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Załącznik nr 14  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 10 

Wzór  
pisma do beneficjenta informującego o ostatecznej ocenie przez Radę LGD dotyczącej wybrania wniosku 

do dofinansowania  
(wysyłany do 45 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] na mocy uchwały Rady LGD [nr] z dnia [dzień 

uchwały] został wybrany do dofinansowania. 

Po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Rady LGD projekt uzyskał [liczba punktów] punktów przy minimalnej 

liczbie punktów do zdobycia w ramach działania [typ działania] wynoszącej 40 oraz mieści się/nie mieści się w 

limicie środków na dane działanie w ramach niniejszego naboru. Mieści się w 120% limitu środków na działanie 

w ramach niniejszego naboru. Stanowi to podstawę do dalszej oceny projektu przez Instytucje Wdrażającą – 

[Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa]. Wnioski mieszczące się poza 100% limitu środków na niniejsze działanie będą rozpatrywane przez 

Instytucję Wdrażającą po ewentualnym zwolnieniu środków.  

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania ………………………………………..…., wybranych do 

dofinansowania przez Radę LGD znajduje się na stronie internetowej www.dirow.pl w zakładce: Informacje o 

decyzji Rady LGD 

Pragniemy nadmienić, iż był to ostatni nabór na działanie …, a w ramach niniejszego naboru 

wybierano wnioski do 120% limitu środków. 

 

 

Załącznik: 
- Uchwała  nr … w sprawie wybrania do dofinansowania wniosku o przyznanie pomocy przez Radę Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 

http://www.dirow.pl/

