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str. 7: 

 w drugim akapicie zmiana liczby członków z 55 na 56 

str. 9: 

 w pkt. I. III. Charakterystyka partnerstwa i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD zmiana liczby 

członków z 55 na 56  

str. 10 

 w tab. dopisanie wiersza 56: Tomasz Śnieciński, Członek zwyczajny, społeczny 

 w Tab. Struktura reprezentatywności (…) zmiana liczby 55 na 56 oraz zmiana ilości członków 

reprezentujących sektor społeczny oraz społeczny i gospodarczy razem. 

str. 13: 

 w pkt. I.V. Zasady i procedury funkcjonowania LGD, w drugim akapicie w zdaniu: Co do zasady 

uchwały (…) usunięcie zwrotu: listem poleconym. 

 w schemacie organizacyjnym zmiana liczby członków Walnego z 55 na 56. 

str. 18: 

 w pkt. Zasady funkcjonowania biura, w tym warunki techniczne, lokalowe LGD, zmiana treści ostatniego 

akapitu na następujący: Biuro LGD wyposażone zostało w komputery, faks i telefony. Każdy z 

pracowników posiada indywidualne stanowisko pracy oraz stałe połączenie z Internetem. Biuro LGD 

spełnia funkcje administracyjne, zarządza dokumentacją i obsługuje organy LGD, umożliwiając im 

prawidłowe wypełnianie nałożonych na nich zadań i obowiązków. Biuro LGD funkcjonuje w oparciu o 

swój regulamin. Na zdjęciach poniżej przedstawiono pomieszczenie sali konferencyjnej i pomieszczenie 

biura LGD. 

str. 19:  

 w pkt. I.VI. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady usunięcie drugiego akapitu 

 w pkt. I.VII. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji projektów usunięcie drugiego akapitu 

str. 52: 

 usunięcie ostatniego akapitu oraz Tab. Założona liczba operacji realizowanych w Strategii 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

str. 59: 

 w Tab. Operacje przewidziane do realizacji w ramach wdrażania LSR, w pkt. 20, w trzeciej kolumnie, w 

zdaniu: Zestawienie działań dodatkowych dla operacji: usunięciem pierwszego i drugiego myślnika, w 

trzecim myślniku usunięcie zwrotu: w każdej z 10 gmin - (10 spotkań) oraz usunięcie ostatniego zdania  

str. 60: 

 w Tab. Operacje przewidziane do realizacji w ramach wdrażania LSR, usunięcie pkt. 25  

str. 61: 

 w Tab. Operacje przewidziane do realizacji w ramach wdrażania LSR, w pkt. 31 w trzeciej kolumnie, w 

zdaniu: Każda usługa doradcza (…) usunięcie zwrotu: po 7 godzin każda, łącznie będzie zrealizowanych 

około 1120 godzin konsultacji, w ramach około 160 projektów. 

str. 62: 

w Tab. Operacje przewidziane do realizacji w ramach wdrażania LSR  

 w pkt. 32 w trzeciej kolumnie wykreślenie ostatniego zdania. 

 w pkt. 34 w trzeciej kolumnie zmiana liczby ulotek na 13 000 szt. oraz usunięcie ostatniego zdania,  

 w pkt. 36 w trzeciej kolumnie zmiana liczby ulotek na 6 000 szt. oraz usunięcie ostatniego zdania, 

 w pkt. 37 w trzeciej kolumnie zmiana liczby ogłoszeń na 20,  

 usunięcie pkt. 38 i 39,  

 w pkt. 40 w trzeciej kolumnie, w drugim zdaniu dopisanie roku 2012, zmian liczby imprez na 3 oraz 

usunięciem ostatniego zdania,  

 w 41 pkt, w trzeciej kolumnie, w pierwszym zdaniu usunięcie dwukrotnego zwrotu: w I kwartale oraz w 

drugim zdaniu po słowie: przeprowadzenie dodanie słowa: niektórych. 

