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W posjedzenju uczestnjczyli członkowie Stowarzyszenia zgodnie z załączoną |istą obecności
upełnomocn ieni przedstawiciele'

Tematyka posiedzenia, zgodnie z zaproszeniami:
1' otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkÓw Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad'

3' WybÓr Przewodnicząceg o zefiania'
4. Prezentaqa LsR Wraz z załącznikami '
5' Podjęcie uchwały o przyjęciu LsR Wraz z załącznikami'
6' Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami'

7. Podjęcie uchwały W zatwierdzenia Regu|aminu Rady.

8' Prezentacja procedur oceny iwyboru operacji LsR Wraz z załącznikami.
9' Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji - projekty grantowe wraz z załącznikami'
10. Pod]ęcie uchwały o przyjęciu procedur Wyboru operacji LSR z załącznikami.
1 1 ' Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur Wyboru operacji grantowy ch z załącznikami'
12. Pod1ęcie uchwały o przyjęciu procedur zmiany kryteriÓw oceny WnioskÓW'
13' Podjęcie uchwały o ustaleniu składki d|a gmjn od 01'01'2o16r'
14. Wolne wnioski i informacje.

Ad.1'l2. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków stowaŻyszenia / PŻyjęcie
poĘądku obrad.

Zebranie otworzył Wiceprezes zarządu Pan Ryszard Kozakjewicz, przedstawiając charakter owego
spotkania, ma.]ącego na ceIu przyjęcia LokaInej Strategii Rozwoju na lata 2o14 - 2o2o, ktÓrą naleŻy
złożyĆ do dnia 30 grudnia 2015r w Urzędzie Marszałkowskim'

Na początku Prezes Zarządu Wręczył podziękowania ustępującym członkom Zaządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej' a takze szczegÓlne podziękowanie złożył na ręce Pana Andrzeja Bukowiecklego -
Prezesa zarządu W latach 20o7_2o15'

Następnie przystąpiono do przyjęcia porządku obrad'

1. otwarcie Nadzwycza.Jnego Walnego Zebrania CzłonkÓw Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3' WybÓr Przewodniczącego Zebran ia'



4' Prezentacja LsR Wraz z załącznikami'

5' Podjęcie uchwały o przyjęciu LSR Wraz z załącznikami'

6. Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami.

7' Podjęcie uchwały w zatwierdzenia Regu|aminu Rady.

8' Prezentac.ja procedur oceny iwyboru operacji LSR wraz z załącznikami'

9' Prezentacja procedur oceny iWyboru operacji - projekty gIantowe wraz z załącznikami.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur Wyboru operacji LsR z załącznikami'
'11' Podjęcie uchwały o przyjęciu procedurwyboru operac.Ji grantowych z załącznikami.

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur zmiany kryteriÓW oceny WnjoskÓW'
'13. Podjęcie uchwały o usta|eniu składki dla gmin od 01.o1.2o16r'

14. Wolne wnioski i informacje.

członkowie stowarzvszenia nie wnieśIi uwad do porzadku obrad'

Ad.3 Wybór Prz ewodniczącego zebrania.
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodn iczącego Zebrania. Uczestnicy
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkÓW Stowazyszenia Większością głosÓW byli za wyborem
Pana czesława Słodnika na Przewodn iczącego zebrania'

Wyniki głosowania:

Udział w głosowanlu wzięło 35 osÓb uprawnionych do głosowania.

Głosy za - 31

Głosy przeciw - 0

Wstzymało się - 4

Ad.4 Plezentacja LsR wraz z załącznikami
Na początku posiedzenia krótką prezentację ze strategii LSR przedstawił Pan Witold Skorulski
konsultant zarządu ds' LsR. omawiając:

. WYTYCZNE

Dziennjk Ustaw Rzeczpospo|itej Po|skiej Warszawa' dnia g pażdziernika 2o15r. Poz' 157O
Rozporządzenie Nłinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn ja 24 września 2o15r' W sprawie
szczegÓłowych warunkÓw i trybu przyznawania pomocy finansowej W ramach podziałania ,,Wsparcie
na Wdrażanje operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ,, objętego
Programem Rozwoju obszarÓw Wiejskich na lata 2o14-2oŻo.

Poradnik d|a Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na |ata

2014-2020 - warszawa 23 paŹdziernika 2015 Wydanie lIl uzupełnione i zaktualizowane.
. LOGIKA INTERWENCJI

zbudowaliśmy 4 cele:

1. Wykolzystanie zasobów naturalnych i |okalnego potencjału do rozwoju zrÓżnicowanych form

turystyki.



2' Wykorzystanie rosnącego zaangaŻowania mieszkańcÓW W funkcjonowanie społeczeństwa

obywatelskiego i organizację zycia publicznego'

3' Wzrost aktywnoścj gospodarczej na terenie LSR poprzez tworzenie j rozwój MSP
zarEestrowanych w systemie REGON.

