie opisanym w pkt. VI.2. ppkt 2).  

 

4. Wstępna ocena dokonana przez Pracowników Biura RLGD ma charakter pomocniczy i nie 

stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia w odniesieniu do złożonych do RLGD wniosków.  

 

VI. OCENA OPERACJI 

 

1. Zapoznanie się w wnioskami przez Członków Rady.  

 

1) Każdy z członków Rady składa na piśmie przed rozpoczęciem oceny pierwszych naborów 

Oświadczenie o zachowania poufności, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady.  

2) Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w 

danych naborze. 

3) Członkowie Rady mają wgląd do wszystkich wniosków zamieszczonych w PEOW, na zasadach 

określonych w pkt. IV.5.  

4) W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza gdy nie ma możliwości posługiwania się PEOW i 

Przewodniczący Rady tak postanowi – Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania się z 

wnioskami w sposób bezpośredni w Biurze RLGD. 

 

2. Deklaracja bezstronności oraz wyłączenia z oceny i wyboru operacji.  

 

1) Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności odrębnie dla każdego 

projektu, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

Oświadczenie o bezstronności każdy z Członków Rady składa poprzez wypełnienie Deklaracji 

bezstronności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady. Deklaracja bezstronności 

przekazywana jest Przewodniczącemu Rady. W przypadku, gdy deklaracja bezstronności 

składana jest za pośrednictwem PEOW, pracownik RLGD drukuje wypełnione deklaracje przed 

najbliższym posiedzeniem Rady związanym z danym naborem i przekazuje poszczególnym 

członkom Rady na tym posiedzeniu celem uzupełnienia własnoręcznego podpisu. 

 

2) Członek Rady, który nie złożył deklaracji bezstronności, wyłączony jest z oceny do momentu 

złożenia takiej deklaracji. 
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Członek Rady, w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna okoliczność wyłączająca 

wymieniona w Deklaracji bezstronności  w odniesieniu do oznaczonego wniosku, jest wyłączony 

z oceny i głosowania nad tym wnioskiem. W takiej sytuacji Członek Rady wypełnia i przekazuje 

Przewodniczącemu Wniosek o wyłączenie z oceny Operacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do Regulaminu Rady. W przypadku, gdy Wniosek o wyłączenie z oceny Operacji składany jest za 

pośrednictwem PEOW, pracownik RLGD drukuje wypełniony wniosek przed najbliższym 

posiedzeniem Rady związanym z danym naborem i przekazuje poszczególnym członkom Rady na 

tym posiedzeniu celem uzupełnienia własnoręcznego podpisu. 

W przypadku organizacji posiedzenia Rady w wersji on-line, dostarczenie podpisanej Deklaracji 

bezstronności do wniosku o wyłączenie się następuje nie później niż w ciągu 5 dni od dnia 

posiedzenia Rady.  

 

3) Informację o wyłączeniach ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy, odnotowuje 

się w protokole.  

 

3. Ocena zgodności z LSR  

 

1) Członkowie Rady, którzy nie są wyłączeni z oceny danego wniosku, dokonują indywidualnej 

oceny zgodności wniosku z LSR poprzez wypełnienie w PEOW odpowiedniej dla danego 

Przedsięwzięcia Karty oceny zgodności operacji z LSR. Wzory Kart znajdują się w  Załącznikach nr 

1a - 1f do niniejszego Regulaminu.  Ocena ta ma wyłącznie charakter roboczy i pomocniczy 

podczas podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę. 

 

2) Członkowie Rady mogą posiłkować się udostępnioną wstępną oceną zgodności z LSR dokonaną 

przez pracowników Biura.  

 

3) Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny w PEOW w terminie ustalonym przez 

Przewodniczącego Jeżeli członek Rady podczas indywidualnej oceny w systemie PEOW uznał 

operację za niezgodną z LSR, nie dokonuje już w systemie PEOW dalszej, indywidulanej oceny 

punktowej danej operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.  

 

4) Podczas posiedzenia Rady Przewodniczący dokonuje podsumowania indywidualnych ocen 

dokonanych w systemie PEOW.  

Następnie otwiera dyskusję dotyczącą zgodności operacji z LSR.  

Po dyskusji następuje ostateczna ocena zgodności operacji z LSR dokonywana przez Radę. 

Przeprowadzana jest ona na wypełnianej przez Sekretarza (elektronicznie lub ręcznie) wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karcie oceny zgodności operacji z LSR. 

