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I Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz ze wzorami 
dokumentów 
[…] 

Procedura oceny operacji w przypadku organizacji posiedzeń Rady i Komisji  
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Procedura dotyczy organizacji posiedzeń Rady i Komisji dotyczących oceny złożonych wniosków, 
rozpatrzenia protestów oraz rozpatrzenia możliwości zmiany umowy o dofinansowanie w przypadku 
wprowadzenia stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii.  

Zasady oceny operacji w przypadku posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej są takie same jak przy ocenie podczas stacjonarnych obrad, a zmianie ulega jedynie 
sposób ich organizacji.  

Ogólne zasady organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej 

Podczas zdalnych posiedzeń muszą być zachowane minimalne zasady, tj.: 

 zapewniona jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

 zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 
Stowarzyszenia może wypowiadać się wtoku obrad; 

 zapewnione jest wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 

Informacja o posiedzeniach Rady i Komisji wysyłana do członków Rady zawiera: 

 powiadomienie o organizacji posiedzeń z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji 
wraz z dostępem do odpowiedniego narzędzia, za pośrednictwem którego członkowie wezmą  
w nich udział, 

 dokładny opis sposobu uczestnictwa i oddawania głosów, 

 prośbę o wyrażenie zgody w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym formę dokumentową rozumie 
się jako oświadczenie, wiadomość e-mail, skany dokumentów, nagrania audio i video.  

Do przeprowadzenia posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymagana 
jest zgoda w formie dokumentowej minimum połowy członków Rady. 

Przekazywanie dokumentacji z posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Dokumentacja niezbędna do pracy członków Rady i Komisji oraz biura SGR dotycząca naborów 
wniosków może być obustronnie przekazywana: 

 elektronicznie – w formie skanów, 

 pocztą tradycyjną, 

 osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

Przekazanie członkom Rady lub Komisji dokumentów niezbędnych do oceny wniosków i protestów 
odbywa się: 

 niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków – dokumentacja obejmuje wzór rejestru 
interesów oraz deklaracji bezstronności, 

 niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego 
wybierane są komisje oceniające operacje – dokumentacja obejmuje wnioski oraz wzory kart do 
ich oceny, 
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 przed trzecim posiedzeniem Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego rozpatrywane  
są uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosków – dokumentacja obejmuje złożone wyjaśnienia i 
uzupełnienia oraz wzory kart do oceny wniosków, 

 przed pierwszym posiedzeniem Rady dotyczącym rozpatrywania protestów, podczas którego 
wybierane są komisje rozpatrujące protesty – dokumentacja obejmuje wniesione protesty i wzory 
kart do oceny wniosków, 

 przed posiedzeniem Rady dotyczącym rozpatrzenia wniosku Beneficjenta o zmianę umowy – 
dokumentacja obejmuje wniosek Beneficjenta oraz wzory kart do oceny wniosków. 

Członkowie zobowiązani są do przekazania do biura SGR: 

 wypełnionych deklaracji bezstronności i rejestru interesów – najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
obrad, w których będą uczestniczyć, 

 wypełnionych kart oceny wniosków – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji, podczas 
której wypełnili karty, 

 w przypadku przewodniczącego posiedzenia – protokołów, uchwał, list operacji i zestawienia 
informacji zawartych w kartach oceny operacji – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji 
objętych protokołem. 

Specjalne zasady przebiegu posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Liczbę obecnych członków Rady i Komisji weryfikuje się na podstawie ustnego potwierdzenia 
obecności przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje odnotowane  
w protokole z posiedzenia Rady lub Komisji. 

Głosy członków Rady i Komisji: 

 w głosowaniach jawnych, dotyczących podjęcia uchwał oraz innych decyzji oddawane są ustnie 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, 

 przy wykorzystaniu:  

 kart oceny wstępnej, kart oceny zgodności operacji z LSR i kart ustalenia kwoty wsparcia - 
oddawane są ustnie przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy 
odczytują decyzje z wypełnianych przez siebie podczas posiedzenia kart, a przypadku 
negatywnej oceny poszczególnych kryteriów lub wskazania do uzupełnień lub wyjaśnień – 
również ich uzasadnienie,  

 kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru - oddawane są ustnie przez 
wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy odczytują uzasadnienie 
oceny poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie głosowań Przewodniczący sporządza uchwały, protokół, listy operacji oraz zestawienie 
informacji pochodzących z kart oceny operacji. 

Protokół z posiedzenia Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji, oprócz zwykłych zapisów, zawiera informacje: 

 o środku komunikacji za pomocą którego odbyło się posiedzenie Rady lub Komisji, 

 o spełnieniu minimalnych warunków koniecznych do przeprowadzenia posiedzenia  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, 

 o spełnieniu zasad głosowania podczas posiedzeń odbywających się z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji. 