str. 63: 
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 w Tab. Operacje przewidziane do realizacji w ramach wdrażania LSR w pkt. 42, w trzeciej kolumnie w 

pierwszym zdaniu usunięciem zwrotu: planowana jest na 2011 rok i będzie ona oraz w drugim zdaniu po 

słowie: po dodanie słowa: danym. 

str. 70: 

 w pkt. IX. Określenie procedury (…), w drugim akapicie zmiana wypunktowanych treści na: 

- procedurę naboru wniosków o przyznanie pomocy  

- procedurę wyłączenia członka Rady 

- procedurę oceny zgodności operacji z LSR 

- procedurę oceny zgodności operacji według kryteriów LGD 

- procedurę zmiany lokalnych kryteriów wyboru LGD, 

- procedurę odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji 

- procedurę postępowania w przypadku uzyskania przez operację tej samej liczby punktów 

str. 71: 

 w pkt. 4, ppkt. 3) dopisanie pkt. c) 

 w pkt. 4, ppkt. 4) przeredagowanie treści ppkt. 4) na następującą: w oddziałach regionalnych ARiMR 

(tylko formularz wniosku) w przypadku gdy nabór dotyczy operacji, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3) i 4) 

str. 72: 

 w diagramie w pierwszym polu na prawo wykreślenie zwrotu: w prasie i oraz dopisanie na końcu zdania 

zwrotu: i na stronie internetowej LGD 

 w diagramie w trzecim polu na prawo wykreślenie drugiego zdania. 

str. 73: 

 w pkt. Procedura wyłączenia członka Rady, w pkt. 2. dopisanie ppkt. f) 

str. 74: 

 w pkt. 7 usunięcie ostatniego zdania 

 dopisanie pkt. 8 i 9 

 w karcie oceny w czwartym wierszu zastąpienie słowa: Nazwa zwrotem: Tytuł/cel 

str. 77:  

 zmiana numeracji pkt. 8 i 9 na 10 i 11 

 w pkt. 11 przeredagowanie treści na następującą: Operacja, która zostanie uznana za niezgodną z LSR 

nie podlega dalszej ocenie i wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie i możliwości odwołania 

się od decyzji Rady. 

str. 78: 

 w diagramie w pierwszym polu usunięcie zwrotu: o zachowaniu 

str. 79: 

 w pkt. Procedura oceny zgodności operacji według kryteriów LGD, w trzecim zdaniu usunięcie słowa: 

rankingowej.  

str. 80:  

 w zdaniu następującym bezpośrednio po pkt. 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw usunięcie 

słowa: rankingowej. 

 w karcie z kryteriami wyboru dla małych projektów usunięcie pkt. 1. 

str. 81: 

 w uzasadnieniu kryteriów usunięcie pkt. 1. 

str. 84: 

 w karcie z kryteriami wyboru dla dz. Odnowa i rozwój wsi usunięcie pkt. 1. 

 w uzasadnieniu kryteriów usunięcie pkt. 1 

str. 86: 

w karcie z kryteriami wyboru dla dz. Różnicowanie (…)  

 usunięcie pkt. 1,  

 usunięcie z nazwy kryterium 4. zwrotu: w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

 dopisanie zwrotu: stałe miejsca pracy przy poszczególnych przedziałach liczbowych miejsc pracy 

 w uzasadnieniu kryteriów usunięcie pkt. 1 
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str. 87: 

w pkt. 4.  

 usunięcie z nazwy kryterium 4. zwrotu: w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

 dopisanie zwrotu: stałe miejsca pracy przy poszczególnych przedziałach liczbowych miejsc pracy 

 w pierwszym zdaniu następującym po pkt d) dopisanie słowa stałych oraz przeredagowanie trzeciego 

zdania na następujące: Jeśli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku i załączników – 

ekonomiczny plan operacji pkt II. Charakterystyka planowanej operacji, II.2.c. Analiza potrzeb i 

korzyści, Liczba planowanych do utworzenia stałych miejsc pracy/Osoby)(..). 

