
Załącznik nr 7
do protokołu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Uchwała nr 7/2011
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie: Zmian w Regulaminie Rady  .   

Na podstawie §17 Statutu Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
 
Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 
sierpnia  2010r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  objętego  Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Walne Zebranie członków 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”  przyjmuje zmiany w Karcie oceny 
zgodności  operacji  z  LSR  oraz  w  Karcie  oceny  operacji  wg  lokalnych 
kryteriów  wyboru,  w  formie  stanowiącej  załączniki  nr  1-8  do  niniejszej 
uchwały oraz wprowadza w Regulaminie Rady następujące zmiany:

1. § 23, ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Na  podstawie  wyników  głosowania  w  sprawie  oceny  operacji  pod 
względem spełniania kryteriów wyboru Przewodniczący Rady sporządza 
listę  ocenionych  operacji,  ustalając  ich  kolejność  według  liczby 
uzyskanych punktów w ramach tej oceny. W przypadku operacji mających 
równą liczbę punktów ich kolejność na liście ustala się przeprowadzając
w  tej  sprawie  głosowanie.  Lista  zawiera  wskazanie  operacji,  które 
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spełniają  minimalne  wymagania  niezbędne  do  jej  wyboru  przez 
Stowarzyszenie  „Unia  Nadwarciańska”  oraz  wskazuje  operacje 
mieszczące  się  w  ramach  limitu  dostępnych  środków  określonego
w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.”

2. §24, ust.1 pkt. b otrzymuje brzmienie: 

„w  odniesieniu  do  operacji  uznanych  za  zgodne  z  LSR  –  o  liczbie 
uzyskanych  punktów  w  ramach  oceny  spełniania  kryteriów  wyboru
i  miejscu  na  liście  operacji  podlegających  ocenie  wraz  z  informacjami 
dodatkowymi  wskazującymi,  czy  dana  operacja  spełnia  minimalne 
wymagania niezbędne do jej wyboru przez LGD oraz czy mieści się ona
w ramach limitu dostępnych środków;”

3. §28, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Rada  wybiera  do  finansowania  wszystkie  operacje  uznane  za  zgodne
z  LSR,  które  pod  względem  spełniania  kryteriów  wyboru  uzyskały
co najmniej 5 punktów.”

4. §28, ust. 3 – usunięty

5. W § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Po  dokonaniu  wyboru  operacji  przez  Radę,  Przewodniczący  Rady 
wspólnie z Prezesem Zarządu sporządzają listę operacji wybranych przez 
Stowarzyszenie  do  finansowania  oraz  listę  operacji  niewybranych
do finansowania. Na liście operacji wybranych do finansowania umieszcza 
się operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach 
oceny  spełniania  kryteriów  wyboru  operacji.  Lista  wybranych  operacji 
zawiera także wskazania operacji, które mieszczą się w ramach przyjętego 
przez LGD limitu środków. Lista operacji, które nie zostały wybrane do 
finansowania  zawiera  dodatkowo  informacje  wskazujące,  czy  dana 
operacja  została  uznana  za  zgodną lub  niezgodną LSR oraz  wskazanie 
operacji,  które  nie  zostały  złożone  w  miejscu  lub  terminie  podanym
w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
ul. Poznańska 15 a

                          tel. +48 63 241 00 73
       62-400 Słupca

   www.unianadwarcianska.pl         biuro@unianadwarcianska.pl  

Działanie 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013, współfinansowane z krajowych środków publicznych 
oraz ze środków Unii Europejskiej tj: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

mailto:biuro@unianadwarcianska.pl
http://www.unianadwarcianska.pl/


pośrednictwem Stowarzyszenia 'Unia Nadwarciańska”.”

6. § 30, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Nie później niż  21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 
wniosków  o  przyznanie  pomocy  Zarząd  Stowarzyszenia  Unia 
Nadwarciańska  informuje  wnioskodawców  o  wybraniu  lub
nie  wybraniu  ich  operacji  do  finansowania  wskazując  przyczyny 
niewybrania operacji, których to dotyczy, liczbie punktów uzyskanych 
przez wnioskowaną operację w ramach oceny pod względem spełniania 
kryteriów wyboru i  miejscu na liście wybranych operacji.  W piśmie 
informującym  wnioskodawcę  o  wybraniu  jego  operacji
do  finansowania  wskazuje  się  także,  czy  ta  operacja  mieści  się  w 
ramach przyjętego przez LGD limitu środków.

2. W przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy dla 
działań  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”, 
„Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw”  oraz  „Odnowa i  rozwój 
wsi”,  które  nie  zostały  wybrane  do  finansowania,  wnioskodawców 
dodatkowo informuje się o możliwości złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy  na  operację  bezpośrednio  do  podmiotu  wdrażającego  dane 
działanie. 

 

§2
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący: Protokolant:
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