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 Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Bobra” w dn. 27 października  2010  

 

1. str. 92-94 – zmiana w treści procedury rozpoczęcia naboru:  

 w pkt. 1 - zmiana terminu w ciągu jakiego należy wystąpić do Samorządu Województwa z wnioskiem 

o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy  /z 24 na 44/ 

 w pkt. 1 - dodanie informacji, iż we wniosku do Samorządu Województwa LGD określa planowany 

termin składania wniosków o przyznanie pomocy 

 po pkt. 1 dodaje się nowy pkt. 2 o następującej treści: „W terminie co najmniej 24 dni przed dniem 

rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” LGD przekazuje dokumenty, niezbędne do podania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania” 

 pkt. 2 zmienia numerację na pkt. 3 

 w nowym pkt. 3 - skreślenie ppkt. 1), 2), 3), 4) 

 w nowym pkt. 3 - zastąpienie wyrazów „wraz z wnioskiem LGD przekazuje w formie elektronicznej” 

zwrotem „informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera w szczególności” 

 w nowym pkt. 3 - rozszerzenie zapisu „wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez 

LGD”, na następujący „wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru 

operacji przez LGD, określonych w LSR”   

 w nowym pkt. 3 - rozszerzenie zapisu „kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR” 

na następujący „kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR, w tym kryteriów, na 

podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizację operacji w ramach LSR” 

 w nowym pkt. 3 - dodanie ppkt. e) o treści „minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne 

do wyboru operacji przez LGD” 

 pkt. 3 zmienia numerację na pkt. 4 

 w nowym pkt. 4 wyrażenie „dokumenty, o których mowa w pkt. 2, ppkt. 1) lit. c)” zastępuję się 

wyrażeniem „Informacja oraz dokumenty, o których mowa w pkt.3, lit. c)” 

 pozostałe pkt. od 4 do 10 zmieniają numerację odpowiednio od  5-11.  

2. str. 107 – pod tabelką z kryteriami wyboru dla działania Małe projekty – umieszczenie zapisów: 

„Minimalne wymaganie, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania przez 

LGD” oraz „Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji 

według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.” 

3. str. 112 - pod tabelką z kryteriami wyboru dla działania Odnowa i rozwój wsi– umieszczenie zapisów: 

„Minimalne wymaganie, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji do dofinansowania przez 

LGD” oraz „Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w wyniku oceny operacji 

według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.” 

4. str. 115 - pod tabelką z kryteriami wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej – umieszczenie zapisów: „Minimalne wymaganie, których spełnienie jest niezbędne do 

wyboru operacji do dofinansowania przez LGD” oraz „Aby operacja została wybrana do dofinansowania, 

musi uzyskać w wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 

pkt.” 

5. str. 120 - pod tabelką z kryteriami wyboru dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 

umieszczenie zapisów: „Minimalne wymaganie, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji do 
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dofinansowania przez LGD” oraz „Aby operacja została wybrana do dofinansowania, musi uzyskać w 

wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru określonych przez LGD, co najmniej 40 pkt.” 

6. str. 126 w Procedurze oceny zgodności z kryteriami w pkt. 7 ppkt. 1) dodaje się zapis „tym, czy dana 

operacja mieści się w ramach dostępnego limitu środków, w ramach danego konkursu”. 

7. str. 126 – ostatni akapit na stronie rozpoczynający się od „W terminie 45 dni….” zamieniono na pkt. 10 o 

następującej treści: „W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o 

przyznanie pomocy, LGD” oraz wprowadzono punktator kropkowy z ppkt 1) i 2) o następującej treści”  

 sporządza listy operacji:  

1) wybranych do dofinansowania, według liczby punktów, uzyskanych w trakcie oceny spełniania 

kryteriów wyboru operacji, które zawierają dodatkowo informację o tym czy dana operacja mieści 

się w limicie dostępnych środków w ramach danego konkursu,  

2) nie wybranych do dofinansowania, która zawiera dodatkowo wskazanie operacji, które: 

 -  w wyniku oceny operacji według zgodności z LSR, zostały uznane za zgodne lub niezgodne z LSR 

 - nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy, w ramach danego konkursu. 

8. str. 127 – w nowym pkt. 10 dopisano ostatni akapit o treści: „Ponadto, w piśmie wysłanym do 

wnioskodawcy, w przypadku niewybrania jego operacji do dofinansowania, informuje się go o możliwości 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy, bezpośrednio do Instytucji Wdrażającej dane działania, tj. 

ARiMR.” 

9. str. 127 – pkt. 10 zamieniono na pkt. 11 i pierwszy punktator przeredagowano w następujący sposób: 

„tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy dla operacji z działania „Odnowa i rozwój wsi 

i „Małe projekty” lub cel operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej” oraz tytuł operacji określony w ekonomicznym planie operacji dla 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; 

10. str. 127 – po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 o treści: „LGD publikuje listę wybranych operacji do 

dofinansowania na swojej stronie internetowej, nie później niż w dniu jej przekazania do właściwego 

Samorządu Województwa” 

11. str. 141 – zmiana w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w 2011 roku:  

 przesunięcia terminów naborów z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z II na I kwartał,  

 przesunięcie terminu naboru z działania Małe projekty z I kw. na dwa naboru w II kw. i III kw.  

 wprowadzenie naboru z działania „Odnowa i rozwój wsi” w I kw. 

12. str. 142 – w tabeli „Budżet LGD „Kraina Bobra” poprawienie: 

 w 2009 roku kolumna „Suma” w pierwszym i drugim wierszu poprawienie oczywistych omyłek: 

kwoty 1 706 443,00 na 1 700 135,00 bez zmiany kwoty ogółem 

 w roku 2010 kolumna „Koszty bieżące” w trzecim i czwartym wierszu kwoty 119 074,40 na 

115 667,40 i kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” w trzecim i czwartym wierszu kwoty 

330 115,00 na 299 780,00 oraz kolumna „Suma” w trzecim i czwartym wierszu kwoty 3 198 903,40 

na 3 171 469,40 

 roku 2011 kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” w piątym i szóstym wierszu kwoty 

129 500,00 na 156 825,00 oraz kolumna „Suma” w piątym i szóstym wierszu kwoty 1 210 149,65 na 

1 237 474,65 

 roku 2012 kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” w siódmym i ósmym wierszu kwoty 95 

500,00 na 101 917,00 oraz kolumna „Suma” w siódmym i ósmym wierszu kwoty 864 921,65 na 

871 338,65 

 wiersz „razem kwalifikowalne” kolumna „Koszty bieżące” kwoty 683 640,00 na 680 233,00  

 wiersz „razem kwalifikowalne” kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 872 500,00 

na 875 907,00 