Decyzja w sprawie odpowiedzi na poszczególne pytania w Karcie oceny zgodności operacji z LSR 

podejmowana jest większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

W sytuacji, gdy podczas ostatecznego głosowania dany Członek Rady zagłosował inaczej niż 

podczas indywidualnej oceny w systemie PEOW lub w ogóle nie dokonał tej oceny, nie ma 

konieczności korygowania/uzupełniania w systemie swojej indywidualnej oceny. Indywidualna 

ocena dokonywana w systemie PEOW ma bowiem charakter pomocniczy i roboczy.  
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Po wypełnieniu Karty oceny zgodności operacji z LSR, Rada przystępuje do podjęcia Uchwały w 

sprawie oceny zgodności operacji z LSR. Załącznikiem do Uchwały jest wypełniona Karta oceny 

zgodności z LSR. Uchwała zostaje przyjęta większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. W przypadku pozytywnej oceny, operacja 

zostaje wpisana na listę operacji zgodnych z LSR. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, 

Rada podejmuje Uchwałę w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.  

 

 

Karta oraz Uchwała są podpisywane przez Przewodniczącego oraz Sekretarza oraz 

opieczętowywane pieczęcią RLGD.   

 

Cały proces głosowania, w tym zwłaszcza dyskusja nad spornymi punktami, jest  opisany w 

protokole posiedzenia Rady. Karta oceny zgodności operacji z LSR dla danej operacji stanowi 

załącznik do każdej Uchwały ws. oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.   

 

5) Operacje, które zostały ocenione jako zgodne z LSR, zostają poddane ocenie punktowej według 

lokalnych kryteriów przez wszystkich Członków Rady, którzy nie zostali wyłączeni z oceny. W 

ocenie zobowiązani są także uczestniczyć Członkowie Rady, którzy uznali operację za niegodną z 

LSR i/lub nie dokonywali indywidualnej oceny w systemie PEOW. Oznacza to, że osoby te biorą 

udział tylko w ocenie i głosowaniu odbywającym się poprzez podniesienie ręki podczas 

wypełniania wspólnej dla wszystkich członków Rady karty oceny. Nie mają one obowiązku 

uzupełniania indywidualnej oceny danej operacji w systemie PEOW. 

 

6) Jeżeli operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, nie jest ona poddawana dalszej ocenie.  

 

7) Ostateczna ocena dokonana na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny zgodności 

operacji z LSR powinna być uzasadniona poprzez wypełnienie komentarza w miejscu do tego 

wskazanym. 

 

4. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów 

 

1) Członkowie Rady, którzy nie są wyłączeni z oceny danego wniosku, oraz dokonali pozytywnej 

indywidualnej oceny zgodności wniosku z LSR w PEOW, przystępują przed Posiedzeniem Rady do 

indywidualnej oceny operacji według lokalnych kryteriów. Opis Lokalnych Kryteriów Wyboru 

Operacji został podzielony na trzy grupy, w zależności od Przedsięwzięć, których dotyczą  

(Załączniki nr 2a - 2c do niniejszego Regulaminu).  

 

2) Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny operacji według lokalnych kryteriów w systemie 

PEOW, poprzez wypełnienie Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów, odpowiedniej dla 

danego Przedsięwzięcia. Wzory Kart ocen operacji według lokalnych kryteriów stanowią 

Załączniki nr 3a - 3c do niniejszego Regulaminu. Ocena ta ma wyłącznie charakter roboczy i 

pomocniczy podczas podjęcia ostatecznej decyzji przez Radę. 

 

3) Punkty przyznawane są w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów, poprzez 

wybranie odpowiedniej wartości. Możliwe jest przyznawanie wyłącznie punktów całkowitych.  
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4) Indywidualna ocena w PEOW powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Przewodniczącego. 

 

5) Podczas posiedzenia Rady Przewodniczący dokonuje podsumowania indywidualnych ocen 

dokonanych w systemie PEOW.  

Następnie otwiera dyskusję dotyczącą oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. 

Po dyskusji następuje ostateczna ocena zgodności operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która przeprowadzana jest na wypełnianej przez Sekretarza (elektronicznie lub ręcznie) wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karcie oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru odpowiedniej dla danego Przedsięwzięcia. 

 

W ocenie tej biorą udział również Członkowie Rady, którzy podczas indywidualnej oceny operacji 

w systemie PEOW uznali operację za niezgodną z LSR, ale w wyniku ostatecznego głosowania na 

posiedzeniu Rady zostali przegłosowani i większością głosów operacja została uznana za zgodną 

z LSR.  Osoby te nie mają już obowiązku korygowania indywidulanej oceny operacji w systemie 

PEOW na zgodną z LSR, ani uzupełniania w systemie PEOW indywidulanej oceny tej operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru.  

