
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Sprzymierzonych 1 

Bank Zachodni WBK S.A.  nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 

Załącznik nr 15  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 11 
 
 

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

nie 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] nie 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. (tu wskazać powód niewybrania). 

 Projekt nie spełnia kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. [opis niezgodności] 
 Projekt nie kwalifikuje się do oceny. [przyczyna braku oceny] 

 
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 

(W przypadku działań innych niż tzw. Małe Projekty w piśmie do beneficjanta  należy umieścić informację j.n.)  
Jednocześnie informujemy iż istnieje możliwość bezpośredniego złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 
Instytucji Wdrażającej [Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa]. 

Pragniemy nadmienić, iż był to ostatni nabór na działanie …, a w ramach niniejszego naboru 
wybierano wnioski do 120% limitu środków. 
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