
 

Załącznik nr 1.1 

 STATUT  

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN 

PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 

(LGD9) 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Związek Stowarzysze ń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich 
Jezior Mazurskich (LGD9),  zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń, gmin i powiatów oraz innych osób 
prawnych. Związek moŜe posługiwać się nazwą skróconą Związek Stowarzysze ń 
LGD9  oraz nazwą w językach obcych. 

2. Związek realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa w celu 
osiągnięcia zysku.  

 
§ 2. 

1. Nazwa i skrót nazwy Związku korzystają z ochrony prawnej. 

2. Związek moŜe uŜywać logo i pieczęci według wzoru ustanowionego przez Walne 
Zebranie Członków Związku na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

3. Związek moŜe ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 3. 

1. Siedzibą Związku i jego władz jest  miasto Węgorzewo. 

2. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

 
§ 4. 

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie 
gmin: Budry, GiŜycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, 
Wydminy,  

2. Dla realizowania swoich celów Związek moŜe prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Związek moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji 
zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i załoŜeniach. 

4. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych stowarzyszeń oraz gmin i innych 
członków. 



 

5. Związek moŜe reprezentować interesy innych stowarzyszeń i samorządów na ich 
wniosek. 

6. Związek na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu  lub upowaŜniony przez niego 
członek Zarządu. 

 

§ 5. 

1. Związek działa na podstawie przepisów: 

– ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (j.t. z 2001 Dz. U. Nr 
79, poz.855, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z póz. zm.), 

– ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 Dz. U Nr 
142, poz. 1592 z póź. zm.), 

– ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U,  Nr 64, poz. 427) 

– rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) 

– niniejszego Statutu. 

2. Związek posiada osobowość prawną. 

 
 

Rozdział II 

Cele Zwi ązku i sposoby ich realizacji 
 

§ 6. 

Celem Związku jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców gmin Północnego obszaru 
Wielkich Jezior Mazurskich z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. 
Realizacja celu nastąpi w szczególności poprzez działania na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju gmin objętych działaniem Związku oraz: 

1) wdraŜanie lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania 
(LGD9), 

2) promocję obszarów wiejskich, 
3) mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie  

rozwoju obszarów wiejskich, 
4) upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością 

ludności na obszarach wiejskich. 

5) propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów 
wiejskich. 

§ 7. 

1. Cele, o których mowa w § 6, obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie: 
1) utworzenia trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównowaŜonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 
2) budowania partnerstwa pomiędzy członkami Związku; 



 

3) współdziałania na rzecz przygotowania wsi i jej mieszkańców do jak 
najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej; 

4) propagowania zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 
zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony 
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz zasobów przyrodniczych; 

5) propagowania rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych  
w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”; 

6) inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego  
i ekonomicznego obszarów wiejskich; 

7) organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez 
środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju; 

8) organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.; 
9) współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza 
naukowo-badawczego i dydaktycznego; 

10) prowadzenia działalności wydawniczej i kolportaŜowej w zakresie publikacji 
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych 
organizacji  
i samorządów, opracowań własnych i innych; 

11) wyraŜania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków Ŝycia na 
obszarach wiejskich; 

12) formułowania zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia  
realizacji celów statutowych; 

13) występowania do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i 
instytucji  
z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi; 

14) udzielania wyróŜnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie  
o nadanie wyróŜnień przez uprawnione organy. 

 
2. Związek moŜe prowadzić nieodpłatnie działalność na rzecz swoich członków. 

 
 

Rozdział III 

Członkowie Zwi ązku, ich prawa i obowi ązki 

 

§ 8. 

Członkowie Związku dzielą się na: 
 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być stowarzyszenia, których celem statutowym 
jest w szczególności rozwój obszarów wiejskich oraz osoby prawne, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego, o ile złoŜą deklarację członkowską. 

2. Członkowie załoŜyciele Związku stają się członkami zwyczajnymi z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Związku. 



 

 

 § 10. 

Członkiem wspierającym Związku mogą być jednostki samorządowe oraz osoby fizyczne i 
prawne po złoŜeniu deklaracji i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania 
Związku. 

 
§ 11. 

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa  w Związku następuje na podstawie 
uchwały Zarządu. 

2. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego Związku następuje 
     wskutek: 

1) złoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 
2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz 
    Związku, 
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Związku. 
4) śmierci osoby fizycznej. 

3. Informacje o skreśleniu lub przyjęciu nowych członków, Zarząd przedstawia na 
najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków Związku. 

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Związku przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest 
ostateczna i jest podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu. 

 
§ 12. 

1. KaŜdego członka zwyczajnego i wspierającego Związku reprezentuje jeden 
upowaŜniony przedstawiciel. 

2. Przedstawiciele członków zwyczajnych i wspierających Związku posiadają bierne i 
czynne prawo wyborcze. 

§ 13. 
1. Członek zwyczajny i wspierający Związku ma prawo: 

1) składać Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku, 
2) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie 

Członków mogą brać udział w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach, 
3) korzystać z urządzeń Związku na warunkach określonych przez Zarząd, 
4) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach 

organizowanych przez Związek, 
5) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Związku, 
6) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Związku i sprawozdań z 

działalności. 

2. Członek zwyczajny  Związku ma obowiązek: 

1) propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 
2) przestrzegać postanowień Statutu, 
3) opłacać regularnie składki członkowskie, 
4) troszczyć się o dobro i rozwój Związku, 
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

 



 

3. Członek wspierający ma obowiązek: 

1) propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 
2) przestrzegać postanowień Statutu, 
3) wspierać działalność Związku na uzgodnionych zasadach 
4) troszczyć się o dobro i rozwój Związku, 
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

 
§ 14. 

1. Członkiem honorowym Związku moŜe być kaŜda osoba szczególnie zasłuŜona  
w urzeczywistnianiu celów Związku. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Związku. 

