Załącznik nr 2 do
Uchwały Zarządu LGD „Mazurskie Morze”
z dnia 14.02.2018 r.
Rekomendowane zmiany w procedurze oceny i wyboru operacji:
Przed zmianą
Rozdział I
Ogłaszanie naboru wniosków o dofinansowanie

I.

Po zmianie
Rozdział I
I. Ogłaszanie naboru wniosków o dofinansowanie

Tabela 1. Kolejność czynności związanych z ogłaszaniem i przyjmowanie Tabela 1. Kolejność czynności związanych z ogłaszaniem i przyjmowanie
wniosków

2.

wniosków

Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
wniosek LGD MM podaje do
publicznej wiadomości
informację o możliwości
składania za pośrednictwem
LGD MM wniosków o
dofinansowanie operacji oraz
treść ogłoszenia o naborze
wniosków.
III.

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

treść ogłoszenia
o naborze
wniosków

Procedura oceny i wyboru operacji, pkt 7

7. Celem zobiektywizowania procesu oceny zastosowano Rejestr interesów
członków Rady Decyzyjnej analizujący ewentualne powiązania grup
interesów z operacjami wnioskodawcami oraz system wyłączania się z
oceny poszczególnych członków Rady w sytuacjach, mogących budzić
wątpliwości co do bezstronności danego członka Rady w rozpatrywaniu
wniosków o pomoc.

2.

Zarząd Województwa
zatwierdza wystąpienie LGD o
ogłoszenie naboru wniosków i
akceptuje podanie prze LGD do
publicznej wiadomości
informacji o możliwości
składania wniosków o
dofinansowanie operacji oraz
treść ogłoszenia o naborze
wniosków.

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

treść ogłoszenia
o naborze
wniosków

III. Procedura oceny i wyboru operacji, pkt 7
7. Celem zobiektywizowania procesu oceny zastosowano Rejestr interesów
członków Rady Decyzyjnej analizujący ewentualne powiązania grup
interesów z operacjami i wnioskodawcami oraz system wyłączania się z
oceny poszczególnych członków Rady oraz pracowników Biura LGD w
sytuacjach, mogących budzić wątpliwości co do bezstronności danego
członka Rady, lub pracownika Biura LGD w rozpatrywaniu wniosków o
pomoc.

Tabela 2. Etapy procedury w wersji tabelarycznej

Tabela 2. Etapy procedury w wersji tabelarycznej

1.Dokonanie oceny zgodności
operacji z ogłoszeniem naboru
wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie:

2.

Pracownik
Biura LGD

 złożenia wniosku w miejscu i
terminie
wskazanym
w
ogłoszeniu,
 zgodności
operacji
z
zakresem tematycznym, który
został
wskazany
w
ogłoszeniu,
 realizacji celów głównych i
szczegółowych LSR przez
osiąganie zaplanowanych w
niej wskaźników,
 zgodności operacji z formą
wsparcia
wskazaną
w
ogłoszeniu (refundacja albo
ryczałt-premia),
 zgodności
wnioskowanej
kwoty pomocy na podjęcie
działalności gospodarczej z
limitami uwarunkowanymi
zakresem
planowanej
działalności (PKD).
2.Przygotowanie i wysłanie do
członków Rady pisemnego
zawiadomienia o terminie,
miejscu i porządku posiedzenia
Rady. Wysłanie do członków
Rady drogą elektroniczną ww.
zawiadomienia.

Zawiadomienie o
terminie
posiedzenia Rady
jej członków

1. Wypełnienie przez pracowników
Biura
LGD
„Deklaracji
bezstronności i poufności”.
2. Dokonanie oceny zgodności operacji
z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy w zakresie:
 złożenia wniosku w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 zgodności operacji z zakresem
tematycznym, który został wskazany
w ogłoszeniu,
 realizacji
celów
głównych
i
szczegółowych LSR przez osiąganie
Pracownik
zaplanowanych w niej wskaźników,
2. Biura

zgodności operacji z formą wsparcia
LGD
wskazaną w ogłoszeniu (refundacja
albo ryczałt-premia),
 zgodności wnioskowanej kwoty
pomocy na podjęcie działalności
gospodarczej
z
limitami
uwarunkowanymi
zakresem
planowanej działalności (PKD)
3. Przygotowanie i wysłanie do
członków
Rady
pisemnego
zawiadomienia o terminie, miejscu i
porządku
posiedzenia
Rady.
Wysłanie do członków Rady drogą
elektroniczną ww. zawiadomienia.

Zawiadomienie
o terminie
posiedzenia
Rady jej
członków

III.2. Procedura oceny operacji na podstawie kryteriów punktowych

III.2. Procedura oceny operacji na podstawie kryteriów punktowych

wyboru operacji

wyboru operacji

Błędna numeracja punktów od 8 do 19

Brak załącznika nr 2

Brak załącznika nr 3

Poprawiono numerację punktów od 1 do 12
Zał. nr 2
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zał. nr 3
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
dotyczące niezakończenia operacji.