Dokumentacja z posiedzeń Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych 
środków komunikacji. 

Poza zwykłymi dokumentacji sporządzanymi podczas posiedzeń Rady i Komisji dokumentacja 
obejmuje: 
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 potwierdzenie zawiadomień o posiedzeniach Rady,  

 zgodę członków w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji, 

 potwierdzenie wysłania dokumentacji drogą elektroniczną (wydruk wiadomości e-mail) lub 
protokół odbioru dokumentów (w przypadku osobistego przekazania dokumentów). 

Pozostałe dokumenty, tj.: deklaracje bezstronności, rejestry interesów, karty oceny wniosków, 
uchwały, protokoły, listy operacji i zestawienie informacji pochodzących z tych kart mają formę 
skanów lub oryginałów. 

Wszystkie oryginały dokumentów związanych z posiedzeniami Rady i Komisji Biuro SGR kompletuje  
w najbliższym możliwym terminie. 

Pozostałe zasady organizacji przebiegu posiedzeń Rady i Komisji są takie same, jak w przypadku 
stacjonarnych obrad. 

[…] 

Procedura przekazywania do Zarządu Województwa dokumentacji 
potwierdzającej dokonanie wyboru operacji 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji Słowińska Grupa Rybacka (Biuro SGR) 
przekazuje Zarządowi Województwa Pomorskiego oryginały wniosków o dofinansowanie operacji 
dotyczące wybranych operacji wraz z oryginałami lub kopiami dokumentów potwierdzających 
dokonanie wyboru operacji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika SGR. 

Biuro SGR, na pierwszych stronach wniosków,  w miejscu wyznaczonym dla LGD uzupełnia informacje 
o SGR, wynikach wyboru i ocenie operacji. Kopie wniosków oraz dokumenty potwierdzające 
dokonanie wyboru operacji podlegają archiwizacji w Biurze SGR. 

SGR przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych. 

SGR sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów. 

Dokumentacja przekazywana do Zarządu Województwa zawiera min.: 

 uchwały podjęte przez Radę SGR w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z 
uzasadnieniem oceny (chyba, że uzasadnienie znajduje się w innym dokumencie przekazywanym 
do UM) i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację ze wskazaniem czy operacja 
mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 
oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych) (wzór nr 
20), 

 listę obecności członków Rady podczas głosowania, 

 karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR (dotyczy operacji 
wybranych) (wzór nr 10A-L) lub zestawienie informacji pochodzących z tych kart, 

 ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa w formie rejestru lub 
oświadczeń podmiotów, 

 rejestr interesów wraz z deklaracjami bezstronności (wzór nr 4),. 

 kopie pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy 
RLKS (dotyczy operacji wybranych) (wzór nr 22 A-B). 

Przekazane dokumenty muszą zawierać co najmniej: 
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 numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawa z dnia 18 

grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (U. Dz. z 2015r., poz. 807, z późn. zm.), 

 nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

 tytuł operacji określony we wniosku o dofinansowanie operacji. 

W przypadku, gdy przekazana dokumentacja wymagać będzie uzupełnienia braków lub złożenie 
wyjaśnień, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy SGR na 
uzupełnia braki lub składa wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zarząd Województwa terminie.   

WZÓR 10 E 

KARTY OCENY OPERACJI POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU LSR 

Data ogłoszenia naboru: …………………………………………… 
Oznaczenie naboru: …………………………………………..……… 
Konkurs realizowany w ramach: 
Celu Szczegółowego: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru. 
Przedsięwzięcia: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze. 

Numer sprawy: …………………………………………… Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………………………… 

Tytuł operacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 20 pkt. 

Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 
nowych miejsc pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. 

Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku 
poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie. 

Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc pracy 
niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie: 

 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub 
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie: 

 co najmniej 1 osoby – 1 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Wpływ na obszar: 

 operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub 

 operacja, poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej, tzn.:  

 stworzenie oferty spędzania wolnego czasu lub 

 stworzenie atrakcji turystycznej lub 

 swoją kompleksowość (np. zakłada świadczenie min. 2 usług lub umożliwia klientom korzystanie na 

preferencyjnych warunkach z usług innych podmiotów działających na obszarze) 
przyczynia się do wydłużenia sezonu turystycznego (usługa wnioskodawcy jest świadczona przez minimum 7 miesięcy 
w roku) – 0 albo 3 pkt. 
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu lub 
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

posiadanych zasobach biznesplanu, lub prognozie sprzedaży biznesplanu 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 obszaru SGR – 3 pkt. 

 obszaru gminy – 2 pkt 

 obszaru miejscowości – 1 pkt. 
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza: 

 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. obszarów 
lub 

 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. obszarów 
lub 

 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach. 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez: 

 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 0 albo 3 pkt. 

Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu. 
 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów/ uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. 
 