3. Członek honorowy moŜe korzystać z wszelkich praw przewidzianych w §13, ust. 1. 

 
 

Rozdział IV 
Władze i organizacja Zwi ązku 

 

§ 15. 

1. Władzami Związku są: 
1) Walne Zebranie Członków Związku, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Oprócz organów wymienionych w ust. 1 w Związku działa równieŜ Rada, wybierana 
przez  Walne Zebranie Członków spośród osób wskazanych przez członków Związku. 

3. Nie moŜna być jednocześnie członkiem, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

4. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Członkowie tych władz 
pełnią    swoje funkcje społecznie o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi 
inaczej.  

 

§ 16. 

1. Władze Związku podejmują decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeŜeniem §17, ust. 5, pkt. 2, 6, 
7. 

3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków Związku uchwał, o których mowa w § 
17, ust. 5, pkt. 2, 6, 7 wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

4. Posiedzenia władz Związku są waŜne, jeŜeli uczestniczy w nich co najmniej połowa 
członków. 

5. Walne Zebranie Członków Związku moŜe podejmować uchwały w terminie pierwszym, 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w terminie 
drugim, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia, o ile termin ten podany był 
w zawiadomieniu. 

6. Członkowie władz określonych w § 15, ust. 1, pkt 2 i 3 oraz ust. 2 są wybierani i 
odwoływani w głosowaniu tajnym.  



 

 

Walne Zebranie Członków 
§ 17. 

1. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni i wspierający Związku. 

2. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie honorowi oraz inne 
zaproszone przez Zarząd osoby. 

3. Walne Zebranie Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w 
roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 1/3 liczby 
członków Związku.  

4. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd 
powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub w kaŜdy inny skuteczny 
sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku naleŜy w szczególności: 

1) uchwalenie kierunków i programu działania Związku, 
2) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu, i Komisji Rewizyjnej,  
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju 

4) zatwierdzanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
6) uchwalenie zmian Statutu, 
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,  
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu wniesionych przez członków Związku, 
9) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Związku, 
10) uchwalenie wysokości składki członkowskiej, 
11) uchwalenie regulaminu wynagrodzeń dla członków Rady i Zarządu, 
12) uchwalanie planu finansowego Związku. 

6. Na Walnym Zebraniu Członków Związku kaŜdemu zwyczajnemu i wspierającemu  
członkowi przysługuje jeden głos. 

7. W razie zmniejszenia się składu władz Związku wymienionych w § 15, ust. 1 i 2 
w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków 
Związku w celu uzupełnienia ich składu. 

 
Zarząd 
§ 18. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Związku i odpowiada za 
swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Związku.  

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 6 członków wybieranych  
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Związku.  

3. Skład Zarządu w co najmniej 50% stanowią osoby wskazane przez partnerów 
społecznych i gospodarczych, będących członkami Związku. 

4. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 
1) przyjmowanie nowych członków Związku, 
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
3) kierowanie bieŜącą pracą Związku, 



 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, 
5) przygotowywanie projektów uchwał, 
6) opiniowanie projektów związanych z finansowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, 
7) uchwalenie  Regulaminu Biura Związku. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ dwa razy  
w roku. 

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 
przez Walne Zebranie. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków, w tym Prezesa.  

8. Zarząd reprezentuje Prezes lub upowaŜniony członek Zarządu.  

 

§ 19. 

1. Do realizacji swoich zadań Zarząd moŜe powołać Biuro Związku i jego Dyrektora. 

2. Pracami Biura kieruje Dyrektor na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez 
Zarząd. 

3. Czynności wynikające z zakresu prawa pracy za Związek wykonuje prezes Zarządu. 

 
Komisja Rewizyjna 

§ 20. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego 

członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Związku. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 
pozostawać z członkiem Zarządu w związku małŜeńskim ani teŜ w stosunkach 
pokrewieństwa i powinowactwa do II stopnia włącznie oraz podległości z tytułu 
zatrudnienia. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
1) bieŜąca kontrola pracy Związku, 
2)składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym 

Zebraniu Członków Związku, 
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Związku, 
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Związku, zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
 

Rada 
§ 21. 

1. Rada składa się z przewodniczącego i jego zastępcy oraz od 10 do 30 członków 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Związku. 

2. Do wyłącznej kompetencji Rady naleŜy wybór operacji, które mają być finansowane 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zebranie Członków. 

4. Skład Rady w co najmniej 50 % stanowią osoby wskazane przez partnerów 
społecznych i gospodarczych, będących członkami Związku. 

 
 



 

Rozdział V 
Majątek i rozwi ązanie Zwi ązku 

§ 22. 

1. Majątek związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, zapasów, 
subwencji i dotacji, grantów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności 
publicznej. 

2.  Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd. 

3. Do zaciągania zobowiązań, w tym nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Związku 
oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw jak teŜ składania oświadczeń woli  
w sprawach majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa 
lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu łącznie. 

 
§ 23. 

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku 
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków Związku 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1.3 
 

 
 

Wykaz porozumień zawartych z gminami i powiatami 
 
 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa dokumentu 

 
Gmina/powiat,  

z którymi zawarto 
porozumienie 

 
Data zawarcia 
porozumienia 

Okres, na jaki 
zawarto 

porozumienie 
(lata) 

1. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Budry 1.08.2007r. 3 

2. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina GiŜycko 28.02.2007r. 3 

3. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Kruklanki 22.02.2007r. 3 

4. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Miłki 12.05.2007r. 3 

5. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Pozezdrze 09.10.2007r. 3 

6. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Ryn 01.02.2007r. 3 

7. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Srokowo 10.04.2007r. 3 

8. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Węgorzewo 28.03.2007r. 3 

9. Porozumienie  
o współpracy 

Gmina Wydminy 14.03.2007r. 3 

10. Porozumienie  
o współpracy 

Powiat GiŜycki 19.09.2008r. 3 

11. Porozumienie  
o współpracy 

Powiat 
Węgorzewski 

20.11.2007r. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1.4 
 
 

REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA RADY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU 

GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin funkcjonowania Rady Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 
Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 

§ 2 
Terminy uŜywane w niniejszym Rozporządzeniu oznaczają: 
1) LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania 9, 
2) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD9, 
3) Regulamin – oznacza Regulamin Funkcjonowania Rady LGD9 
4) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków LGD9, 
5) Zarząd – oznacza Zarząd LGD9, 
6) Przewodniczący Zarządu – oznacza przewodniczącego Zarządu LGD9, 
7) Biuro – oznacza Biuro LGD9. 

