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Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju "Kraina Bobra" w dn. 9 maja 2013

l. str. l
zmiana znaku graficznego LGD

2. str. 113 dodaje się:
pkt Sa. Operacje niezgodne z LSR, operacje niemieszczące się w limicie lub złożone nie w miejscu
terminie uwzględnione są na liście operacji niewybranych.
pkt Sb. Na podstawie ww. list Rada na pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwały warunkowe o
wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania.
pkt Sc. Po terminie przewidzianym na odwołania w przypadku braku odwołań uchwały warunkowe
stają się skuteczne

3. str. 114 dodaje się:
pkt 9a. Jeśli w ramach naboru nie wpłynęły żadne odwołania uchwały warunkowe podjęte przez Radę na
pierwszym posiedzeniu stają się skuteczne. W takim przypadku odbywa się tylko jedno posiedzenie
Rady, na którym dokonana jest ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z kryteriami lokalnymi oraz
podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania

4. str. 124 dodaje się:
w: Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji, w pkt I. wypunktowanie o
treści: tym, czy dana operacja mieści się w ramach dostępnego limitu środków, w ramach danego
konkursu
pkt 3a. Jeśli wpłyną odwołania od wnioskodawców to zwołane zostaje drugie posiedzenie Rady.
pkt 3b. Jeżeli odwołanie rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy, a liczba uzyskanych przez
wnioskodawcę punktów kwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji wybranych do finansowania,
Rada podejmuje stosowną uchwałę i umieszcza wniosek na liście operacji wybranych do
dofinansowania.
pkt 3c. W stosunku do operacji, wobec której przyjęto odwołanie i kwalifikuje się do finansowania oraz
operacji, która na skutek uwzględnienia przedmiotowego odwołania nie kwalifikuje się do finansowania
Rada podejmuje uchwały.
pkt 3d. Uchwała warunkowa podjęta na pierwszym posiedzeniu dotycząca wniosku, który rozpatrywano
ponownie lub wniosku, który po uwzględnieniu odwołania nie kwalifikuje się do finansowania staje się
bezskuteczna i zostaje zastąpiona uchwałą podjęto na drugim posiedzeniu.
pkt 3e. Jeśli zachodzi potrzeba Rada aktualizuje listy operacji wybranych lub niewybranych.

S. str. 12S:
skreśla się pkt 6 i zmienia numeracje kolejnych punktów

6. str. 126
skreśla się zapis: "kolejność zarejestrowania wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych
wniosków prowadzonym przez Biuro LGD" i zastępuję treścią: "a) z terenu danej gminy w obecnym
konkursie żadna operacja nie otrzymała dofinansowania - wyżej umieszczona zostanie operacja, z
gminy, z której w obecnym konkursie żadna operacja nie otrzymała dofinansowania, b) wnioskowana
kwota - wyżej umieszczona zostanie operacja, z niższą wnioskowaną kwotą, c) stosunek wnioskowanej
kwoty do kosztów całkowitych operacji - wyżej umieszczona zostanie operacja o niższym ilorazie"
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