4' P rzeciwdziałan ie izwalczanie Wykluczenia społecznego związanego z trudniejszym dostępem

do rynku pracy i usług pub|icznych, W tym edukacyjnych, medycznych kulturalnych i sportowo-

rekreacy.Jnych.

Poszczególne cele ogólne przedstawiają następujący podział na cele szczegółowe:
1' Wykonystanie zasobÓw naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju

zróżnicowanych form turystyki /RozWÓJ TURYSTYKI.
1.1 Wzbogacenie i uatrakcyjnienie ofeńy turystycznej, rekreacyjne] i sportowej poprzez

wykorzystanie istniejącego potencjału naturalnego i infrastrukturalnego

/WYKoRZYSTANlE NATURALNEGo PoT[NCJAŁU/.
1'2 Wykorzystanie i uatrakcyjnienie istniejącego potencjału W obszarze turystyki kulturowej

i historyczne], związanĄ m'in' ze szlakami tematycznymi takimi jak: Lubuski Sz|ak Miodu

iWina' szlaki militariÓW ifortyfikacji' szlak odry' szlak PałacÓw i ParkóW Środkowego
Nadodrza /SZLAKI TEMATYCZNTi.

?' Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie
społeczeństwa obywatetskiego i organizację życia publicznego /sPoŁEczEŃsTWo
OBWVATELSKIE/

2.1 Zwiększenie i|ości miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia

obiektÓW juŻ funkcjonujących /MlEJscA lNTEGRAcJl sPoŁEczNEJ/.
2'2 Wsparcie d|a lokalnych jnicjatyw kulturalno-społecznych, edukacyjnych' rekreacyjnych

i spońowych, ktÓrych celem jest integracja Środowiska lokalnego /lNlcJATYWY
KULTURALNE, E)UKACYJNE, SPORTOWE/.

2.3 Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa

ku|turowego l\ĄJsPARclE Dzl EDzlcTWA KULTURoWEGo/.

3' Wzrost aktwności gospodarczej na terenie LSR poprzez twoŻenie i rozwój MSP
zarejestrowanych w systemie REGoN /RozWÓJ MŚP/.

3.1 RozwÓj |okalnej przedsiębiorczości poprzez Wsparcie dla osÓb rozpoczyna.jących

i rozwijających działalność gospodarczą /łvsPA3ctE RozPoczĘclA pZ:AŁALNoŚcll.

3.2 RozwÓj lokalnej przedsiębiorczoŚci poprzez Wsparcie dla działających podmiotÓW

gospodarczych w tym prowadzących działalnośÓ związaną z rolnictwem /WsPARclE
DzlAŁAJĄcYcH JUZ PoDMloTÓW.

3.3 RozwÓj lokalnej przedsiębiorczoŚci poprzez wsparcie inicjatyw około biznesowych
/lNlcJATYvl'Y o KoŁoBlZNEsoWE/.

4' Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanego z trudniejszym
dostępem do rynku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, medycznych,
kulturalnych i spotźowo-rekreacyjnych /zWALczANlE WYKLUczEN IAJ.



4.'1 Zwiększenie iloŚci inicjatyw dotyczących ekonomii społecznej oraz dostępu do wjedzy
i dobrych praktyk związanych z działalnoŚcią gospodarczą i społeczną na Żecz
Środowrska lokalnego /DosTĘP oo WlEDzY W zAKREslE PRoWADZENlA
oztłł_alruoŚcl GosPoDARoZEJ I sPoŁEcZNEJ/'

Poszczególne cele szczegółowe przedstawiają następujący podział na pĘedsięwzięcia oraz
propozycję założonych wskaźn ików do osiągnięcia :

1. RozWÓJTURYSTYK|
} Wzrost ruchu turystycznego na obszarze objętym LsR - W'P' 17 696 W.D' 19 465

1.1. WYKoRZYSTANlE NATURALNEGo PoTENcJAŁU
} lloŚÓ ahakcji identyfikowanych przez użytkownikÓW jnfrastruktury _ 24szt. lbędziemy

to badaĆ na podstawje ankiev.

1'1.1' Budowa' modernizacja i Wyposażenie miejsc związanych z turystyką' spońem i rekreacją
W tym Wodną na obszarze LGD - 24szt',

'l'1'2' Budowa, wyznaczanie i oznakowanie Ścieżek, szlakÓW i tras turystyki rowerowej, piesze],
nornic-walking, dydaktycznych i innych _ 8 szt.,

1 '1.3' Przygotowanie i publjkac]a materiałóW promocyjnych - 10 publikacji'
1.1 SZLAKI TEMATYCZNE:

} lloŚÓ turystÓW odwiedzających nowe obiekty 5ooo osÓb rocznje /jest to WskaŹnik do
osiągnięcia/.