 
ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 
§ 3 

1. Rada składa się z Przewodniczącego i jego Zastępcy oraz od 10 do 30 członków wybieranych  
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów. 

2. Skład Rady w co najmniej 50 % stanowią osoby wskazane przez partnerów społecznych  
i gospodarczych, będących członkami Związku. 

3. Członek Rady nie moŜe być jednocześnie członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. 
4. śaden z członków Rady nie moŜe być jednocześnie zatrudniony w Biurze LGD9. 
5. Do wyłącznej kompetencji Rady naleŜy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

§ 4 
6. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 
7. W razie niemoŜności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Członek Rady zawiadamia o tym przed 

terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni 
usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. 

8. Za przyczyny usprawiedliwiające niemoŜność wzięcia przez Członka Rady udziału w posiedzeniu Rady 
uwaŜa się: 
chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, 
podróŜ słuŜbową, 
inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody. 

§ 5 
Biuro udziela Członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji Członka Rady. 
 
 
 



 

ROZDZIAŁ III 
Przewodniczący Rady 

 
§ 6 

2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz korzysta z ich 

pomocy. 

§ 7 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego – jego obowiązki przejmuje Zastępca. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 
§ 8 

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków 
prowadzonego przez LGD. 

§ 9 
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek 
posiedzenia  
z Zarządem i Biurem LGD. 

§ 10 
W przypadku duŜej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady moŜe zwołać posiedzenie 
trwające dwa lub więcej dni. 

§ 11 
− Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady 

najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia. 

− Na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć moŜliwość zapoznania się  
z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały  
i dokumenty w formie kopii mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu lub 
udostępnione do wglądu w Biurze LGD. 

 
ROZDZIAŁ V 

Posiedzenia Rady 
§ 12 

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co 
najmniej na 7 dni przed posiedzeniem umieszczając informację na stronie internetowej Związku 
Stowarzyszeń LGD9. 

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu.  

§ 13 
− Posiedzenie Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 
− Obsługę techniczną posiedzenia Rady zapewnia Biuro LGD. 

§ 14 
1) Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście 

obecności. 
2) Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym 

Przewodniczącego obrad. 
3) Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% 

składu Rady (quorum). 

 
 



 

§ 15 
1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych Członków Rady na podstawie 

podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum). 
2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin 

posiedzenia. 
3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się. 

§ 16 
1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy 

posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników głosowań, 
kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 

2. Po wyborze sekretarzy posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawia porządek posiedzenia i poddaje 
go pod głosowanie Rady. 

3. Członek Rady moŜe zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie 
przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 
5. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

• omówienie wniosków o przyznanie pomocy złoŜonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD 
oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania, 

• informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były 
przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady, 

• wolne wnioski i zapytania. 
6. Decyzja w sprawie wyboru projektów do rekomendowania Marszałkowi Województwa Warmińsko-

Mazurskiemu jest podejmowana w formie uchwały Rady – zwykłą większością głosów. 

§ 17 
• Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, 

otwiera  
i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

• Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 

• W dyskusji głos mogą zabierać Członkowie Rady, Członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady moŜe 
określić maksymalny czas wystąpienia. 

• Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie rozpatrywaną 
sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie pozostałym dyskutantom 
według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad jest moŜliwe 
po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej 
operację oraz przedstawiciela Zarządu. 

• JeŜeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza maksymalny 
czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi 
Przewodniczący Rady moŜe odebrać głos. Mówca, któremu odebrano głos, moŜe zaŜądać w tej sprawie 
decyzji Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po wniesieniu takiego Ŝądania. 

• JeŜeli treść lub forma wystąpienia albo teŜ zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek 
obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu 
głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

• Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby 
Przewodniczący moŜe zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych 
do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym 
dokumencie, przygotowania kart do głosowania. 



 

• Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili zabrać 
głos moŜna tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku 
głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego. 

§ 18 
1. Przewodniczący Rady moŜe udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeŜeli zabranie głosu 

wiąŜe się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłuŜej niŜ 2 minuty. 
Poza kolejnością moŜe takŜe udzielić głosu Członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie 
opiniującej projekt. 

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności  
w sprawach: 
− stwierdzenia quorum, 

− sprawdzenia listy obecności, 
− przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 
− zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 
− głosowania bez dyskusji, 

− zamknięcia listy mówców, 
− ograniczenia czasu wystąpień mówców, 
− zamknięcia dyskusji, 
− zarządzenia przerwy, 

− zarządzenia głosowania imiennego, 
− przeliczenia głosów, 
− reasumpcji głosowania. 

3. Wniosek formalny powinien zawierać Ŝądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie 
moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 minuty. 

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub odrzuceniu 
wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie. 

§ 19 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Głosowanie 

§ 20 
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i 
zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego 
regulaminu. 

§ 21 
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 

• przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 
• przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart do oceny operacji, stanowiących 

załączniki do niniejszego regulaminu. 
3. Członkowie Rady, przed posiedzeniem, składają na ręce Przewodniczącego deklarację bezstronności  

i poufności, w której zobowiązują się do zgłoszenia odstąpienia od głosowania (wykluczenia)  
w przypadku operacji, wobec których nie są osobami postronnymi oraz do zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji i treści dokumentów dostępnych przy dokonywaniu oceny wniosków. 

 

 



 

§ 22 
− W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy 

„wstrzymuje się od głosu”, po czym informuje Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania. 

− Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
§ 23 

• Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 
1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 
2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

• W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie Rady oddają głosy 
za pomocą kart oceny operacji. KaŜda strona karty oceny musi być opieczętowana pieczęcią LGD  
i podpisana przez sekretarza posiedzenia. 

• Głos oddany przez Członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest niewaŜny, jeŜeli 
zachodzi co najmniej jedna z poniŜszych okoliczności: 
• na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu Członka Rady, 
• na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operacje, której dotyczy ocena (numeru 

wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 

• Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem w kolorze  niebieskim. 
• Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 

§ 24 
a) Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez postawienie znaku „X” w kwadracie 

„operacja jest zgodna z LSR” lub „operacja nie jest zgodna z LSR”. Postawienie znaku „x” w więcej 
niŜ jednym polu lub nie zaznaczenie Ŝadnego z nich powoduje niewaŜność głosu. 

b) Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeŜeli bezwzględna 
większość głosów (50% + 1) została oddana na opcję, Ŝe operacja jest zgodna z LSR. 

c) Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 

§ 25 
1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli 

zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest odpowiednia do typu 
ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos 
uwaŜa się za niewaŜny. 

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa 
operacji zawarta w pozycji „Suma Punktów” została obliczona poprawnie. 

3. Wynik głosowania w sprawie  oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD  ustala się w taki sposób, 
Ŝe sumuje się oceny punktowe wyraŜone na kartach stanowiących głosy oddane waŜnie w pozycji „Suma 
Punktów ” i dzieli przez liczbę waŜnie oddanych głosów. 

4. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
5. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza 

się listę rankingową operacji wybranych do rekomendowania. 
6. Listę rankingową Rada zatwierdza w formie uchwały w drodze głosowania. 
7. W sytuacji, gdy kilka wniosków otrzymało taką samą ilość punktów, przy ograniczonym limicie środków, o 

wyborze danej operacji decyduje data i godzina złoŜenia wniosku w Biurze LGD9. 

§ 26 
− Uchwała zatwierdzająca listę rankingową  powinna zawierać: 

• informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce 
działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP), 

• tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 
• kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwota podaną we wniosku, 
• informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR, 



 

• informację o ilości uzyskanych  punktów przy ocenie operacji,  
• informację o finansowaniu lub niefinansowaniu realizacji operacji. 

 

ROZDZIAŁ VII 
Dokumentacja z posiedzenia Rady 

§ 27 
• W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
• Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia. 
• Z kaŜdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji komisja skrutacyjna 

sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny 
operacji, złoŜone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej  
z tego głosowania. 

• Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 
1) skład osobowy komisji skrutacyjnej, 
2) określenie przedmiotu głosowania, 
3) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych 

głosów waŜnych i niewaŜnych, 
4) wyniki głosowania, 
5) podpisy członków komisji skrutacyjnej. 

§ 28 
− Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów. 
− Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer 

kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. Leader, łamane przez kolejny numer uchwały  zapisany 
cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku. 

− Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. 
− Uchwały podjęte przez Radę, nie później niŜ 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady przekazuje 

Zarządowi. 
§ 29 

• Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w ciągu 7 dni po odbyciu posiedzenia i wykłada do wglądu  
w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umoŜliwienia Członkom Rady wniesienia ewentualnych poprawek  
w jego treści.  

• Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. JeŜeli Przewodniczący 
nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na następnym posiedzeniu Rady, która 
decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek. 

• Po zakończeniu procedury dotyczącej moŜliwości naniesienia poprawek do protokołu przewidzianej  
w ust. 1 i 2, przewodniczący obrad podpisuje protokół. 

• Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Wolne wnioski i zapytania 
§ 30 

1. Wolne wnioski i zapytania formułowane są ustnie na kaŜdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na nie 
udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie moŜe przekroczyć 3 minut.   
3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie moŜliwe na danym posiedzeniu, udziela 

się jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia. 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.5 
Deklaracja bezstronności i poufności 

 
 
 
 
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 
ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 06 17 
 
 
 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 
 

  
Ja niŜej podpisany(a) deklaruję, iŜ zgadzam się brać udział w procedurze oceny i wyboru do 

realizacji projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Związku 
Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9). Poprzez 
złoŜenie niniejszej deklaracji potwierdzam, Ŝe zapoznałem(am) się z dostępnymi od dnia dzisiejszego 
informacjami dotyczącymi oceny i wyboru projektów. 

Deklaruję, Ŝe będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 

Jeśli okaŜe się, Ŝe w trakcie trwania procesu oceny/wyboru projektów zaistnieją okoliczności mogące 
budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny wybranych projektów z mojej strony, ze względu na mój słuŜbowy 
związek z podmiotem zgłaszającym projekt lub osobisty udział w procesie przygotowania projektu, 
bezzwłocznie wstrzymam się z wyraŜeniem opinii i dokonaniem oceny tego projektu. Fakt taki zgłoszę przed 
rozpoczęciem procesu oceny i rekomendacji projektów. 

Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 
ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny. 

Zgadzam się równieŜ, aby nabyte przeze mnie informacje i sporządzane dokumenty były uŜywane 
wyłącznie w procesie oceny projektów i w trakcie obrad. 

 

 
 
 

………………………………….....                                                                    ……………………………………. 
    (miejscowość, data)                 (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1.6 

Procedura rekrutacji pracowników 
 

Procedura Rekrutacji Pracowników przyjęta uchwałą Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9 określa zasady 
naboru pracowników do pracy w Biurze Związku, a takŜe na ewentualne przyszłe stanowiska tworzone  
w zaleŜności od potrzeb. Celem określenia niniejszych procedur jest ustalenie przejrzystych kryteriów oraz 
zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Biurze Związku Stowarzyszeń LGD9. 

Ustalono następujące etapy procedury rekrutacyjnej pracowników: 

1. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej pracowników 

Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmie Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w oparciu  
o wniosek złoŜony przez Dyrektora Biura. 

