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Załącznik nr 15 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego 

 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny 

wniosku o powierzenie grantu 

 

Miejscowość, dnia …………………. 
 
Szanowny/a Pan/i 
…………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy 

…………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby – Ulica, nr domu 

…………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby – Kod pocztowy, Miejscowość 

 

Dotyczy: informacji o wyniku ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu 

 

Szanowna/y Pani/e,  

 

W odpowiedzi na pismo z dnia ……………dotyczące ponownej oceny wniosku  

o powierzenie grantu złożonego w dniu………. zarejestrowany pod nr ewidencyjnym…………….. 

informujemy, że uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia………  odwołanie zostało rozpatrzone 

pozytywnie/negatywnie*. 

 

W związku z powyższym wniosek o nr ewidencyjnym …………. został/ nie został* zakwalifikowany i 

wpisany na listę wniosków wybranych/niewybranych* Do powierzenia grantu. 

Wyniki oceny: 

 

I. Ocena zgodności operacji z LSR 

Ocena pozytywna/negatywna * 
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II.  Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru…………….. 

Lokalne kryteria wyboru Przyznana ocena (pkt.) Uzasadnienie 

   

 

 

III. Ustalona kwota wsparcia……………………….. 

 

Wniosek mieści się /nie mieści się *w ramach limitu dostępnych środków przewidzianych dla 

danego naboru. 

 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie informujemy, iż decyzja Rady LGD „Krasnystaw PLUS” jest ostateczna.   

 

Osobą wskazaną do kontaktu jest p. ........................................, tel. .............................. .  

 

 

Pouczenie: 

1) W przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu LGD kieruje projekt do właściwego etapu oceny 
albo dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych do dofinansowania;  

2) W przypadku negatywnej ponownej oceny projektu LGD informuje, iż istnieje możliwość wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22 ust.8 ustawy RLKS w związku z 
art.61 ustawy w zakresie polityki spójności. 
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Z poważaniem  

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 