Decyzja w sprawie przyznania punktów w poszczególnych kryteriach zapada zwykłą większością 

głosów.  Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. Nie ma możliwości wstrzymania się 

od oddania głosu. W przypadku, gdy różne wartości punktowe w danym kryterium otrzymały 

taką samą liczbę głosów, o tym, która z tych wartości zostanie przyznana danej decyduje 

Przewodniczący Rady przedstawiając uzasadnienie.  

W sytuacji, gdy podczas ostatecznego głosowania dany Członek Rady zagłosował inaczej niż 

podczas indywidualnej oceny w systemie PEOW, nie ma konieczności korygowania w systemie 

swojej indywidualnej oceny. Indywidualna ocena dokonywana w systemie PEOW ma bowiem 

charakter pomocniczy i roboczy.  

Sekretarz Rady sumuje punkty przyznane operacji w każdym z kryteriów i wpisuje je w polu 

„SUMA”.  Wartość ta oznacza liczbę punktów przyznanych operacji w wyniku jej oceny. 

Karta jest podpisywana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza oraz opieczętowana pieczęcią 

RLGD. Cały proces głosowania, w tym zwłaszcza dyskusja nad spornymi punktami, jest opisany w 

protokole posiedzenia Rady.  

 

6) Na podstawie ostatecznej oceny operacji według lokalnych kryteriów Rada stwierdza, czy dana 

operacja spełnia minimum punktowe obowiązujące dla danego Przedsięwzięcia. Warunkiem 

wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie przez nią minimum punktowego, 

określonego w naborze. 

 

7) Dla operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów ustalana jest kwota wsparcia.  

 

8) Ostateczna ocena dokonana na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie oceny operacji 

według lokalnych kryteriów powinna być uzasadniona poprzez wypełnienie komentarza w 

miejscach do tego wskazanych. 
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9) Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

VII. USTALENIE KWOTY WSPARCIA i WYBÓR OPERACJI DO DOFINANSOWANIA 

 

1. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów, Rada przystępuje do ustalania kwoty 

wsparcia dla poszczególnych operacji. 

 

2. Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze: 

1) intensywności pomocy przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców, 

2) maksymalnej kwoty pomocy.  

 

3. W zakresie intensywności pomocy przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców, Rada ustala 

kwotę wsparcia, weryfikując intensywność z wniosku z intensywnością pomocy wskazaną w 

Ogłoszeniu o naborze dla danej grupy Wnioskodawców. W sytuacji, gdy Wnioskodawca ubiega 

się o wyższy niż dopuszczalny w Ogłoszeniu o naborze procent dofinansowania, Rada dokonuje 

ustalenia kwoty wsparcia na poziomie dopuszczalnym w Ogłoszeniu o naborze.  

 

4. W zakresie maksymalnej kwoty pomocy, Rada ustala kwotę wsparcia, weryfikując wnioskowaną 

kwotę kosztów kwalifikowalnych z limitem określonym w Ogłoszeniu o naborze na jednego 

beneficjenta. W sytuacji, gdy Wnioskodawca ubiega się o wyższą kwotę dofinansowania niż 

dopuszczalna w Ogłoszeniu o naborze, Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 

dopuszczalnym w Ogłoszeniu o naborze.  

 

5. Rada może zweryfikować koszty  Operacji poprzez zmniejszenie kwoty pomocy,  w przypadku, 

gdy uzna, że dany koszt zaplanowany do poniesienia w ramach realizacji Operacji jest 

nieracjonalny/nieuzasadniony/zbędny do osiągnięcia celu Operacji lub niekwalifikowalny,. 

 

6. Ustalona przez członków Rady kwota należnego wsparcia dotycząca każdej z operacji, 

poddawana jest pod głosowanie. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.  Nie ma możliwości 

wstrzymania się od oddania głosu. W przypadku równego podziału głosów (za i przeciw), głos 

Przewodniczącego Rady jest decydujący.   

 

7. Czynność ustalania kwoty wsparcia, w tym wyniki głosowania, odnotowuje się w protokole. 

 

8. Po ustaleniu kwoty wsparcia dla każdej z operacji, Rada sporządza listę wybranych operacji w 

ramach naboru. 