str. 89: 

 w karcie z kryteriami wyboru dla dz. Tworzenie (…)  usunięcie pkt. 1. 

str. 90: 

 w uzasadnieniu kryteriów usunięcie pkt. 1 

str. 92: 

 usunięcie trzeciego i czwartego zdania następującego po pkt. 1.  

str. 93: 

 w pkt. 6. w piątym myślniku usunięcie zwrotu: wyniki głosowań oraz 

 w pkt. 7. usunięcie cyfry 1) oraz w drugim myślniku usunięcie zwrotu: małych projektów 

str. 94: 

 w pkt. Przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu (ARiMR/SW) dopisanie zwrotu: listy operacji 

wybranych i niewybranych wraz z uchwałami oraz wszystkie złożone wnioski oraz usunięcie pkt. 1-8 

 w drugim akapicie po zwrocie: do dofinansowania, dopisanie zwrotu: dz. „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, 

 w pkt. 11 dopisanie myślnika o treści: nazwę/imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz myślnika o treści: 

kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca, zgodną z podaną we wniosku 

 w pkt. 11 w trzecim myślniku wykreślenie zwrotu: tytuł operacji określony w ekonomicznym planie 

operacji dla działania 

 dopisanie pkt. 12-14 

str. 95: 

 w tabeli w dziewiątym wierszu w czwartej kolumnie przeredagowanie treści na następującą:  

1. Lista ocenionych, wybranych/niewybranych operacji 

2. Informacja o: 

- zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z LSR (wskazując przyczyny niezgodności) 

- liczbie uzyskanych punktów lub miejsce na liście operacji ocenionych  

- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR 

- tym, czy dana operacja mieści się w ramach dostępnego limitu środków, w ramach danego konkursu 

 w tabeli w dziesiątym wierszu w czwartej kolumnie wykreślenie treści pkt. 1-8 i wpisanie następującej 

treści: Listy operacji wybranych i niewybranych wraz z uchwałami oraz wszystkie złożone wnioski. W 

przypadku, gdy nabór dotyczy operacji z działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie listy (wyłącznie listy) przekazywane 

są dodatkowo do wiadomości Samorządu Województwa. 

str. 97: 

 w diagramie przeredagowanie treści pierwszego pola na lewo na następujący: W ciągu 21 dni od 

zakończenia naboru LGD przesyła każdemu wnioskodawcy listę ocenionych operacji, informując ich na 

piśmie o: 

- zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z LSR (wskazując przyczyny niezgodności) 

- liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście operacji ocenionych 

- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR 

- tym, czy dana operacja mieści się w ramach dostępnego limitu środków, w ramach danego konkursu. 

 w diagramie przeredagowanie treści drugiego pola na lewo na następujący: Przekazanie do IW w ciągu 

45 dni od zakończenia naboru: List operacji wybranych i niewybranych wraz z uchwałami oraz 

wszystkich złożonych wnioski. W przypadku, gdy nabór dotyczy operacji z działania „Różnicowanie w 
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kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie listy 

(wyłącznie listy) przekazywane są dodatkowo do wiadomości Samorządu Województwa. 

 w diagramie w polu na prawo zmiana dwukrotnie słowa: projektodawca na wnioskodawca 

str. 98: 

 w karcie oceny z dz. małe projekty w piątym wierszu zmiana słowa: nazwa na: tytuł oraz usunięciem 

kryterium nr 1.  

str. 99: 

 w karcie oceny z dz. Odnowa i rozwój wsi w piątym wierszu zmiana słowa: nazwa na: tytuł oraz 

usunięciem kryterium nr 1.  

str. 100: 

 w karcie oceny z dz. Różnicowanie (…) w piątym wierszu zmiana słowa: nazwa na: cel oraz usunięciem 

kryterium nr 1.  

str. 101: 

w kryterium nr 4.  