Adam Jaskulski - iloŚÓ turystÓW odwledzających nowe obiekty 50oo osÓb rocznie' jest to zapis
njepokojący'

Po burzllwej dyskusji ustalono zapis jednomyś|n ie: ttość turystów odwiedzających obiekty
w ramach realizowanej strategii' - Przewodniczący zebraniaczesław Słodnik'
1.2.1' RozwÓj turystyki tematycznej poprzez przygotowanie i udostępnienie infrastruktury dla

turystÓW oraz jej promocję - 1o szt'
2. sPoŁEczEŃsTWooBYWATELSKIE

} lloŚÓ podmiotów sektora społecznego działąących na terenie LGD - W.P' do
ustalenia W.D. do ustalenia.

2'1 MlEJscA INTEGRACJl SPoŁECZNEJ:
} ljośÓ osÓb korzystających z infrastruktury 6 000 rocznie /można to zbadać poprzez

gminy - ile imprez odbyło się na początku perspektywy' a jaki WskaŹnik jest na końcu
perspektywy/

2.1.1. Budowa placÓW zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wyposaŻenia miejsc integracji społecznej
j oblektÓW kulturalnych _ 24 szt.,

2.2 INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACUJNE, SPORTOWE:
> llość osób biorących udzjał w imprezach 800 osób'

2'2'1' organizacja za!ęć spońowych, edukacyjnych' kulturalnych, W tym zwjązanych ze zwycząami
i tradycjami, ochroną środowiska naturalnego' ekologią itp., dla rÓŻnych grup wjekowych -
16 szt.,



2.2'2' organizacja przedsięwzjęć aktywizujących społecznoŚci lokalne do działań kuIturaInych'

społecznych i sportowych gfestiwale' targi' przeglądy twÓrcÓW i artystÓw |oka|nych/amatorÓW,

imprez sportowych itp.)- 16 szt.

2,3 DZIEDZICTW O KULTUROWE:

} lloŚó osÓb zaangażowanych w kultywowanie tradycji j dziedzictwa przy oka4i
inicjatyw Wspańych W ramach LSR 50 szt'

2'3.1' RozwÓj i wsparcie loka|nych inicjatyw W zakresie tradycji i dziedzictwa, w tym tradycji

regiona|nych tworzonych wspÓłcześnie w oparciu o wzorce z przeszłoŚci - 5 szt'
3.1 WsPARclE RozPoczĘclA DZ|AŁALNoŚcl:
3' 1 ' 1 . Wsparcie finansowe na rozpoczęcje działalnoŚci gospodarcze]'

3'1'2. Wsparcie doradcze i njeinwestycyjne dla osÓb pragnących rozpocząĆ działalnośÓ
gospodarczą, W tym marketing i promocję'

3. WsPARclE MŚP

> lloŚĆ MŚP zarejestrowanych w systemie REGoN - W'P' 5 851 W'D' 6 144,

3'2 WsPARClE DzlAŁAJĄcYcH JUz PoDMloTÓW:
> llość osÓb korzystających ze Wsparcja 70 osÓb'

3.2'1' Wsparcie finansowe dla podmiotóW prowadzących działaInoŚÓ gospo darczą- 20 szl',
3'2'2, Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne dla podmiotóW prowadzących działa|noŚÓ gospodarczą'

W tym marketing i promocję _ 50 szt.

3'3 lN|CJATYWY oKoŁoBlZNESOWE:
> llośĆ osÓb korzystających ze Wsparcia 70 osób'

3.3.1' Działania związane z organizaąą targÓW gospodarczych, rolnych' WyjazdÓW study]nych,
dostępem do naj|epszych praktyk d|a podmiotÓW gospodarczych z terenu LGD - 10 szt'

4. ZWALCZANIEWYKLUCZENIA
} Zmniejszenie iloŚci osÓb korzystających z pomocy społecznej W oPs terenU LGD -

w.P. 7 534 W.D. 7 459.

4.1.DosTĘP Do WlEDzY W zAKREslE PRoWADZEN|A DzlAŁALNoŚcl GosPoDARczEJ
lsPoŁEczNEJ:

> llośÓ osÓb objętych wsparcjem W ramach inicjatyw z zakresu eukomii społecznej 80
osób'

4.1,1' Działania aktywizujące grupy defaworyzowane' bezrobotne, osoby starsze itp. - 8 szt.,
4'1 '2' działania edukacyjne, doradztwo w zakresie rozwoju działa|ności gospodarczej oraz społecznej
dla grup defaworyzowanych - I szt.