Dyrektor Biura Związku Stowarzyszeń LGD9 przedkłada wraz z wnioskiem do akceptacji Zarządowi opis 
stanowiska pracy wraz z zakresem czynności. Zgoda Zarządu na zatrudnienie pracownika powoduje 
rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej pracowników. 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej umieszcza się na stronie internetowej Związku 
Stowarzyszeń LGD9 oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach jednostek samorządu terytorialnego będących 
członkami LGD9 co najmniej na 7 dni przed ostatecznym terminem składania ofert. Ogłoszenie na wolne 
stanowisko zawiera w szczególności: 

− dane identyfikacyjne pracodawcy, 
− opis stanowiska, 
− określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędna, a które 

dodatkowe, 
− wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 
− wskazanie wymaganych dokumentów, 
− określenie terminu i miejsca składania ofert. 
 
3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 

Przyjmowanie ofert aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku następuje  
w Biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 w zaklejonych kopertach. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

− list motywacyjny, 
− CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
− oryginał kwestionariusza osobowego, 
− kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone „za 

zgodność z oryginałem”), 
− oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
− inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Oferty aplikacyjne (w formie pisemnej) składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być 
przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej. Nie przyjmuje się ofert 
złoŜonych po terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej oraz przesłanych 
drogą elektroniczną. 

4. Wstępna ocena dokumentów aplikacyjnych 

Procedurę rekrutacyjną przeprowadza się w dwóch etapach: 

a) w pierwszym etapie procedury Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy ofert aplikacyjnych pod względem 
formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu; 

b) wyłonienie kandydata odbywa się w ramach II etapu składającego się z; 
− oceny merytorycznej złoŜonych ofert aplikacyjnych, 



 

− rozmowy kwalifikacyjnej. 

W skład Komisji wchodzą: 

− Członkowie Zarządu, 
− Dyrektor Biura Związku Stowarzyszeń LGD9 

Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przy udziale Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego. W pracy Komisji Rekrutacyjnej nie moŜe uczestniczyć osoba, która jest małŜonkiem, 
krewnym lub powinowatym, do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe.  
W pracy Komisji nie moŜe takŜe uczestniczyć osoba, która pozostaje wobec niej w stosunku prawnym lub 
faktycznym, który budzić moŜe uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

Analiza formalna ofert aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję Rekrutacyjną z aplikacją 
złoŜoną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z 
wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest 
dopuszczenie kandydata do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego 

5. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne 

Po upływie terminu na złoŜenie ofert, określonego w ogłoszeniu o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej,  
i wstępnej selekcji ofert umieszcza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone  
w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9. Sporządzona w porządku 
alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Kandydaci niezakwalifikowani do drugiego etapu zostają o tym fakcie powiadomieni  
w formie pisemnej. 

6. Postępowanie sprawdzające 

Oceny merytorycznej złoŜonych ofert aplikacyjnych dokonuje kaŜdy Członek Komisji Rekrutacyjnej 
przydzielając kandydatowi punkty w skali 1-10, przy czym najwyŜej oceniani są kandydaci posiadający: 

− wykształcenie wyŜsze (specjalistyczne, niezbędne na zajmowanym stanowisku), 
− szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wymagane 

uprawnienia  
i egzaminy zawodowe, doświadczenie zawodowe. 

7. Rozmowa kwalifikacyjna 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja 
informacji zawartych w aplikacji oraz ocena: 

− predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych 
obowiązków, 

− posiadanej wiedzy na temat organizacji, w której ubiega się na stanowisko, 
− rodzaju obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 

kandydata, 
− celów zawodowych kandydata. 

Ocena kandydata prowadzona jest po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. 

8. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru 

Po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując 
kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów. Z przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej 
Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół 
zawiera  
w szczególności: 

− określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska  
i adresy nie więcej niŜ 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów, 

− informację o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz uzasadnienie danego wyboru. 
 



 

 
9. Ogłoszenie wyników naboru 

Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia wyłonienia kandydata lub 
zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia Ŝadnego 
kandydata. Informacja ta zawiera: 

− nazwę i adres pracodawcy, 
− określenie stanowiska, 
− imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 
− uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Informację o wyniku naboru umieszcza się na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9 przez okres 
co najmniej 1 miesiąca. 

JeŜeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania 
stosunku pracy, moŜliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów 
wymienionych w protokole tego naboru. 

10. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy 

Umowę z kandydatem wybranym w wyniku procedury rekrutacji pracowników w imieniu Związku 
Stowarzyszeń LGD9 podpisuje Prezes Zarządu. 

Oferty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone  
w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat a pozostałe nie odebrane osobiście przez 
zainteresowanych - przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. 

 Zmiany Procedury rekrutacji pracowników przysługują Zarządowi Związku Stowarzyszeń LGD9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.6.1 
 
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 
ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 06 17 
 

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 
 

 Zwracam się z prośbą o wszczęcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko  
............................................................................................................................................................................... 
Wakat powstał w wyniku ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Proponowany termin zatrudnienia 
.............................................................................................................................. 
W przypadku tworzenia nowego stanowiska wymagane jest uzasadnienie wniosku wraz z wyliczeniem 
kosztów zatrudnienia nowego pracownika: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.6.2 
 

ZARZĄD ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓLNOCNEGO OBSZARU 
WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 

 
OGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ 

 
............................................................................................................................................................................... 

(nazwa stanowiska pracy) 

1. Wymagania niezbędne: .................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
2. Wymagania dodatkowe: ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
4. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, 
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) Oryginał kwestionariusza osobowego, 
4) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone „za 

zgodność z oryginałem”), 
5) Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (WyraŜam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.)  

6) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy złoŜyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej 
imieniem  
i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ............................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
do dnia ..................... do godziny ............ na adres : 
 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin 
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 

 
Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku Stowarzyszeń LGD9 po wyŜej określonym terminie, w inny sposób 
niŜ określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 
 
 

............................................................. 
         (data, podpis i pieczęć Prezesa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.6.3 
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 
ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 06 17 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA STANOWISKO PRACY  
W BIURZE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU 

WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 
 
 

............................................................................................................................................................................... 
(nazwa stanowiska pracy) 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy weryfikację formalną przeszło .............................. 
          (liczba kandydatów) 

 
2. Skład Komisji: 

1) .......................................................... 
2) .......................................................... 
3) .......................................................... 

 
3. Po przeprowadzeniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów: 

1) .......................................................... 
2) .......................................................... 
3) .......................................................... 

 
4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
5. Uzasadnienie wyboru: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
6. Załączniki do protokołu: 

1) Ogłoszenie o naborze, 
2) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. 

 
Protokół sporządził: 
.............................................................. 
 

Podpisy członków Komisji: 
1) .......................................................... 
2) .......................................................... 
3) .......................................................... 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.6.4 
 
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 
ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 06 17 
 

 
LISTA KANDYDATÓW 

 SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 
 

 
 Informujemy, Ŝe w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko ................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone  
w ogłoszeniu: 
 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Miejsce zamieszkania 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się podać dokładne miejsce, w którym odbędzie się rozmowa w dniu 
........................... o godzinie ....................  
 
 
 

............................................................. 
             (data, podpis i pieczęć Prezesa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1.6.5 
 
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 
ul. 3 Maja 15D 
11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 06 17 
 
 
 
 

INFORMAJCA O WYNIKACH NABORU 
 

NA STANOWISKO ................................................................................................................... 
 
 

 Informujemy, Ŝe w wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko 
........................................................ 
 
został(a) wyłoniony(a) Pan(i) ................................................................., zm. ……............................................... 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

........................................................... 
                    (data, podpis i pieczęć Prezesa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Załącznik nr 1.7 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników 

 

 W razie braku wpływu ofert aplikacyjnych Prezes LGD9 ponownie ogłasza rozpoczęcie 
naboru. Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej LGD9, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
LGD oraz dodatkowo w prasie lokalnej Gmin wchodzących w skład LGD9. Ogłoszenie o konkursie 
powinno zawierać elementy zawarte w procedurze rekrutacji pracowników (zał. nr 1.5). W momencie 
wpływu ofert aplikacyjnych postępuje się zgodnie z zasadami w niej określonymi. 

 W przypadku niewpłynięcia ofert aplikacyjnych w drugim naborze ogranicza się wymagania 
kwalifikacyjne wobec poszukiwanych pracowników, następnie po raz trzeci ogłasza się rozpoczęcie 
procedury rekrutacyjnej. Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej LGD9, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie LGD oraz dodatkowo w prasie lokalnej Gmin wchodzących w skład LGD9. 
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać elementy zawarte w procedurze rekrutacji pracowników 
(zał. nr 1.5). W momencie wpływu ofert aplikacyjnych postępuje się zgodnie z zasadami w niej 
określonymi. 

 W przypadku niewpłynięcia ofert aplikacyjnych w trzecim naborze Prezes LGD9 zgłasza 
wniosek do Zarządu LGD9 o wyraŜenie zgody na zatrudnienie staŜysty z Powiatowego Urzędu 
Pracy do czasu znalezienia kandydata o odpowiednich kwalifikacjach. 

 W celu uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu Biura LGD9 Prezes LGD9 opiera pracę na 
społecznej pracy członków LGD9.  

 W przypadku wystąpienia długotrwałych trudności w zatrudnieniu pracowników Biura LGD9 
Prezes LGD9 moŜe wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zgodę na zawarcie umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło z członkami Związku LGD9, na pracy których opiera pracę Biura LGD9 w trakcie 
występowania trudności z zatrudnieniem pracowników. 

 Zmiany procedury przysługują Walnemu Zebraniu Członków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 2.2 

 
Lista organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność na terenie północnego obszaru  

Wielkich Jezior Mazurskich 

Nazwa organizacji pozarządowej Miejscowość 
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy Heros w Srokowie Srokowo 
2. MłodzieŜowy Klub Sportowy przy Gimnazjum Srokowo 
3. Stowarzyszenie „Sukces KaŜdego Dziecka” Srokowo 
4. Stowarzyszenie „Wiedza Rozwój Praca” Srokowo 
5. Towarzystwo Przyjaciół Wyskoku Wyskok 
6. Bractwo Strzeleckie w Wilczynach Srokowo 
7. Związek Ukraińców w Polsce Koło  Srokowo 
8. Koło Gospodyń w Kosakowie Srokowo 
9. Zespół Caritas Polska przy Parafii w Srokowie Srokowo 
10. OSP Jegławki Srokowo 
11. OSP Srokowo Srokowo 
12. Mazurska Szkoła śeglarstwa – Stowarzyszenie GiŜycko 
13. Polski Związek śeglarzy Niepełnosprawnych GiŜycko 
14. GiŜyckie Stowarzyszenie MłodzieŜy „GiŜycko.org” GiŜycko 
15. Stowarzyszenie Twórców Wielokulturowego GiŜycka GiŜycko 
16. Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” GiŜycko 
17. Fundusz Filantropijny Powiatu GiŜyckiego GiŜycko 
18. Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe GiŜycko 
19. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych 

„Szansa” 
GiŜycko 

20. Polski Czerwony KrzyŜ – Zarząd Rejonowy GiŜycko 
21. Stowarzyszenie Przyjaciół „Czwórki” GiŜycko 
22. Stowarzyszenie Złych Dzieci GiŜycko 
23. Stowarzyszenie „Rotary Klub” GiŜycko 
24. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” GiŜycko 
25. Olimpiady Specjalne Polska przy Zespole Szkół Specjalnych GiŜycko 
26. Stowarzyszenie Kulturalno – społeczne „Mazurska Chata” Grajwo 
27. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Ekorozwój – Mazury” Kruklanki 
28. Stowarzyszenie Integracyjne „Pomocna dłoń” Kruklanki 
29. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kwadrat” Kruklanki 
30. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka” Kruklanki 
31. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kruklankach Kruklanki 
32. Uczniowski Klub Sportowy „START KRUKLANKI” Kruklanki 
33. Koło Gospodyń Wiejskich Marcinowa Wola 
34. Koło Gospodyń Wiejskich Rydzewo 
35. Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Miłki Miłki 
36. Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe Ryn 
37. Polskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  