 w Instrukcji wypełnienia, w drugim zdaniu przed zwrotem: miejsc pracy dodanie słowa: stałych 

 z nazwy kryterium usunięcie zapisu: w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 

 dopisanie zwrotu: stałe miejsca pracy przy poszczególnych przedziałach liczbowych miejsc pracy 

str. 102: 

 w karcie oceny z dz. Tworzenie (…) w piątym wierszu zmiana słowa: nazwa na: cel oraz usunięciem 

kryterium nr 1.  

str. 103: 

 przeredagowanie treści pkt. 1 Procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji na następującą: 

Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd, członkowie LGD 

lub Samorząd Województwa. 

str. 104: 

 w Procedurze odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji, w pkt. 1, w drugim 

myślniku usunięcie zapisu: małych projektów 

 przeredagowanie tytułu tabeli na następujący: Poniżej przedstawiono procedurę odwołania od 

rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji w sposób tabelaryczny. 

 w tabeli w trzecim wierszu, w czwartej kolumnie dopisanie czwartego myślnika 

str. 105: 

  w tabeli, w szóstym wierszu w trzeciej kolumnie wykreślenie zapisu: Sporządzenie list wniosków, w 

których nie wskazano adresu wnioskodawcy. Sporządzenie list wniosków złożonych po terminie. 

Sporządzenie wykazu operacji wybranych /niewybranych 

 w tabeli, w szóstym wierszu w czwartej kolumnie wykreślenie zapisu: Lista wniosków złożonych po 

terminie. Lista wniosków, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy. Wykaz wniosków o przyznanie 

pomocy niezgodnych z LSR. 

 w tabeli, w siódmym wierszu w czwartej kolumnie wykreślenie pkt. 1-8 i zastąpienie następującą treścią: 

Listy operacji wybranych i niewybranych wraz z uchwałami oraz wszystkie złożone wnioski. W 

przypadku, gdy nabór dotyczy operacji z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie listy (wyłącznie listy) przekazywane są 

dodatkowo do wiadomości Samorządu Województwa. 

 w tabeli w ósmym wierszu w trzeciej kolumnie wykreślenie dotychczasowej treści i zastąpienie 

następującą: O wynikach rozpatrzenia odwołania wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie w 

terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym odwołanie było rozpatrywane. 

 w tabeli w ósmym wierszu w czwartej kolumnie wykreślnie dotychczasowej treści i zastąpienie 

następującą: Pismo o wyniku rozpatrzenia odwołania. 

str. 106: 

 w tytule diagramu dopisanie zwrotu: w sprawie wyboru operacji 
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 w diagramie w pierwszym polu na prawo, w drugim myślniku wykreślenie zwrotu: małych projektów 

oraz dopisanie czwartego myślnika o treści: tym, czy dana operacja mieści się w ramach dostępnego 

limitu środków, w ramach danego konkursu 

 w diagramie w czwartym polu po lewo wykreślenie treści: Sporządzenie list wniosków, w których nie 

wskazano adresu wnioskodawcy. Sporządzenie list wniosków złożonych po terminie. Sporządzenie 

wykazu operacji zgodnych/ niezgodnych z LSR. 

 w diagramie, w czwartym polu po środku wykreślenie pkt. 1-8 i zastąpienie następującą treścią: Listy 

operacji wybranych i niewybranych wraz z uchwałami oraz wszystkie złożone wnioski. W przypadku, gdy 

nabór dotyczy operacji z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie listy (wyłącznie listy) przekazywane są dodatkowo do 

wiadomości Samorządu Województwa. 

str. 108: 

 w Tab. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w okresach półrocznych, w dz. Odnowa i rozwój wsi 

wstawienie znaku X w I półroczu 2014. 

str. 111: 

 wykreślenie treści myślników nr 6-8 

str. 112: 

 wykreślenie treści myślnika nr 2  

str. 120: 

 w akapicie: W celu przeprowadzenia obiektywnej (…), w trzecim zdaniu wykreślenie zwrotu: i nie 

później niż do końca I kwartału roku następnego. 

str. 138: 

 wykreślenie pkt. XVII. Informacja o załącznikach 