BUDżET:

'l. Wykorzystanie zasobÓw naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju zrÓżnicowanych form
turystyki - 2 500 000,00 zł,

2' Wykorzystanie rosnącego zaangażowania mieszkańcÓw W funkcjonowanie społeczeństwa
obywatelskiego j organizac]ę życia publicznego - 1 400 000,00 zł,



3' Wzrost aktywnoŚci gospodarczej na terenje LSR poprzez tworzenje i rozwÓj |\/]sP

zarejestrowanych W systemie REGON - 4 000 000,00 zł,

4. Przeciwdziałanie j zwalczanle wykluczenia społecznego' związanego z trudniejszym

dostępem do rynku pracy i usłUg publicznych' w tym edukacyjnych' medycznych, kulturalnych

i sportowo_rekreacy.inych - 100 000'00 zł.

PLAN KOMUNIKACJI

PLAN DzlAŁANlA
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Czy w związku z powyższym będziemy omawiać Wszystkie załączniki po kolei - Przewodniczący

Zebrania.

Członkowie Walnego Zebrania byli jednomyś|ni do propozycji P rzewod n icząceg o zefiania Żeby

WymieniaÓ Wszystkie załącznjki a w przypadku uwag wnoszenie przed rozpoczęciem głosowania nad

uchwałą Wraz z załącznikami.

Ad. 5 Podjęcie uchwały o plz yjęciu LsR wraz z załącznikami.

W tej sytuacji przystępujemy do głosowania nad uchwałą ff 52115 wraz z załącznikami _

Przewodniczący Zebrania'

Wraz z przy]ęciem LSR zatwierdza się 5 następujących załącznikÓW do tego dokumentu:

1. Procedu ra aktualizacji LSR.

2. Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu.

3' Plan działania'

Pan Robert Milto - miałbym uwagi do podziału kwot planowanego Wsparcia finansowego na

rozpoczęcie działa|noŚci gospodarczej' gdzie jest zaplanowane 2 000 000 zl' a między Wsparciem

finansowym dla podmiotÓw prowadzących działalnośÓ gospodarczą - zaplanowano 1 700 000 zł.

lvloim zdaniem na|eżałoby odwrÓció podział ŚrodkÓw finansowych, gdyż wiadomo, że osoby ktÓre juŹ

istnjeją na rynku ciągną naszą gospodarkę' a nie c! ktÓrzy tworzą nową działalnośĆ'

Czesław Słodnik - zaplanowane kwoty były sugestią, Że nasze działalnoŚci będą realizowane głownie

na obszarach wiejskich.



Adam Jaskulski - proponuję o przegłosowanie propozycji Pana Roberta l\4ilto

Przewodniczący zebrania - przechodzimy do głosowania nad poprawką zamiany kwot p|anowanych

na Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalnoŚci gospodarczej a podmiotÓW prowadzących już

działalnoŚĆ gospodarczą'

Wyniki głosowania:

Udział W głosowaniu Wzięło 35 osÓb uprawnjonych do głosowania'

Głosy za _ 4

Głosy przeciw _ 18

Wstzymało się - 8

4. Budżet LsR.

5. Plan komunikacji.

Uchwała Nr 52/15 wraz z załącznikami Walnego zebrania CzłonkÓw stowanyszenia Lokalna

Grupa Dzialania Między odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie.

(Uchwała W załączniku do protokołu).

Ad.6 Prezentacja Regulaminu Rady z załącznikami

Członkowie Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Dzialania Między odrą a Bobrem nie WnieŚli uwag do

Regulaminu Rady Stowarzyszenia.

Regulamin Rady był szczegÓłowo omawiany przez powołanych CzłonkÓw Rady Stowarzyszenia W

dniu 14 grudnia 2015r.

Ad.7 Podjęcie uchwały w zatwierdzenia Regulaminu Rady.

WaIne Zebranie CzłonkÓw po przyjęciu pŻez zarząd Regu|aminu Rady Stowarzyszenia

okreś|ającego zasady pracy Rady W latach 2015 -2023, zatwierdza Regu|amin Rady wraz z 4

załącznikami:

1' DeklaracjapoufnościibezstronnoŚci'

2' Kafta informacyjna kandydata na członka Rady'

3' Procedura oceny jwyboru operacji LsR wraz załącznikami'

4' Procedura oceny i Wyboru operacji - projekty grantowe wlaz z załącznikaml

Uchwała Nr 53/15 wraz z załącznikami Walnego zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania Między odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyślnie'

(Uchwała w załączniku do protokołu)'

Ad. 8/9 Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LSR z załącznikami o raz projekty

grantowe wraz z załącznikami.

