Załącznik nr1 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
OCENA WSTĘPNA – realizowana przez Biuro LGD
A. Ocena zgodności z kryteriami formalnymi
B. Ocena zgodności operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami
zawartymi w LSR
C. Ocena zgodności operacji z PROW 2014-2020
D. Ocena wstępna wniosku o przyznanie pomocy

Wynik Biuro przekazuje członkom
Rady na Posiedzeniu

POSIEDZENIE RADY
Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności
Biuro przekazuje wnioski podczas posiedzenia Rady
Sprawdzenie parytetów (Komisja Sprawdzająca)

Ocena zgodności z kryteriami formalnymi, LSR i Programem
Rada posiłkuje się efektem wstępnej oceny Biura
Ocena dokonywana przez Radę odbywa się przez wypełnienie części E

Sporządzenie listy operacji ocenionych w
ramach oceny wstępnej

Wynik pozytywny gdy większość członków Rady
uzna za zgodną z kryteriami, LSR i Programem
Wyniki głosowania i zdania odrębne
odnotowane są w protokole

do 21 dni od ostatniego dnia
naboru
Załącznik nr 3 części A - D

do 60 dni następującego po

ostatnim dniu terminu
składania wniosków
o udzielenie wsparcia
następującego po ostatnim
dniu terminu składania
wniosków o udzielenie
wsparcia

Załącznik nr 3 część E

Akceptacja

Operacje, które nie spełniają
warunków oceny (formalna, LSR,
PROW) nie podlegają wyborowi

Przekazanie wniosków do oceny wg
lokalnych kryteriów wyboru
Tak

Nie

Ocena wg lokalnych
kryteriów wyboru

Wnioski nie przekazywane do
dalszej oceny

- kartę uzupełnia Przewodniczący Rady podpisują członkowie
- głosowanie w sprawie każdego z kryteriów
- Rada sumuje punkty, podaje uzasadnienie
- ustalenie kwoty wsparcia
głosowanie jawne

Podjęcie uchwał o niezgodności operacji z
kryteriami formalnymi, LSR i Programem z
uzasadnieniem np. nie złożono w terminie,
nie zgodny z programem

Ślad
rewizyjny

Sprawdzenie parytetów

PROCEDURA WYBORU OPERACJI
- Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
- W stosunku do każdej operacji decyzja w formie uchwały w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia
- Na podstawie uchwał Rada sporządza listę wybranych operacji

60 dni następującego po ostatnim dniu terminu
INFORMOWANIE

składania wniosków o udzielenie wsparcia