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez 
odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego oraz, w przypadku potwierdzenia miejsca prowadzenia działalności 
na obszarze SGR - wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i czas prowadzenia działalności 
gospodarczej lub statutowej. 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt. 
 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 
SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem wniosków, od 
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w 
dostępny w naborze limit środków): 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków – 3 pkt. 

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie 
środków – 0 pkt. 

Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od realizacji 
których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w 
naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną 
przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją 
o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w późniejszym niż ww. 
termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku). 

 

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów /Uzasadnienie wniesienia uzupełnień w formie dokumentów lub wyjaśnień 
wraz z podaniem rodzaju dokumentu i charakteru wyjaśnień: 

SUMA PUNKTÓW  
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Kryterium  
Przyznana 
ocena/DO 

UZUP. 

…………………………………................ 
data posiedzenia 

…………………………………................ 
podpis Członka Rady 
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II. Kryteria wyboru operacji w ramach LSR wraz z procedurą ustalania lub 
zmiany kryteriów 

[…] 

Cel Szczegółowy: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i 
specyfikę obszaru. 
Przedsięwzięcie: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze. 

 
Zakres tematyczny:  

 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, 

 rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, 

 przedsięwzięcia towarzyszące rozwijaniu działalności polegające na ograniczeniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. 

 
Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 20 pkt. 
Kryterium podstawowe: Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej nowych miejsc pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na 
pełne etaty średniorocznie. 
Kryterium pomocnicze: Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: 
młodych osób w wieku poniżej 35 lub kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie. 
 

Kryterium  

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie przez min. 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej nowych miejsc 
pracy niewymaganych rozporządzeniem PROW w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie: 

 stworzenie min. 1 etatu – 2 pkt. 

Operacja zakłada zatrudnienie osób defaworyzowanych na rynku pracy tj.: młodych osób w wieku poniżej 35 lub 
kobiet, lub osób z wykształceniem niższym niż średnie: 

 co najmniej 1 osoby – 1 pkt. 

Wpływ na obszar: 

 operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub 

 operacja, poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej, tzn.:  
 stworzenie oferty spędzania wolnego czasu lub 
 stworzenie atrakcji turystycznej lub 
 swoją kompleksowość (np. zakłada świadczenie min. 2 usług lub umożliwia klientom korzystanie na 

preferencyjnych warunkach z usług innych podmiotów działających na obszarze) 
przyczynia się do wydłużenia sezonu turystycznego (usługa wnioskodawcy jest świadczona przez minimum 7 
miesięcy w roku) – 0 albo 3 pkt. 
Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu lub 
posiadanych zasobach biznesplanu, lub prognozie sprzedaży biznesplanu 

Operacja jest innowacyjna w skali: 

 obszaru SGR – 3 pkt. 

 obszaru gminy – 2 pkt 

 obszaru miejscowości – 1 pkt. 
z tym, że innowacyjność dotyczy głównego zakresu lub celu operacji i oznacza: 

 wytworzenie nowej usługi lub produktu, dotychczas nie oferowanego/produkowanego w obrębie ww. 
obszarów lub 

 zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych w obrębie ww. 
obszarów lub 

 zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na ww. obszarach. 

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających presję na środowisko i zmiany klimatyczne poprzez: 

 instalacje urządzeń pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych, małych wiatraków, itp.) – 0 albo 3 pkt. 

Sposób weryfikacji – zapisy w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanu. 

Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. 
 
Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez 
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Kryterium  

odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego oraz, w przypadku potwierdzenia miejsca prowadzenia 
działalności na obszarze SGR - wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i czas prowadzenia 
działalności gospodarczej lub statutowej. 

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 35% – 0 albo 2 pkt. 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za 
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z wyjątkiem 
wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu 
wpisania ich w dostępny w naborze limit środków): 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się 
w limicie środków – 3pkt.  

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 
pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków – 0 pkt. 

 
Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od 
realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w 
dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu 
na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-
mail z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji wniesiona do UM w 
późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku). 

 

[…] 

III Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

wraz ze wzorami dokumentów 

[…] 

Procedura oceny wniosków o powierzenie grantów w przypadku organizacji 
posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Procedura dotyczy organizacji posiedzeń Rady i Komisji dotyczących oceny złożonych wniosków, 
rozpatrzenia odwołań w przypadku wprowadzenia stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  
epidemii.  

Zasady oceny wniosków w przypadku posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej są takie same jak przy ocenie podczas stacjonarnych obrad, a zmianie ulega jedynie 
sposób ich organizacji.  