Przewodniczący zebrania - Pan Czes.ław słodnik poprosił o krÓtką prezentacje Kierownika Biura -
Zenona obrała'

Kierownik Biura - mamy podział na dwie procedury:

1. Procedury oceny iWyboru operacji LsR- ktÓre przekazujemy do UM.

2' Procedury grantowe - które będą rozpatrywane od początku do końca przez Stowarzyszenie.
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Na dzień dzisiejszy r\łjnlsterstwo są lnformacje o prz ygotownvanych projektach procedur
grantowych , ale ich publikacja moŻe byÓ W maju Iub W cze*cu' Wszystkie procedury i załączniki
wynika)ąz przepisÓW, ktÓre otrzymaljŚmy z Ministerstwa'
Kierownik Biura Zenon ob'ał pokrÓtce przedstawił członkom Wa|nego zebrcniana czym będzie
polegała Procedura Grantowa.

PROCEDURA GRANTOWA
l. Ustalenie terminu naboru wniosków.
lI. ogłoszenie naboru'
lll. Przyjmowanie wniosków przez LGD.
Iv, Procedura zwołWania posiedzeń Rady.
V' Szczegółowa procedura oceny zgodności i wyboru.

o Dla pozostałych WnioskÓw Rady tworzy sję listę reze*ową operacjj do wysokości 12o%
środkÓW na realjzację projektu grantowego,

. Na liŚcie rezeMowej umieszcza się operacje:
a) KtÓre spełniły wymagania formalne'

b) Uzyskały minimalną liczbę punktÓw Według |okalnych kryteriÓW Wyboru' lecz nie
zostały wybrane do dofinansowania z powodu nje mjeszczenia się w |imicie środkÓw,

' operacje z listy reze*owej są Wybierane kolejno do dofinansowania w przypadku Wycofanja
Wniosku przez Grantoblorcę lub niepodpisania przez niego umowy o powierzenie grantu'

' operację z listy rezeMowej Wybiera się WÓWczas, gdy jest ona mozliwa do przeprowadzenia
w okresie trwania projektu grantowego.

Vl. Ustalenie kwoty wsparcia.

' Po zakończeniu oceny punktowe.J, W odniesieniu do WnioskÓW' ktÓre nie zostały odrzucone i
ktÓre uzyskały minimalną liczbę punktÓw, Rada przystępuje do Weryfikowania wnioskowane',
kwoty wsparcia poszczegÓlnych zadań,

. Rada sprawdza idecyduje:

a) Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadanja jest kosztem
kwalifjkowanym zgodnje z rozporządzeniem MRIRW z 24'og.2o15r W sprawie
szczegÓłowych warunkÓw i trybu przyznawania pomocy finansowej W ramach
poddziałania ,,Wsparcie na Wdrazanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecznoŚÓ'' objętego Programem Rozwoju obszarÓw Wiejskich
na tata 2014 _2020.

b) czy każdy koszt zaplanowany W ramach danego zadania pozostaje racjonahy'
uzasadniony zakresem zadania i njezbędny do osiągnjęcia jego celu,

c) czy Wartość zaplanowanego zadania nje jest Wyzsza niŹ okreŚlona W LsR
maksymalna kwota Wsparcia i niższa niŻokreŚlona w LSR minjmalna kwota Wsparcia'

d) Czy Wnioskowana kwota Wsparcia nie przekracza okreŚlonej procentowo w LsR
i nte n syM/n oŚci Wsparcia,



e) czy otrzymanie pŻez Wnioskodawcę grantu nie spowoduje przekroczenia Iimitu

pomocy na jednego Grantobiorcę wynoszącego 'l00 tys' Zł obowiązującego W ramach

projektów grantowych rea|izowanych przez LGD,

f) Czy suma grantów udzielonych Wnioskodawcom będącym jednostkami sektora

finansÓw pub|icznych W ramach danego projektu grantowego nie wzekracza zoo/o

kwoty środkÓW przeznaczonych na dany projekt grantowy,

. W przypadku stwierdzenia' że zadanie spełnia Wszystkie warunki' o ktÓrych mowa w ust' 2
Rada decyduje o przyznaniu danemu zadaniu grantu W WysokoŚci Wnioskowanej kwoty'

. W przypadku stwierdzenia' Źe ktÓrykolwiek Z warunkÓw' o ktÓrych mowa w ust' 2' n je jest

spełniony' bądŹ z innych względÓw zachodzi koniecznoŚÓ ograniczenia kwoty wsparcia' Rada
podejmuje decyzję o ograniczeniu lub Wyeliminowaniu niektÓrych z zaplanowanych kosztóW W

ramach danego zadania, bądŹ teŻ o ograniczeniu całkowitej Wnioskowanej kwoty wsparcia w

taki sposÓb, by kwota wsparcia przyznania na realizację danego zadania odpowiadała tym

warunkom. Rada uzasadnia swoje stanowisko,

. Przebieg posiedzenja' a W szczegÓlnoŚci Wyniki pzeprowadzonych głosowań, czynności

związane z usta|eniem kwoty Wsparcia oraz decyĄe podjęte W tym zakresie' odnotowuje się w
protokole oceny i wyboru GrantobiorcÓW'