 

9. Lista wybranych operacji: 

1)  zawiera dane identyfikujące każdego wniosku, takie jak: 

a) imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy, 

b) tytuł operacji, 

c) numer nadany wnioskowi, 

d) kwota wnioskowanego wsparcia, 
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2)      wskazuje: 

a) które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest zostały uznane za zgodne z LSR i  

uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów i w związku z tym zostały wybrane do 

dofinansowania wraz z kwotą udzielonego wsparcia, 

b) które spośród operacji wybranych do dofinansowania mieszczą się w limicie środków 

wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, 

 

10. Lista wybranych operacji zawiera także liczbę przyznanych punktów danej Operacji i jest 

uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie ich  

oceny. Pomoc finansowa na realizację operacji przysługuje według kolejności ustalonej na 

podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów. 

 

11. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, 

Operacja o niższej kwocie wsparcia zajmuje wyższe miejsce. Jeżeli kwota wsparcia będzie 

również jednakowa, to w takim przypadku o kolejności na liście rankingowej decyduje data i 

godzina wpływu wniosku. 

 

12. Rada zatwierdza listę wybranych operacji w drodze uchwały (Uchwała ws. zatwierdzenia listy 

wybranych operacji w ramach Naboru nr…..) Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

13. W stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie punktowej wg. lokalnych kryteriów 

wyboru, Rada podejmuje Uchwałę ws. wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia lub Uchwałę ws. niewybrania operacji do dofinansowania (w przypadku gdy operacja 

nie uzyskała minimalnej liczby punktów stanowiącej warunek niezbędny do otrzymania 

dofinansowania) . 

 

14. Każda z uchwał w odniesieniu do każdej z operacji powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy, 

2) tytuł Operacji, 

3) numer nadany wnioskowi, 

4) liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, 

5) wskazanie czy operacja uzyskała minimalną  liczbę punktów, stanowiącą warunek 

niezbędny do otrzymania dofinansowania, 

6) uzasadnienie oceny, 

7) kwotę wnioskowanego wsparcia Operacji wybranej do dofinansowania, 

8) intensywność pomocy oraz kwotę udzielonego wsparcia Operacji wybranej do 

dofinansowania ze wskazaniem uzasadnienia w zakresie ustalonej kwoty wsparcia, 

9) wskazanie czy Operacja wybrana do dofinansowania, na dzień przekazania wniosków do 

ZW, mieści się w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, 

10) załącznik  Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów (kopia).  

 

15. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał odnotowuje się w protokole.  
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VIII. INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, PRZEKAZANIE 

WNIOSKÓW, PROCESOWANIE WNIOSKÓW PRZEZ ZW 

 

1. Informacja dla Wnioskodawców.  

 

1) W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro RLGD przekazuje Wnioskodawcy 

na piśmie informację o wyniku oceny zgodności jego Operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym 

oceny w zakresie spełniania przez jego Operację kryteriów wyboru operacji wraz z 

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. RLGD informuje 

Wnioskodawcę także o ustalonej kwocie wsparcia, a w przypadku ustalenia kwoty wsparcia 

niższej niż wnioskowana, wskazuje uzasadnienie wysokości tej kwoty. 

 

2) W przypadku, gdy dana Operacja została wybrana do dofinansowania, informacja zawiera 

dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków złożonych w danym naborze do ZW 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu o naborze. 

 

3) W przypadku: 

a) gdy dana Operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo  

b) nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów, albo  

c) w dniu przekazania przez RLGD wniosków złożonych w danym naborze do ZW nie mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, albo 

d) ustalenia przez Radę kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana 

informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości, zasadach i trybie wniesienia protestu.  

 

4) Pouczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1 ppkt 3) powyżej określa: 

1) termin, w jakim protest może być wniesiony, 

2) instytucję, do której należy wnieść protest i za pośrednictwem, której należy wnieść protest, 

3) wymogi formalne protestu, tj. konieczność: 

a) zachowania formy pisemnej, 

b) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

c) oznaczenia Wnioskodawcy, 

d) wskazania numeru nadanego wnioskowi, 

e) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z 

LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz z 

uzasadnieniem, 

f) wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem, 

g) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

h) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia 

niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem, 

i) złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego 

reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego 

umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. 
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5) Brak pouczenia lub błędne pouczenie o możliwości wniesienia protestu nie wpływa negatywnie 

na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu. 

 

6) Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wnioskodawcy listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Wnioskodawcę we wniosku, przy 

czym przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną. Pismo zawierające 

informację może być także przekazane osobiście Wnioskodawcy, przy czym na kopii pisma 

Wnioskodawca potwierdza jego odbiór opatrując oświadczenie datą i podpisem. 

 

2. Ogłoszenie wyników i przekazanie wniosków do ZW. 

1) W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro RLGD zamieszcza na stronie 
internetowej RLGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych w ramach oraz 
Protokół z posiedzenia Rady z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.  
 