„Dar Serca Rysipon – Dar Serca” 
Ryn 

38. Ryński Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  Ryn 
39. Ryńskie Stowarzyszenie Humanitarne „POMOST” Ryn 
40. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ziemi Ryńskiej „Zamek w Rynie” Ryn 
41. Stowarzyszenie Integracyjne „KWS” KrzyŜany, Wejdyki, Słabowo Ryn 
42. Stowarzyszenie Pomocne Dłonie dla Miasta Ryn Ryn 
43. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie Ryn 
44. Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej przy PHU SN „Zorza” Ryn 
45. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Wydminach Wydminy 
46. Polskie Stowarzyszenie Dietetyków – Oddział Rejonowy – Koło w Wydminach Wydminy 
47. Stowarzyszenie Kulturalne Mazur „Otwarte Wrota” Wydminy 
48. Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Hali Sportowej w Wydminach Wydminy 
49. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy Wydminy 



 

Nazwa organizacji pozarządowej Miejscowość 
50. Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy Wydminy 
51. Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek ,,Teraz Sucholaski’’ Wydminy 
52. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Wydminach Wydminy 
53. Ochotnicza StraŜ PoŜarna  Wydminy 
54. Ludowy Klub Sportowy „Mazur”  Wydminy 
55. Uczniowski Klub Sportowy „Promień”  Wydminy 
56. Uczniowski Klub Sportowy „Orły”  Wydminy 
57. Uczniowski Klub Sportowy „HARTRIK”  Wydminy 
58. Ludowy Uczniowski klub Sportowy „Sport z kulturą”  Mazuchówka 
59. Stowarzyszenie Węgorapa-Gołdapa  Budry 
60. Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny Znad Sapiny” Pozezdrze 
61. Ogólnopolski Związek Byłych śołnierzy BCh Koło Węgorzewo Jonówko 
62. Stowarzyszenie Sportowe Mazury w Węgorzewie, Kal Kal 
63. Stowarzyszenie „Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój” w Perłach  Perły 
64. Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Mamry”  Węgorzewo 
65. Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Vęgoria” Węgorzewo 
66. Fundacja „Dziedzictwo Nasze”  Węgorzewo 
67. Fundacja „Kanał Mazurski” Węgorzewo 
68. Fundacja Jeziora Oświn Węgorzewo 
69. Klub Olimpijczyka przy Gimnazjum w Węgorzewie Węgorzewo 
70. Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor” Węgorzewo 
71. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Mazury” Węgorzewo 
72. Polski Związek Niewidomych Węgorzewo 
73. Polski Związek Wędkarski Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło Węgorzewo – Miasto Węgorzewo 
74. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Koło Warmińsko-Mazurskiego Oddziału w Olsztynie  Węgorzewo 
75. Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Węgorapa”  Węgorzewo 
76. Stowarzyszenie „Mamry Tele – Taxi”  Węgorzewo 
77. Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewa „Mamry”  Węgorzewo 
78. Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym Węgorzewo 
79. Stowarzyszenie Sportowe Kormoran  Węgorzewo 
80. Stowarzyszenie „Pro Familia Humana” Węgorzewo 
81. Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturowego Mniejszości Narodowych „Czeremosz”  Węgorzewo 
82. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”  Węgorzewo 
83. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Węgorzewo 
84. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia”  Węgorzewo 
85. Stowarzyszenie Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”  Węgorzewo 
86. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „Jesteś” Węgorzewo 
87. Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema Węgorzewo 
88. Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgorzewskiej   Węgorzewo 
89. Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna Oddział w Węgorzewie Węgorzewo 
90. Uczniowski Klub Sportowy „Koszałek Opałek” Węgorzewo 
91. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Węgorzewo 
92. Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Węgorzewo 
93. Uczniowski śeglarski Klub Sportowy „Spinaker” Węgorzewo 
94. Węgorzewskie Stowarzyszenie „Stu Dla Rodziny” Węgorzewo 
95. Węgorzewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców   Węgorzewo 
96. Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe  Węgorzewo 
97. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie Węgorzewo 
98. Związek Polskich Dzieci Wojny i Wierzycieli Niemiec i Rosji w Węgorzewie Węgorzewo 
99. Związek Ukraińców w Polsce, Koło Węgorzewo Węgorzewo 
100. Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 

(LGD9) z siedzibą w Węgorzewie 
Węgorzewo 

Źródło: Dane Zarządu LGD 9 – Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 9.1 

Podstawowe informacje w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat 
pomocy finansowej w ramach działań PROW1 

Odnowa i rozwój wsi 

Zgodnie z załoŜeniami PROW 2007–2013 o pomoc na operacje w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” mogą ubiegać się:  

− gmina,  

− instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;  

− osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;  

− organizacja pozarządowa o statusie organizacji poŜytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 
zm.2)), której cele statutowe są zbieŜne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Forma i poziom finansowania 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Wymagany 
krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu, 
pochodzi ze środków własnych beneficjenta lub uzyskanych z innych źródeł finansowania wkładu własnego 
dopuszczonych przez PROW 2007–2013 (Fundusz Kościelny, środki innych j.s.t., Ministerstwo Sportu, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość 
pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. 
Wysokości pomocy przyznanej na realizację jednej operacji  nie moŜe być równa lub niŜsza niŜ 25 tys. zł., 
według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. 

 
 

                                                 
Opracowano na podstawie: 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 oraz  z dnia 
1 kwietnia 2010r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

−  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 31 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat 
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłat pomocy finansowej w ramach działania „WdraŜanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, 

− Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tekst jednolity). 