VIl. Procedura wniesienie protestu od wyboru operacji pnez Radę stowarzyszenia.
Vlll. Podpisanie umowy.

o W 7 dni roboczych po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji grantowej oraz
procedury odwoławczej LGD zaprasza Grantobiorcę do podpisania umowy na powierzenie

grantu,

. W dniu podpisania umowy Grantobiorca jest zobowiązany przekazać do depozytu LGD czek
in blanco Wraz z deklaracją Weks|ową' ktÓry stanowiÓ będzie formę zabezpieczenia Wykonania

zobowiązań umowy,

. Umowę podpisuje Grantobiorca oraz uprawnione osoby ze strony LGD'
o Umowa o powierzenie grantu zawieraÓ powinna:

a) Oznaczenie stron,

b) Podstawę prawną sporządzenia umowy o powierzenie grantu'

c) Słowniczek okreŚleń i skrÓtów'

d) PostanowieniaogÓlne'

e) Cel realizacji zadania' na ktÓry udzie|ono grant iWskaŹniki' jakie mają byĆ osiągnięte

w Wyniku realizaąa zadania,

f) Miejsce iczas realizacji zadania,

g) KWotę grantu'

h) Zasadyprefinansowaniazadania,

i) Zadan ia Grantobiorcy,

j) zobowiązania Grantobiorcy z uwzględnieniem zapewnienia trwałości grantu' zgodnie
zal'.71 ust. 1 lozporządzenia nr 1303/2013,
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k) Zasady realizacji j rozliczania grantÓW, w szczegÓlnoścj obejmującej rodzaj i tryb
przekazywania przez Grantobjorcę dokumentac.Ji związaną z realizacją zadania,
Warunki i dokumenty potrzebne do roz|iczenia grantu, zasady przekładania i

przechowywania faktur oraz dokumentÓw o rÓwnoważnej Wańości dowodowej

Wystawionych na GrantobiorcÓw, dokumentujących poniesienie przez GrantobiorcÓw
wydatkÓw związanych z grantem oraz dowodÓW zapłaty, zasady dokumentowania
poniesienia Wkładu niepieniężnego'

l) sposÓb iterminy wezwania do usunięcia brakÓw lub złożenia wyjaśnień na etapie
rozljczenia grantu,

m) Zasady oceny wykonania (realizacjj) grantu oraz zasady przeprowadzenia kontroli
przez LGD iinne uprawnione podmioty Wszelkich elementÓw związanych z
powierzonym grantem' róWnież W okresie jego trwałoŚci,

n) obowiązki itryb udostępnienia informacji uprawnionym podmiotom w okresje
realizacji i trwałości projektu grantowego'

o) obowiązek pzechowywania dokumentacji,

p) Zakres i tryb sprawozdania na potrzeby mon jtorowania grantÓW, rÓWnież w okresie
trwałoŚci operacji'

q) Zakres kar związanych z niewykonaniem pzez Grantobiorcę zobowiązań'
r) Numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na ktÓry będzie przekazywany grant,

s) Forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych,

t) zobowiązanie do zwrotu grantu W przypadku Wykorzystanja go niezgodnie z celami
projektu grantowego oraz zasady odzyskiwania ŚrodkÓW finansowych w przypadku

niewylviązania się Grantobjorcy z warunkami umowy,

. Grantobiorca wypełnia wniosek o prefinansowanie'

. LGD przekazuje kwotę prefinansowania okreŚloną w umowie na konto Grantobior.y W

terminie 10 dni roboczych po podpisaniu umowy.

lX. Monitoring i kontrole.

. LGD ma prawo przeprowadzaÓ monitoring i kontrolę rea|izacji operacji przez Grantobiorcę'

. |\4onitoring i kontrolę LGD prowadzi zarÓwno W czasie realizac''i operac]i, jak ipo jej

zrea|izowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatnoŚci końcowej'

' Zarząd postanawia o przeprowadzeniue czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy
ustala.Jąc jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności,

. I\4onitoring i kontrolę przeprowadza Zarząd' Zaząd moŻe zleciÓ Wykonanie kontroli
zewnętrznym ekspeńom'

