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Załącznik nr 16  do Podręcznika  procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej  w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020      

Protokół z posiedzenia Rady LGD 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD 

W dniu/dniach …………….. r. w siedzibie …….. odbyło się posiedzenie Rady LGD.  

Celem posiedzenia Rady LGD była ocena wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru nr ………, w 

ramach zakresu …………….który odbył się w dniach: …………….  

 

Przebieg obrad protokołował/a ……………….  – Sekretarz Rady. 

Obrady prowadził ……………. – (funkcja) … Rady. Przewodniczący posiedzenia upoważnił Sekretarza ……….. do 

obliczania wyników głosowań, kontroli quorum  oraz wykonywania innych czynności związanych z 

przeprowadzeniem procedury posiedzenia Rady.  

 

W dniu …….. Rada Lokalnej Grupy Działania obradowała w następującym składzie: 

Lp. Nazwisko i Imię Członka Rady 

1  

2  

3  

 

Rada spełniła warunek quorum i parytetów zgodnie z Regulaminem.  

 
Na posiedzeniu obecnych było:  ……….Radnych co stanowi ……….% składu Rady. Przewodniczący 
stwierdził prawomocność posiedzenia i      zdolność do podejmowania uchwał na podstawie 
podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu).  
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Reprezentowane sektory: 
Sektor społeczny – ……. członków (………. %) 
Sektor publiczny – ………… członków (……….. %) 
Sektor gospodarczy – ………członków (…………% ) 
 
 Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności i poufności oraz Rejestr interesów członków 
organu decyzyjnego. Na podstawie sporządzonej Listy Członków Rady wyłączonych z oceny 
wniosków o dofinansowanie operacji Przewodniczący stwierdził, że z oceny i wyboru wniosków o 
dofinansowanie operacji, wyłączeni zostali (w związku z potencjalnym konfliktem interesów) 
następujący Członkowie Rady: 
 

Lp. Nr ewidencyjny 

wniosku 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji Imię i nazwisko 

wyłączonego Członka 

Rady 

1     

2     

 

Deklarację bezstronności i poufności złożyło: ……….. radnych (załącznik nr 2) 
Rejestr interesów członka organu decyzyjnego złożyło: ………….. radnych 
Przewodniczący przeprowadził analizę rejestrów interesów wypełnionych przez członków Rady i 
stwierdził, że żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie decyzji 
podejmowanych przez LGD w stosunku do każdego z ocenianych wniosków.  
 
Dla wniosku nr…….. : sektor społeczny (…….%), sektor publiczny (………%), sektor gospodarczy 
(…………%).  
Dla pozostałych wniosków: sektor społeczny (…………%), sektor publiczny (………%), sektor 
gospodarczy (…………%). 

 

Rada LGD dokonała wstępnej oceny wniosków o dofinansowanie operacji złożonych przez Wnioskodawców 

w ramach w/w naboru wniosków. 

 

Wstępnej ocenie poddano……………… wniosków o dofinansowanie operacji. 
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W trakcie naboru oraz po zakończeniu naboru wycofanych zostało …………… wniosków o dofinansowanie 

operacji, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

  

       Lp. Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

1.    

2.    

3.    

 

Każdy wniosek został oceniony przez dwie osoby wybrane losowo przez Przewodniczącego Rady z 
dwóch różnych sektorów z pośród członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
 

 

 

 

 

 

 

       Lp. Numer ewidencyjny 

wniosku 

o dofinansowanie operacji 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko 

oceniającego 

wniosek 

Sektor 

1     

2     

3     
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Listę wniosków o dofinansowanie operacji odrzuconych na etapie wstępnej oceny wraz ze wskazaniem 

przyczyny odrzucenia przedstawia poniższa tabela. 

 

Listę wniosków o dofinansowanie operacji ocenionych pozytywnie na etapie wstępnej oceny i przekazanych 

do II części oceny, przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Imię i nazwisko/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

Numer ewidencyjny  

wniosku  

o dofinansowanie operacji  

1.   

2.   

3.   

 

Ocenie zgodności z LSR (II część oceny) poddanych zostało ……………… wniosków o dofinansowanie operacji - 

listę ocenianych wniosków przedstawia poniższa tabela.  

Lp. 

Numer ewidencyjny 

wniosku Nazwisko i Imię/Nazwa Wnioskodawcy 

1   

2   

3   

4   

Lp. Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Numer ewidencyjny 

wniosku o dofinansowanie 

operacji  

Przyczyna odrzucenia  

wniosku o dofinansowanie operacji 

1.     

2.     

3.     
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Pozytywną ocenę zgodności z LSR uzyskało…….. wniosków zgodnie z listą operacji zgodnych z LSR 

stanowiącą Załącznik nr 4  

 

Ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru (III część oceny) poddanych zostało ……………… wniosków o 

dofinansowanie operacji - listę ocenianych wniosków przedstawia poniższa tabela.  

 

 

LP. 