Ogólne zasady organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej 

Podczas zdalnych posiedzeń muszą być zachowane minimalne zasady, tj.: 

 zapewniona jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

 zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 
Stowarzyszenia może wypowiadać się wtoku obrad; 

 zapewnione jest wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 

Informacja o posiedzeniach Rady i Komisji wysyłana do członków Rady zawiera: 

 powiadomienie o organizacji posiedzeń z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji wraz 
z dostępem do odpowiedniego narzędzia, za pośrednictwem którego członkowie wezmą  
w nich udział, 

 dokładny opis sposobu uczestnictwa i oddawania głosów, 
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 prośbę o wyrażenie zgody w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym formę dokumentową rozumie się 
jako oświadczenie, wiadomość e-mail, skany dokumentów, nagrania audio i video.  

Do przeprowadzenia posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymagana jest 
zgoda w formie dokumentowej minimum połowy członków Rady. 

Przekazywanie dokumentacji z posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Dokumentacja niezbędna do pracy członków Rady i Komisji oraz biura SGR dotycząca naborów na 
powierzenie grantów może być obustronnie przekazywana: 

 elektronicznie – w formie skanów, 

 pocztą tradycyjną, 

 osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

Przekazanie członkom Rady lub Komisji dokumentów niezbędnych do oceny wniosków i protestów 
odbywa się: 

 niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków – dokumentacja obejmuje wzór rejestru 
interesów oraz deklaracji bezstronności, 

 niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego 
wybierane są komisje oceniające operacje – dokumentacja obejmuje wnioski oraz wzory kart do ich 
oceny, 

 przed trzecim posiedzeniem Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego rozpatrywane  
są uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosków – dokumentacja obejmuje złożone wyjaśnienia i 
uzupełnienia oraz wzory kart do oceny wniosków, 

 przed trzecim (w przypadku braku uzupełnień) lub czwartym posiedzeniem Rady dotyczącym 
rozpatrywania odwołań, podczas którego wybierane są komisje rozpatrujące odwołania – 
dokumentacja obejmuje wniesione odwołania i wzory kart do oceny wniosków. 

Członkowie zobowiązani są do przekazania do biura SGR: 

 wypełnionych deklaracji bezstronności i rejestru interesów – najpóźniej do dnia rozpoczęcia obrad, w 
których będą uczestniczyć, 

 wypełnionych kart oceny wniosków – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji, podczas której 
wypełnili karty, 

 w przypadku przewodniczącego posiedzenia – protokołów, uchwał, list operacji i zestawienia 
informacji zawartych w kartach oceny operacji – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji 
objętych protokołem. 

Specjalne zasady przebiegu posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Liczbę obecnych członków Rady i Komisji weryfikuje się na podstawie ustnego potwierdzenia obecności 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje odnotowane  
w protokole z posiedzenia Rady lub Komisji. 

Głosy członków Rady i Komisji: 

 w głosowaniach jawnych, dotyczących podjęcia uchwał oraz innych decyzji oddawane są ustnie przez 
wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, 

 przy wykorzystaniu:  

 kart oceny wstępnej, kart oceny zgodności operacji z LSR i kart ustalenia kwoty wsparcia - 
oddawane są ustnie przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy 
odczytują decyzje z wypełnianych przez siebie podczas posiedzenia kart, a przypadku negatywnej 
oceny poszczególnych kryteriów lub wskazania do uzupełnień lub wyjaśnień – również ich 
uzasadnienie,  
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 kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru - oddawane są ustnie przez 
wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy odczytują uzasadnienie oceny 
poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie głosowań Przewodniczący sporządza uchwały, protokół, listy operacji oraz zestawienie 
informacji pochodzących z kart oceny operacji. 

Protokół z posiedzenia Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji, oprócz zwykłych zapisów, zawiera informacje: 

 o środku komunikacji za pomocą którego odbyło się posiedzenie Rady lub Komisji, 

 o spełnieniu minimalnych warunków koniecznych do przeprowadzenia posiedzenia  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, 

 o spełnieniu zasad głosowania podczas posiedzeń odbywających się z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji. 

Dokumentacja z posiedzeń Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji. 

Poza zwykłymi dokumentacji sporządzanymi podczas posiedzeń Rady i Komisji dokumentacja obejmuje: 

 potwierdzenie zawiadomień o posiedzeniach Rady,  

 zgodę członków w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji, 

 potwierdzenie wysłania dokumentacji drogą elektroniczną (wydruk wiadomości e-mail) lub protokół 
odbioru dokumentów (w przypadku osobistego przekazania dokumentów). 

Pozostałe dokumenty, tj.: deklaracje bezstronności, rejestry interesów, karty oceny wniosków, uchwały, 
protokoły, listy operacji i zestawienie informacji pochodzących z tych kart mają formę skanów lub 
oryginałów. 

Wszystkie oryginały dokumentów związanych z posiedzeniami Rady i Komisji Biuro SGR kompletuje  
w najbliższym możliwym terminie. 

Pozostałe zasady organizacji przebiegu posiedzeń Rady i Komisji są takie same, jak w przypadku 

stacjonarnych obrad. 