. l\4onitoring j

a) celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowoŚci realizaĄi operacji, prawidłowoŚci

sporządzenia dokumentacji z realizaĄi operacji j dokonywania WydatkÓW oraz
zidentyfikowania ewentuaInych problemÓW W realizacjj operacjj i zaradzenie jm,
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b) Monitoringu merytorycznym - W zakresje prawidłowoścj realizac.Ji poszczegÓlnych

dzjałań W ramach operacji'

c) Monitoringu finansowym - W zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i

prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej,

d) o planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co
najmniej 7 dni przed terminem monitoringu' Grantobiorca moŹe zostaÓ jednoczeŚnie
zobowiązany do przedłożenia żądanych dokumentÓW,

. Kontrola:

a) Kontrola może być przeprowadzona zarÓWno u Grantobiorcy W mie]scu realizacji
operacji, jak iw LGD,

b) Zarząd ustala termin zakres kontroli' o czym Biuro LGD informuje Grantobircę na co
najmnjej 7 dni przed planowaną kontrolą' Grantobiorca może byĆ zobowiąZany do
przygotowanja i dostarczenia do LGD Żądanych dokumentÓW' do udzielenia Wszelkich
informacji i wyjaŚnień związanych z rca|izaqą operacji W Wyznaczonym term jnie' a

także do udostępnienia miejsca realizacji operacji,

c) Ustalenia poczynione W trakcie kontroli mogą prowadzjć do korekty WydatkÓw
kwarifikowanych w ramach rearizacji operacji. w uzasadnionych przypadkach w
wyniku kontroIi Wydawane są zalecenia pokontroIne, a Grantobiorca zobowiązany jest
do przeprowadzenia działań naprawczych W Wyznaczonym termjnie' nie dłuŻszym
jednak niż 14 dni, oaz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu,

d) z kontrolj o ktÓrych mowa W pkt' 1'2'3 zostanie sporządzony protokÓł przez
Grantobiorcę oraz przedstawicieli LGD w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron'

e) W pzypadku' gdy kontro|a o ktÓrej mowa W pkt. 1,2'3 wykaŻe odstępstwa od umolvy
lub njewykonanie przez Grantobiorcę zobowiązań umowy LGD odstąpi od umowy o
czym pisemnie powiadomi Grantobiorcę jednoczeŚnie zobowiąże Grantobiorcę do
zwrotu grantu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma,

f) Jeżeli kontrola trwałoŚci projektu (pkt' 2) WykaŻe odstępstwa od umowy lub
niewykonanje przez Grantobjorcę zobowiązań umowy LGD zobowiąże Grantobjorcę
do zwrotu Wszystkjch ŚrodkÓw jakje otrzymał na realizacją grantu (pełnego grantu),

g) W przypadku braku mozliwoŚci odzyskania grantu od Grantobiorcy LGD wykorzysta
pozostawiony w depozycje czek ln blanco,

X. Rozliczenie grantu.

. Grantobiorca ma obowiązek rozliczyć się z grantu W terminie określonym W umowie
grantowel,

. Grantobiorca rozlicza się z gIantu składając W siedzibie LGD Wniosek o płatnoŚć wIaz z
załącznikami w 2 egzemplarzach oraz W Wersji elektronicznej' po zrealizowaniu działania
określonego w umoWie grantowej'

' LGD przyjmuje Wniosek o płatnoŚÓ wraz z załącznikami potwjerdzając datę wpływu do LGD j

nadając numer sprawy,

12



. wyznaczona ?rzez LGD osoba Weryfikuje Wniosek o płatnośÓ wraz z załącznikami pod

Względem formalnym i merytorycznym W terminie 30 dni od daty Wpływu wniosku do LGD,

. Weryfikacja Wniosku o płatnoŚĆ odbywa się w oparciu o kartę Weryfikacji Wniosku o płatnoŚÓ,

. Kartę Weryfikacyjną podpisuje osoba dokonująca Weryfikację zatwierdza Prezes LGD,

. W razie stwierdzenia brakÓW' błędÓW |ub koniecznoŚci złoŹenia dodatkowych wy'jaśnień LGD

pisemnie Wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia' poprawienia lub wyjaśnienia Wniosku o

płatność wraz z załącznikami W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z LGD,

. Niedotrzymanie przez Grantobiorcę terminu określonego W pkt' 7 będzie traktowane przez

LGD .jako zeManie umowy przez Grantobiorcę,

. o zeManiu umowy LGD poinformuje Grantobiorcę pismem zobowiązującym Grantobiorcę do

zwrotu prefinansowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma,

. W przypadku braku moż|iwoŚci odzyskania prefinansowania od Grantobiorcy LGD Wykorzysta

czek ln blanco pozostawjony przez Grantobiorcę w depozycie LGD'

. Po otrzymaniu od Grantobiorcy odpowiedzi na pismo, o ktÓrym mowa W pkt' 7, osoba

wyznaczona przez LGD ponownie weryfikuje Wniosek zgodnie z procedurą określoną w pkt' 5

i6 w terminie 20 dni od dnja wpływu pisma Grantobiorcy do LGD'

. Dopuszcza się 2 poprawki Wniosku o płatnośÓ Wraz z załącznikamj,

. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatnoŚÓ Prezes LGD zatwierdza kwotę do wypłaty'

. Przelew środkóW nastąpi W ciągu 14 dni od dnla zatwierdzenia przez Prezesa kańy

weryfikacyjnej.

