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Załącznik nr  13 do Uchwały nr …./2014 
Nadzwyczajnego Walnego  Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009  

z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia 
 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
z dnia 28 stycznia 2014r. 

Załącznik nr 9  

Wzór 

pisma do beneficjenta informującego o ocenie przez Radę LGD 
(wysłany do 21 dni od dnia zakończenia naboru) 

 [miejscowość],[data] 
 

[numer pisma] 

                              [Nazwa Wnioskodawcy] 

                [miejscowość] 

 

Uprzejmie informuję, iż Państwa wniosek nr [numer wniosku] o dofinansowanie projektu [tytuł 

operacji/klasyfikacja operacji] złożony dnia [dzień złożenia] został oceniony przez Radę LGD i uznany za 

zgodny/nie zgodny pod kątem kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

W ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru projekt uzyskał [liczba punktów] punktów przy 

minimalnej liczbie punktów do zdobycia w ramach [typ działania] wynoszącej 40 punktów.  

Średnia punktów za poszczególne kryteria kształtowała się następująco: 

 
 

Kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów 

Średnia ilość przyznanych 

punktów 

1 Miejsce realizacji operacji 20  

2 Zgodność z przedsięwzięciami zawartymi w LSR 30  

3 
Zgodność z preferowanymi w LSR kategoriami 

działalności 
30  

4 Innowacyjność operacji. 5  

5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 5  

6 
Konsultacje z pracownikami Biura 

 
10  

 SUMA 100  
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Biorąc pod uwagę powyższe, Państwa operacja została wstępnie uznana za wybraną 

/ nie wybraną do dofinasowania. 

Lista wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy dla działania ………………………………………..…., ocenionych przez Radę LGD znajduje 

się na stronie internetowej www.dirow.pl w zakładce: Informacje o decyzji Rady LGD 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odwołania się od oceny Rady LGD w terminie do 7 dni od dnia 

opublikowania na stronie internetowej Listy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania “Wdrażanie 

LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania ……………., ocenionych przez 

Radę LGD. 

Odwołania od decyzji Rady LGD należy dostarczyć osobiście do Biura 

LGD mieszczącego się w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 1  do dnia … roku 

do godz. ….  
 

 

Wszelkie szczegóły dotyczące oceny wniosków przez Radę LGD, w tym karty oceny dostępne są w Biurze 

LGD, w szczególnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesłanie kserokopii dokumentów osobie 

upoważnionej.  

 

Dodatkowo informujemy, iż po wpłynięciu wszystkich odwołań od decyzji Rady LGD oraz ich rozpatrzeniu 

miejsca na liście wniosków wybranych do dofinansowania mogą ulec zmianie.  

Ostateczna lista wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie 

internetowej do 45 dni od dnia zakończenia naborów, od ostatecznej decyzji Rady LGD nie ma możliwości 

odwołania. 

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązują się Państwo 

poinformować o tym fakcie Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

Przypominamy również, zgodnie z zapisami § 5 pkt. f projektu umowy przyznania pomocy w ramach działania 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o konieczności stosowania 

znaków graficznych. Szczegółowe informacje dotyczące logotypów wraz z prawidłowymi opisami zostały 

opracowane dla Państwa i udostępnione na naszej stronie www.dirow.pl w zakładce Księga wizualizacji 

DIROW oraz logotypy. 
 

http://www.dirow.pl/

