
Załącznik nr 4 do 

Uchwały Zarządu LGD „Mazurskie Morze” 

z dnia 20.09.2017 r. 

 

Rekomendowane zmiany w Regulaminie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”: 

Przed zmianą Po zmianie 

§ 27 

Głosowanie nad zgodnością z Programem 

1. Po zakończeniu naboru, członkowie Rady zapoznają się ze złożonymi 

wnioskami i dokonują indywidualnie w oparciu o Karty Weryfikacji oceny 

zgodności wniosków z Programem. Karta Weryfikacji stanowi załącznik 

do Regulaminu Rady. Indywidualna ocena zgodności z Programem 

przeprowadzana jest przed pierwszym Posiedzeniem Rady. 

Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie. Przewodniczący 

przedstawia listę złożonych wniosków.  Bez rozpatrzenia Rady pozostają 

wnioski które: 

 wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 

 są niezgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w 

ogłoszeniu o naborze wniosków, 

 są niezgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

 nie spełniają dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

określonych w ogłoszeniu o naborze. 

2. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie jawne listę wniosków 

pozostających bez rozpatrzenia z uzasadnieniem. 

3. Przewodniczący Rady  przedstawia wyniki indywidualnej oceny zgodności 

wniosków z Programem. Wniosek uznaje się za zgodny z Programem, jeśli 

bezwzględna większość członków Rady uznała że wniosek jest zgodny z 

Programem. Tak przygotowaną listę operacji zgodnych z Programem 

zatwierdza Rada podejmując stosowną uchwałę w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń, o których mowa w 

§26 Regulaminu Rady.  

4. Do oceny zgodności z LSR kierowane są tylko wnioski zgodne z 

§ 27 

Głosowanie nad zgodnością z Programem 

1. Po zakończeniu naboru, członkowie Rady zapoznają się ze złożonymi 

wnioskami. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie. 

Przewodniczący przedstawia listę złożonych wniosków.  Bez rozpatrzenia 

Rady pozostają wnioski które: 

 wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 

 są niezgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w 

ogłoszeniu o naborze wniosków, 

 są niezgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

 nie spełniają dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

określonych w ogłoszeniu o naborze. 

1. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie jawne listę wniosków 

pozostających bez rozpatrzenia z uzasadnieniem. 

2. Członkowie Rady podpisują „Deklarację bezstronności i poufności” o 

której mowa w §26 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”, która wskazuje, z oceny których operacji 

podlegających ocenie w ramach danego naboru członek Rady zostaje 

wyłączony. W deklaracji członek Rady wskazuje wszystkie operacje, co do 

których wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wykluczająca członka Rady 

z oceny określona w §26 Regulaminu Rady. Wyłączenia z oceny operacji 

obowiązują od etapu oceny operacji w zakresie zgodności z Programem 

PROW 2014-2020 i Programem Rybactwo i Morze 2014-2020. 

3. Rada przystępuje do weryfikacji operacji pod względem zgodności z 

odpowiednim programem -  Karta Weryfikacji oceny zgodności wniosków 

z Programem wypełniana jest tylko przez Przewodniczącego Rady i 



Programem. 

5. Członkowie Rady podpisują „Deklarację bezstronności i poufności” o 

której mowa w §26 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”, która wskazuje, z oceny których operacji 

podlegających ocenie w ramach danego naboru członek Rady zostaje 

wyłączony. W deklaracji członek Rady wskazuje wszystkie operacje, co do 

których wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wykluczająca członka 

Rady z oceny określona w §26 Regulaminu Rady. 

 

podpisywana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, z 

zastosowaniem wyłączeń, o których mowa w §26 Regulaminu Rady. Karta 

Weryfikacji stanowi załącznik do Regulaminu Rady. W przypadku różnicy 

zdań nad danym punktem, Przewodniczący Rady ogłasza głosowanie, 

dodatkowo, każde zdanie jest odnotowywane w uwagach. Wniosek uznaje 

się za zgodny z Programem, jeśli większość członków Rady, obecnych na 

posiedzeniu, z uwzględnieniem wyłączeń, uznała że wniosek jest zgodny z 

Programem. Listę operacji zgodnych z Programem i niezgodnych z 

Programem zatwierdza Rada podejmując stosowną uchwałę w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, z zastosowaniem wyłączeń, o 

których mowa w §26 Regulaminu Rady. 

4. Do oceny zgodności z LSR kierowane są tylko wnioski zgodne z 

Programem. 

 