Xl. Postanowienia końcowe.

Kierownik Biura poinformował o tym' Że Rada Stowarzyszenia ustaliła grant od 5 000 do 30 000'

MaX wg przepisÓW moŻe być zapisane do 50 000

Dariusz Tarnas - ja proponuję zwiększyĆ zapis do 50 000 zł'

Następn ie przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Udział W głosowaniu Wzięło 35 osÓb uprawnionych do głosowania'

Głosyza_15
Głosy przeciw _ 11

Wstrzymało się - 9

Ad.'t0 Podjęcie uchwały o przyjęciu procedur wyboru operacji LSRz załącznikami.

Przewodniczący Zebrania - Pan czesław słodnik pŻeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały

w sprawie zatwierdzenia procedury oceny iwyboru operacji LSR Wraz z załącznikami

1' Terminarz ogłaszania naborÓw'

2. Wycofanie wniosku.

3' Kryteria zgodnoŚci z LsR.
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4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR.
5. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach LSR _ l\4Sp.
6. oŚwiadczenie o zapoznaniu się z wnioskami'
7' Rejestr powiązań członków Rady z wnioskodawcami'
8. Lista operacji zgodnych z LSR.
9. Lista wybranych operacji.

10' Projekt uchwały Rady o wyborze operacji'
11' WzÓr pjsma informującego Wnioskodawcę o wyborze lub nie wyborze operacji.
12' Procedura odwoławcza'

uchwała Nr 54/15 wraz z załącznikami Walnego zebrania członków stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Między odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 201sr'została przyjęta jednomyŚlnie.
(Uchwała w załączniku do protokołu)'

Ad'11 Podjęcie uchwaĘ o przyjęciu procedur operacji grantowych z załącznikami.
Przewodniczący zebrania - Pan Czesław słodnik plzeprowadzjł głosowanie nad podjęciem uchwały
W sprawie zatwjerdzenia procedury oceny iwyboru projektÓw grantowych wraz z załącznikami:'l. Terminarz ogłaszania naboróW - projekty grantowe'

2. Karta _ Kryteria zgodnoŚci z LSR'
3. Kańa oceny wniosku - projekt grantowy.

Uchwała Nr 55/15 wraz z załącznikami Walnego zebrania członków stowanyszenia Lokalna
Grupa Działania Między odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. została przyjęta jednomyŚlnie'
(Uchwała W załączniku do protokołu).

Ad. 'l2 Podjęcie uchwaĘ o przyjęciu
Następnie przystąpiono do głosowan ja

kryteriÓW oceny Wniosków'

procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.
uchwały nr 56/15 W sprawie zatwierdzenia procedury zmiany

Po zapoznan ju się z rekomendacj ą zarządu, Walne Zebranie członkóW Stowarzyszenia LGD Między
odrą a Bobrem zatwieldza procedurę zmjany kryteIiÓW oceny WnioskÓW.
Uchwała Nr 56/15 Walnego Zebrania Czlonków StowarŻyszenia Lokalna Grupa D,iałania Między
odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r' w sprawie zatwiqrclzenia procedury zmiany kryteriów
oceny wniosków została przyjęta jednomyŚlnie. (UchWała w załączniku do protokołU)'

Ad. 13 Podjęcie uchwały o ustaleniu składki od gmin od 1.o.l.2o16r.
Walne Zebranie CzłonkÓw po zapoznaniu sję stanowjskiem Zarządu Stowarzyszenia iW wyniku
konsultacj| z przedstawicjelam j samoŻądÓW, postanawia podnieŚĆ składkę roczną od samorządÓw
z kwoty 0'30 zł do o'50 zł liczoną na '1 mieszkańca Wg stanu na 31'12' roku poprzedzającego zapłatę'
obowiązującą od roku 2o16'

Uchwała Nr 57/15 Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Loka,na Grupa Działania Międzyodrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej odsamorządów została przyjęta jednomyślnie. (UchWała w załączniku do protokołu)'
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Ad.14 Wolne wnioski i Informacje

Na zakończenie zebrania Pzewodniczący podziękował Wszystkim za pzybycie i za udział
W obradach oraz dokonał zamknięcia obrad Walnego Zabrania członkÓW stow arzyszenia'

Na tym protokół zakończono'

;:ą;"-.-"

Przewodniczacv ZebrEnia

s r;;l;; (
czesław słodnik
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