Załącznik nr 3 do
Uchwały Zarządu LGD „Mazurskie Morze”
z dnia 14.02.2018 r.
Rekomendowane zmiany w Regulaminie Rady Decyzyjnej:

Przed zmianą

Po zmianie

§ 19 od ust. 5-7

§ 19 od ust. 5-7

§ 30, ust. 2

5. Aby zapobiec sytuacjom, w których pracownicy Biura LGD ocenialiby
operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w pewnych
formalnych lub nieformalnych zależnościach, co mogłoby wzbudzać
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w procesie oceny i
wyboru projektów ustala się procedurę wyłączenia pracownika Biura LGD
z etapu oceny zgodności wniosków z ogłoszeniem naboru.
6. Pracownicy Biura LGD przed przystąpieniem do wykonywania czynności,
o których mowa w ust. 4 wypełniają deklaracje bezstronności i poufności
co do wyboru operacji złożonych w ogłoszonym naborze.
7. Do wyłączenia pracownika Biura z oceny operacji zastosowanie mają
zapisy § 26 ust. 3 i 4.
§ 30, ust. 2

Nie było ustępów 5-7

2. Każda uchwała zawiera:
a) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę,
miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę,
PESEL lub REGON, NIP)
b) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku
c) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą
podaną we wniosku
d) kwotę pomocy ustaloną przez LGD
e) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności
operacji z LSR
f) łączną ocenę punktową, którą otrzymał wniosek
g) informację o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania.

2. Każda uchwała zawiera:
a) indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD
b) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę,
miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę,
PESEL lub REGON, NIP)
c) informację o numerze identyfikacyjnym podmiotu nadany zgodnie z
ustawą o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
d) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku
e) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą
podaną we wniosku
f) kwotę pomocy ustaloną przez LGD
g) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności
operacji z LSR
h) łączną ocenę punktową, którą otrzymał wniosek
i) informację o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania.

Przed zmianą

Po zmianie
W załączniku nr 2a dodano nową część XI z dwoma
punktami weryfikacyjnymi
XI. Operacja spełnia dodatkowe wymagania określone dla PO
„Rybactwo i Morze” 2014-202

Załącznik

nr

2a

-

KARTA
WERYFIKACJI
ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI
W PROGRAMIE RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020
Punkty weryfikacyjne kończyły się na części X pytaniu 1

1. Operacja ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację,
dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój.
2. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca fizycznie nie ukończył lub
w pełni nie zrealizował operacji, tzn. posiada zaplanowane do
realizacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie
zostały ukończone
Dotychczasową część XI przenumerowano na XII – Wynik weryfikacji
Dotychczasową część XII przenumerowano na XIII – Ostateczny wynik
weryfikacji