2) W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, Biuro RLGD przekazuje do ZW wnioski o 

udzielenie wsparcia dotyczące operacji wybranych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów. 

Przekazywanie dokumentacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Ustawą o RLKS.  

 

3. Procesowanie wniosków przez ZW. 

 

1) Jeżeli wniosek spełnia warunki udzielenia wsparcia (m.in. zgodność z LSR, zgodność z PO RiM, 

zgodność z obowiązującymi procedurami wyboru), ZW udziela wsparcia zgodnie z przepisami 

regulującymi zasady wsparcia, do limitu środków wskazanego w Ogłoszeniu o naborze.  

 

2) Jeżeli wniosek nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, ZW informuje podmiot ubiegający się o 

wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady 

wsparcia.  

 

3) W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia zawiera braki lub oczywiste pomyłki, ZW 

wzywa Wnioskodawcę do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 

7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

 

4) Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosków przez ZW okaże się, że nie jest możliwe 

udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w naborze, ZW informuje podmiot 

ubiegający się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.  

 

 

IX. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Zasady wnoszenia protestu. 

 

1) Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu od: 
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1. negatywnej oceny pod względem zgodności z LSR, 

2. nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny 

operacji według kryteriów wyboru operacji, 

3. wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

4. ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 

 

2) Samoistną podstawą do wniesienia protestu nie może być okoliczność, że kwota środków 

przeznaczonych na dofinansowanie Operacji w konkursie, wskazana w Ogłoszeniu o naborze, nie 

wystarcza na wybranie danej Operacji do finansowania.  

 

3) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji, o której mowa 

w pkt VIII.1. 

 

4) Protest wnoszony jest za pośrednictwem RLGD i jest rozpatrywany przez ZW. 

 

5) Protest należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w Biurze RLGD w godzinach jego pracy.  

 

6) Protest powinien odpowiadać wymogom formalnym, tj. zachodzi konieczność: 

a) zachowania formy pisemnej, 

b) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

c) oznaczenia Wnioskodawcy, 

d) wskazania numeru nadanego wnioskowi, 

e) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, 

jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności Operacji z LSR, wraz z 

uzasadnieniem, 

f) wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z 

uzasadnieniem, 

g) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 

zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

h) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia 

niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem, 

i) złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego 

reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego 

umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. 

 

7) Na etapie wnoszenia i rozstrzygania protestu, Wnioskodawca nie może składać dodatkowych 

dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby 

rzutować na wynik oceny. W przypadku dołączenia takich dokumentów do protestu, nie będą 

one brane pod uwagę przy rozpatrywaniu protestu.  

 

8) O wniesionym proteście RLGD informuje niezwłocznie ZW. 

 

9) Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia 

dotyczących wybranych operacji.  
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2. Wezwanie do uzupełnienia protestu. 

 

1) W przypadku, gdy protest nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w pkt. IX. 1. ppkt 6) 

lub zawiera oczywiste omyłki, Biuro RLGD wzywa Wnioskodawcę odwołującego się do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

  

2) Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o 

których mowa w pkt. IX .1 ppkt: 6 b, 6c, 6d i 6i. 

 

3) Do składania uzupełnień protestu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. IX .1. ppkt 5). 

 

3. Tryb weryfikacji protestu. 

 

1) O wniesieniu protestu i o ewentualnym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnień lub poprawek 

protestu, Biuro RLGD niezwłocznie zawiadamia Przewodniczącego Rady. 

 

2) Przewodniczący Rady, za pośrednictwem PEOW lub w sposób bezpośredni, niezwłocznie 

przekazuje Członkom Rady protest, a także wyznacza termin, w jakim Członkowie Rady powinni 

się zapoznać z protestem i dokonać wstępnej indywidualnej weryfikacji.   

 

3) Przewodniczący Rady wyznacza jednocześnie termin posiedzenia Rady, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia otrzymania protestu. Biuro RLGD informuje o terminie posiedzenia wszystkich 

członków Rady. 

 

4) W toku wstępnej indywidualnej weryfikacji oceny operacji co do której został wniesiony protest, 

Członkowie Rady zobowiązani są do: 

a) Zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny, 
b) Wnikliwego przeanalizowania zarzutów podniesionych w proteście, 
c) Sprawdzenia zgodności wnioskowanej Operacji z LSR, w zakresie, w jakim dokonana 

ocena zgodności operacji z LSR została w proteście zakwestionowana,  
d) Sprawdzenia zgodności wnioskowanej Operacji z tym kryterium lub kryteriami, które 

zostały wskazane w proteście, 
e) Sprawdzenia ustalonej kwoty wsparcia w kwestionowanym zakresie. 

