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Proponowany porządek obrad 
XXVII Posiedzenia Rady LGD Stolem 

w dniu 19 grudnia 2019 roku 
(Lipusz – sala posiedzeń UG - godz. 1200) 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenia prawomocności Obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Podpisanie deklaracji bezstronności, sporządzenie rejestru interesów i tabeli 

wykluczeń. 

5. Omówienie przez Dyrektora Biura LGD założonych WoPP. 

6. Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 13/2019  

a) wypełnianie kart oceny zgodności z LSR; 

b) dyskusja  

c) sporządzenie listy wniosków zgodnych z LSR  oraz listy wniosków 

niezgodnych z LSR. 

7. Ocena wniosków złożonych r ramach naboru nr 13/2019 względem zgodności operacji 

z lokalnymi kryteriami wyboru  

a) wypełnianie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

b) sporządzenie  projektu listy ocenionych operacji. 

8. Ustalenie kwoty wsparcia  i wybór wniosków do finansowania w ramach naboru nr 

13/2019; 

a) ustalenie kwoty wsparcia 

b) podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do 

finansowania. 

c) sporządzenie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania 

d) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i 

niewybranych do finansowania. 

9. Ocena zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 14/2019  

a) wypełnianie kart oceny zgodności z LSR; 

b) dyskusja  

c) sporządzenie listy wniosków zgodnych z LSR  oraz listy wniosków 

niezgodnych z LSR. 

10. Ocena wniosków złożonych r ramach naboru nr 14/2019 względem zgodności operacji 

z lokalnymi kryteriami wyboru  

a) wypełnianie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

b) sporządzenie  projektu listy ocenionych operacji. 
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11. Ustalenie kwoty wsparcia  i wybór wniosków do finansowania w ramach naboru nr 

14/2019; 

a) ustalenie kwoty wsparcia 

b) podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do 

finansowania. 

c) sporządzenie listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania 

d) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych i 

niewybranych do finansowania. 

12. Ponowna ocena wniosków z naboru nr 11/2019 o znaku sprawy nr 11/2019-5/09/2019 

i 11/2019-8/09/2019. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie posiedzenia. 
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