Nr ewidencyjny 
wniosku 

Imię i nazwisko/ 
Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł 
operacji 

Liczba punktów w 
ocenie zgodności z 

lokalnymi kryteriami 
wyboru 1    

 

 

Wynik oceny: 

……  wniosków otrzymało co najmniej 50% ogólnej liczby punktów. 
……  wniosków nie otrzymało wymaganego minimum punktów 
……  wniosków zostało uznanych za niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.  
 
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie jawne uchwały w sprawie 
wyboru dla każdego wniosku o dofinansowanie operacji. Osoby, które podpisały rejestr interesów i 
wyłączyły się od oceny danego wniosku opuściły salę podczas trwania głosowania nad wskazanym 
w dokumencie wnioskiem.   
Wyniki głosowania i podjętych uchwał przedstawia poniższa tabela:  
 

 
Lp. 

Nr ewidenyjny 
wniosku/Nazwa 
wnioskodawcy 

Nr 
Uchwały 

Liczba osób 
uprawnionyc
h do 
głosowania 

Za 
przyjęciem 

uchwały 

Przeciw  Wstrzy
mało się 
od głosu  

Imię i nazwisko 
wyłączonego 
Członka Rady 

1        

 

Uzasadnienie przyznania dofinansowania dla poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela.  
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Lista Rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji (załącznik nr 6 do protokołu).  
Wnioski zostały uszeregowane na liście rankingowej według ilości uzyskanych punktów. 
W przypadku wniosków o nr: …….. ,które uzyskały jednakową liczbę punktów dokonano analizy 
pod kątem spełniania trzech kryteriów wskazanych w procedurze.  
Przewodniczący dokonał losowania wniosków w  wyniku, którego utworzono listę rankingową 
wniosków z naboru nr ………. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządził:  Zatwierdził: 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Funkcja  Funkcja 

 

 

 

 

Lp. Imię 

Nazwisko 

/Nazwa  Wnioskodawcy 

Numer ewidencyjny 

wniosku 

Uzasadnienie przyznania 

dofinansowania  

1. 
  

 

2. 
  

 

3. 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Rady.  

2. Deklaracje bezstronności i poufności. 

3. Zestawienie ocenionych wniosków o dofinansowanie operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wraz 

ze wskazaniem członków Rady, którzy je oceniali, ocenami poszczególnych członków Rady i średnią 

oceną ostateczną wniosku 

4. Lista operacji zgodny z LSR (w tym z Programem)..  

5. Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinasowania. 

6. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji.  
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Załącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia rady LGD 

 

Zestawienie ocenionych wniosków o dofinansowanie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Oceniający 

I  

– Imię i 

nazwisko  

Przyznana 

ocena 

Oceniający 

II– Imię i 

nazwisko 

Przyznana 

ocena 

Średnia 

ocen 

ostateczna 

wniosku 

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 

Sporządził:  Zatwierdził: 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Funkcja  Funkcja 

 

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia rady LGD 

Lista operacji zgodnych z LSR (w tym z Programem) 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nr identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

pomoc 

Tytuł operacji 
Wnioskowana 

kwota pomocy 

1      

2 
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Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia Rady LGD 

Lista operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy 

Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach naboru ………… 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Imię i 

nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy  

 

Tytuł 

operacji  

Wartość 

całkowita 

operacji 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

Liczba 

punktów 

uzyskanych 

w ramach 

oceny 

zgodności z 

lokalnymi 

kryteriami 

wyboru 

Intensywność 

pomocy 

ustalona 

przez LGD 

Kwota 

wsparcia 

wyliczona 

przez LGD na 

podstawie 

intensywności 

pomocy 

Zgodność 

z LSR 

Tak/Nie 

Czy 

operacja 

mieści się 

w limicie 

środków 

określonym 

w 

ogłoszeniu 

o naborze 

wniosków 

Tak/Nie 

            

 

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Rady LGD 

 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji  

Wnioski ocenione pozytywnie  

(wnioski, które otrzymały co najmniej 50 % ogólnej sumy punktów) 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa Wnioskodawcy 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

Rekomendowana 

kwota  

1 
  

   

2      

 Suma:  

 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji 
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Wnioski ocenione pozytywnie, które mieszczą się w limicie środków 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa Wnioskodawcy 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

Rekomendowana 

kwota  

1 
  

   

 Suma:  

Lista rankingowa wniosków o 
dofinansowanie operacji  

Wnioski ocenione pozytywnie, które                            
nie mieszczą się w limicie środków  

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa Wnioskodawcy 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

Rekomendowana 

kwota  

1 
  

   

 Suma:  

  

Wnioski, które nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania operacji 

 (wnioski, które nie otrzymały co najmniej 50 % ogólnej sumy punktów) 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

Rekomendowana 

kwota  

1 
  

   

 suma  

 

 

Wnioski, które nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania 
operacji ze względu na niespełnione kryteria zgodności z LSR i 

Programem  
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Sporządził:  Zatwierdził: 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Funkcja  Funkcja 

 

 

 
Lp. 

Imię i nazwisko/ 
Nazwa 

Wnioskodawcy 

Nr     
ewidencyjn
y wniosku 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Wnioskowana 
kwota 

Rekomendowana 
kwota 

1 
  

   

 suma  