 

5) Po upływie terminu wyznaczonego na przeprowadzenie wstępnej indywidualnej weryfikacji 

oceny, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, na którym podejmowane są dalsze 

czynności związane z weryfikacją protestu. 

 

6) W wyniku weryfikacji oceny operacji, Rada może: 

a) uwzględnić protest – gdy w wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej 
oceny lub zarzuty są zasadne – wówczas Rada dokonuje zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia i odpowiednio: 
1. Przewodniczący Rady kieruje wniosek do właściwego etapu oceny, która 
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dokonywana będzie bezpośrednio na posiedzeniu Rady (wówczas odpowiednio 
stosuje się pkt VI.3, VI.4 i VII), albo 

2. Wybiera operację do dofinansowania podejmując stosowną uchwałę, informując o 
tym Wnioskodawcę na piśmie. 

b) nie uwzględnić protestu – wówczas Rada: 
1. Sporządza pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia,  
2. Kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do ZW,  
3. Informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu do ZW. 

 
7) Proces weryfikacji protestu powinien być przeprowadzony przez RLGD w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protestu. 
 

8) Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia protestu wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa 

powyżej. 

 

9) Wyniki weryfikacji protestu i ponowna ocena wniosku nie mogą negatywnie wpływać na pozycję 

na liście operacji, które zostały pierwotnie  wybrane do dofinansowania i mieszczą się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

10) Przewodniczący Rady może zdecydować, że wszystkie czynności związane z rozpatrywaniem 

protestu przeprowadzane będą bezpośrednio na posiedzeniu Rady. 

 

11) Przebieg procedury odwoławczej wraz z wynikami głosowania odnotowuje się w protokole z 

procedury odwoławczej.  

 

12) W przypadku, gdy protest nie był przekazywany do ZW, RLGD niezwłocznie informuje ZW o 

wyniku procedury odwoławczej. 

 

13) Wszystkie decyzje Rady w procesie odwoławczym podejmowane są w drodze stosownych 

Uchwał przyjmowanych większością głosów.  

 

4. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia. 

 

1) Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, w 

przypadku, gdy mimo prawidłowego pouczenia, protest został wniesiony: 

a) po terminie, 

b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

c) bez wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza 

i/lub uzasadnienia, 

d) bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji 

z LSR, jeżeli protest wniesiony został od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i/lub 

uzasadnienia, 

e) bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty 

wsparcia niższej niż wnioskowana i/lub uzasadnienia. 
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2) Fakt pozostawienia protestu bez rozpatrzenia odnotowuje się w protokole z procedury 

odwoławczej.  

3) O pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia Biuro RLGD informuje Wnioskodawcę odwołującego 

się na piśmie pouczając go jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego na zasadach określonych w 22 ust. 8 ustawy RLKS w związku z art. 61 ustawy 

w zakresie polityki spójności. 

 

5. Ponowna ocena operacji  w wyniku rozpatrzenia protestu przez ZW. 

 

W przypadku, gdy ZW, w wyniku uwzględnienia protestu i stwierdzenia, że doszło do naruszeń 

obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik 

oceny, przekaże sprawę RLGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny Operacji lub skieruje 

Operację do właściwego etapu oceny, Rada dokonuje powtórnej weryfikacji operacji w zakresie 

objętym protestem, stosując odpowiednio postanowienia pkt. IX.3. lub przeprowadza ponowną 

ocenę w określonym przez ZW zakresie. W przypadku negatywnej ponownej oceny operacji RLGD w 

pisemnej informacji o wyniku ponownej oceny poucza Wnioskodawcę odwołującego się o możliwości 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 22 ust. 8 ustawy RLKS w 

związku z art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności. W przypadku uwzględnienia protestu ZW może 

także umieścić daną Operację na liście operacji wybranych do finansowania.  

 

6. Ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia skargi. 

W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia skargi sąd administracyjny  stwierdzi, że ocena operacji 

została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik 

oceny lub że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, w wyniku czego przekaże 

sprawę RLGD do ponownego rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio pkt IX.3. 

 

X. REALIZACJA OPERACJI WŁASNYCH RLGD 

 

1. RLGD może realizować „operację własną” w przypadku, gdy w ogłoszonym naborze nie złożono 
przynajmniej jednego wniosku na wskazane przedsięwzięcie, a tym samym zagrożone jest 
osiągnięcie założonych w LSR wskaźników. 
 

2. RLGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji Operacji 
własnej. 
 

3. Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawiera: 
a) zakres tematyczny Operacji; 
b) wysokość środków na realizację Operacji; 
c) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie 

jest warunkiem wyboru Operacji; 
d) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji Operacji; 
e) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar 

realizacji Operacji jest uprawniony do wsparcia. 
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4. Po upływie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej RLGD informacji o planowanej 
do realizacji operacji własnej, RLGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o tym, 
że podmiot inny, niż RLGD, nie zgłosił RLGD zamiaru realizacji takiej Operacji. 
  

5. Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej RLGD informacji o planowanej 
do realizacji Operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji, RLGD składa w 
biurze wniosek. 
 

6. Każdy wniosek złożony w ramach Operacji własnej podlega ocenie przez Radę zgodnie z zapisami 
Rozdziału V-VII.   

 

7. W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji Operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, 
innego niż RLGD, Rada poddaje ocenie złożone przez wnioskodawcę dokumenty i dokonuje oceny 
zgodnie z zapisami Rozdziału V-VII w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku zgodnie z 
ogłoszeniem przystąpienia RLGD do realizacji operacji własnych. 
 

8. RLGD w terminie wyznaczonym w Rozdziale VIII informuje Wnioskodawcę, że spełnił lub że nie 
spełnił warunki dostępu do pomocy i przekazuje dokumenty dotyczące naboru w ramach operacji 
własnych do Samorządu Województwa. 
 

9. RLGD na swojej stronie internetowej zamieszcza informację o wynikach oceny wniosków 
złożonych w ramach naboru na operacje własne. 
 

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYDANIA OPINII PRZEZ RADĘ  WS. ZMIANY 
UMOWY O DOFINANSOWANIE  
 
W przypadku konieczności podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej oceny zmian, których zamierza 
dokonać beneficjent w ramach realizacji operacji wybranej uprzednio przez RLGD do dofinansowania 

(tj. w przypadku gdy o wydanie takiej opinii zwróci się do Rady RLGD sam Beneficjent lub Zarząd 

Województwa Opolskiego): 

 

1) Przewodniczący Rady zarządza dyskusję na temat proponowanych przez Beneficjenta 

zmian, w trakcie której Przewodniczący Rady wyodrębnia zmiany dotyczące elementów, 

które były oceniane przez Radę w ramach pierwotnej oceny operacji i miały wpływ na 

zgodność operacji z LSR, na liczbę uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 

na podstawie lokalnych kryteriów wyboru lub na ustaloną kwotę wsparcia; 

2) po wyodrębnieniu zmian, o których mowa w pkt 1, Rada głosuje w sprawie oceny 

każdej z tych zmian, to znaczy ustala, czy w wyniku danej zmiany operacja zostałaby 

uznana za niezgodną z LSR, uzyskałaby mniejszą liczbę punktów na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru lub kwota przyznanej pomocy na realizację operacji byłaby mniejsza. 

Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki przez członków Rady. W trakcie 

głosowania bierze się pod uwagę warunki zgodności z LSR, kryteria wyboru i zasady 

ustalania kwoty wsparcia obowiązujące w ramach naboru, w którym wybrana została 

opiniowana operacja; 

3) jeżeli w wyniku głosowania okaże się, że na skutek wnioskowanych zmian: 

a) operacja zostałaby uznana za niezgodną z LSR lub uzyskałaby, w wyniku oceny na 

podstawie lokalnych kryteriów, mniejszą liczbę punktów niż ostatnia z operacji, 
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które na dzień przekazania przez RLGD wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu 

Województwa mieściły się w limicie środków, który obowiązywał w ramach 

naboru, lub zmiana zakłada zwiększenia kwoty wsparcia w stosunku do kwoty 

przyznanej przez Radę w ramach pierwotnej oceny – opinia Rady jest negatywna; 

b) operacja zostałaby uznana za zgodną z LSR oraz uzyskałaby, w wyniku oceny na 

podstawie lokalnych kryteriów, liczbę punktów nie mniejszą niż ostatnia z operacji, 

które na dzień przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu 

Województwa mieściły się w limicie środków, który obowiązywał w ramach 

naboru, oraz zmiana nie zakłada zwiększenia kwoty wsparcia w stosunku do kwoty 

przyznanej przez Radę w ramach pierwotnej oceny – opinia Rady jest pozytywna; 

c) operacja zostałaby uznana za zgodną z LSR oraz uzyskałaby, w wyniku oceny na 

podstawie lokalnych kryteriów, mniejszą liczbę punktów niż pierwotnie oceniono, 

jednak wprowadzona zmiana nie miałaby wpływu na otrzymanie pomocy przez 

tego beneficjenta (po zmianie punktacji beneficjent nadal mieściłby się w limicie 

środków pomimo zmiany na liście ocenianych wniosków) oraz zmiana nie zakłada 

zwiększenia kwoty wsparcia w stosunku do kwoty przyznanej przez Radę w ramach 

pierwotnej oceny – opinia Rady jest pozytywna; 

4) ocena Rady zamieszczana jest w uchwale, w której zamieszcza się oceniane elementy i 

wynik oceny wraz z uzasadnieniem. 

 

XII. MONITOROWANIE OPERACJI 

 

1. Każda operacja wybrana do dofinansowania, musi zrealizować wskaźniki produktu i rezultatu, 

określone w LSR. Podczas wyboru operacji Rada ocenia czy wniosek zakłada realizację tych 

wskaźników – odpowiednich dla danych Przedsięwzięć.  

 

2. Po realizacji operacji, Beneficjent – oprócz zobowiązań wynikających z podpisanej umowy z ZW – 

jest zobowiązany do składania do RLGD Ankiety Monitorującej, której wzór stanowi Załącznik nr 5 

do niniejszego Regulaminu.  

Ankieta Monitorująca w zakresie wskaźników produktów składana jest w terminie 14 dni od 

dokonania płatności końcowej przez ZW, natomiast w zakresie wskaźników rezultatu w okresie 1 

roku po zakończeniu Operacji, lub w innym terminie na wezwanie RLGD.  

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Archiwizacja dokumentów.  

 

1) Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków oraz oceną i wyborem Operacji, 

która nie została przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze RLGD.  

2) Ogłoszenie o naborze podlega archiwizacji na stronie internetowej RLGD.  

3) W przypadku, gdy którykolwiek z etapów naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji 

dokonywany był za pośrednictwem PEOW, dokumentacja konkursowa przechowywana i 

archiwizowana jest także w systemie PEOW, z możliwością jej wydrukowania w każdym czasie.  
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2. Jawność dokumentacji. 

 

1) Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego 

Operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Wnioskodawcy w Biurze 

RLGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do 

wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro RLGD, udostępniając powyższe dokumenty, 

zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny. 

2) Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem 

prowadzenia przez RLGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej RLGD 

w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i 

Biurze RLGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.  

 

3. Bezpieczeństwo danych osobowych. 

W trakcie całego procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji określonego w 

niniejszym Regulaminie, RLGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 922).  

4. Zmiany Regulaminu. 

 

1) Zmiana niniejszego Regulaminu dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków RLGD i 

wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie ramowej o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy ZW a 

RLGD.  

2) Nieniniejszy Regulamin, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z zasadami opisanymi 

powyżej, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej RLGD. 

 

5. Zasada stabilności.  

 

1) W przypadku, gdy niniejszy Regulamin ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru 

a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w RLGD, do sposobu oceny i wyboru operacji 

w ramach tego naboru zastosowanie znajduje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu 

(obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, 

gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny Operacji po 

przekazaniu wniosku do ZW. 

 

2) W przypadku, gdy kryteria wyboru operacji ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem 

naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w RLGD, do oceny i wyboru operacji 

w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu 

(obowiązujące w momencie Ogłoszenia o naborze). Zapis ten ma zastosowanie także w 

przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny 

operacji po przekazaniu wniosku do ZW. 
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6. Odpowiednie stosowanie przepisów. 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie i w Regulaminie Rady, zastosowanie 

znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności: 

1. ustawy RLKS, 

2. ustawy w zakresie polityki spójności, 

3. rozporządzenie o wdrażaniu LSR, 

4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006. 
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ZAŁĄCZNIKI  

 

1.  Karta oceny zgodności operacji  z LSR: 
1a - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięć: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 

1b - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięć: 1.2.2, 1.2.3 

1c - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięć: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

1d - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięcia: 2.2.1 

1e - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięć: 2.3.1, 2.3.2 

1f - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięć: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

 

2. Opis Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji 
2a – Grupa I Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla Przedsięwzięć: 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

2b – Grupa II Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla Przedsięwzięć: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 

1.2.3, 2.1.3, 2.3.2 

2c – Grupa III Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla Przedsięwzięć: 2.1.1, 2.1.2 

 

3. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów: 
3a – Karta oceny operacji wg Grupy I Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji  

3b – Karta oceny operacji wg Grupy II Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji  

3c – Karta oceny operacji wg Grupy III Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji  

  

4. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji. 

 

5. Ankieta monitorująca.  

 