 

Koszty podlegające refundacji 

W działaniu Odnowa i rozwój wsi pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe  

i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i Ŝłobków; 
2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania obiektów małej architektury lub targowisk; 
3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do uŜytku publicznego ścieŜek rowerowych, szlaków 

pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych 
przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 

4) zakupu towarów słuŜących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności 
lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich połoŜenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów 
parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 

6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 
7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 
8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji 
  lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 
9)  rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

uŜytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych 
pomników historycznych i miejsc pamięci; 

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa 
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji 
lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 

12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru 
zabytków; 

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu  
w miejscowości, jeŜeli niemoŜliwe jest ich odnowienie i dalsze uŜytkowanie - w zakresie koniecznym  
do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 

14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego  
do realizacji operacji; 

15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, słuŜących realizacji operacji; 
16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

 

Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt. 16, zalicza się koszty w wysokości 
nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym: 

a) kosztorysów, 

b) projektów architektonicznych lub budowlanych, 

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 

f) usług geodezyjno-kartograficznych, 

g) usług rzeczoznawcy majątkowego; 

2) opłat za patenty lub licencje; 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 



 

4) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się takŜe podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach 
określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.  
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).  

Pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest przyznawana, jeŜeli: 

1). operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;  

2). złoŜenie wniosku o płatność pośrednią, będąca refundacją kosztów kwalifikowanych przyznaną po 
zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku 
gdy etap ten nie jest etapem końcowym;  

3). zakończenie i złoŜenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych 
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji projektu nastąpi w terminie: 

a). 36 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 2 etapach; 

b). 24 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 1 etapie 

- nie później jednak niŜ do dnia 30 czerwca 2015 r.  

4). płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niŜ 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy. 

Małe projekty 

Zgodnie z załoŜeniami PROW 2007–2013 o pomoc na operacje w ramach „Małych projektów” moŜe 
ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, która jest: obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnia, oraz mająca 
miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje 
działalność gospodarczą na tym obszarze albo 

2)   osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną, jeŜeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na 
tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
 
Forma i poziom finansowania 

Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „Programem", wynosi 100 000 złotych na 
jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie 
moŜe być wyŜsza niŜ 25 tys. zł. (całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4,5 
tys. zł, lecz nie więcej niŜ 100 tys. zł). Mały projekt moŜe być realizowany maksymalnie 2 lata. 
 

Koszty podlegające refundacji 

Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 
1) ogólne obejmujące koszty: 
 a)    przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, 
 b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw    majątkowych 
 c)   opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, 
 d)   sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 
2) zakupu materiałów lub przedmiotów; 
3) zakupu usług lub robót budowlanych; 
4) najmu, dzierŜawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, lub maszyn,  

z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym Ŝe w przypadku części małego 
projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub 
maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierŜawy.” 

 

 



 

Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się: 

 1) podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005  
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,  
z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005"; 

 2) wartość wkładu niepienięŜnego obejmującą wartość: 

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz 
ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w 
którym złoŜono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, 

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 
rozporządzenia nr 1974/2006 
- lecz nie więcej niŜ 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o 
wysokość kosztów ogólnych. 

 

W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się równieŜ 
koszty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
08 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (Dz. U z 2008 r., nr 138, poz. 868 z późn. zmianami), poniesione przez wnioskodawcę przed 
dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niŜ 
w dniu, w którym został złoŜony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów 
stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2007 r. 

Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeŜeli mały projekt będzie realizowany w nie więcej niŜ dwóch 
etapach, a jego zakończenie i złoŜenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów 
kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia 
zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niŜ do dnia 
31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niŜ 25 % łącznej planowanej 
kwoty pomocy. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Beneficjentami działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą osoby fizyczne lub 
osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność 
jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniŜej 10 osób, i mają obrót nieprzekraczający równowartości w zł 
2 mln euro. 

 

Forma i poziom finansowania 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji 
 i ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.  
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie moŜe przekroczyć:  
1) 100 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i  mnie niŜ 2 miejsca pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty  średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 
2) 200 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niŜ 3 miejsca pracy (w 

przeliczeniu na pełne etaty  średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 
3) 300 tys. zł -  jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy  

(w przeliczeniu na pełne etaty  średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. 
 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, 
nie moŜe przekroczyć 300 tys. zł.  



 

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot 
Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 
beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 

2) usług dla ludności; 

3) sprzedaŜy hurtowej i detalicznej; 

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

7) usług transportowych; 

8) usług komunalnych; 

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

10) magazynowania lub przechowywania towarów; 

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Koszty podlegające refundacji 

Refundacji podlegają wydatki zgodnie z wykazem w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U z 2007 r., nr 139, poz. 883 z późn. zmianami). W LSR,  
z względu na przyjętą strukturę celów ograniczono wielkość projektów finansowanych w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" maksymalnie do 100 tys. zł.  

Pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest przyznawana, jeŜeli: 

1). złoŜenie wniosku o płatność pośrednią, nastąpi w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy –  
w przypadku gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem końcowym;  

2). zakończenie realizacji operacji i złoŜenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 

a). 36 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 2 etapach; 

b). 24 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 1 etapie 

- nie później jednak niŜ do dnia 30 czerwca 2015 r.  

4). płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niŜ 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy. 

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

Beneficjentami działania będą osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik, małŜonek rolnika lub domownik. 

Forma i poziom finansowania 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie moŜe 
przekroczyć 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyraŜona w euro ma charakter indykatywny. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Zgodnie z załoŜeniami PROW przedmiotem wsparcia mogą zostać objęte dziedziny gospodarki  
w zakresie: 



 

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

2) usług dla ludności, 

3) sprzedaŜy hurtowej i detalicznej, 

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa 

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 

7) usług transportowych, 

8) usług komunalnych, 

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 

10) magazynowania lub przechowywania towarów, 

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, 

Pomoc nie obejmuje kosztów: 

1) podatku od towarów i usług (VAT); 

2) nabycia nieruchomości; 

3) nabycia rzeczy uŜywanych. 

Refundacji podlegają wydatki zgodnie z wykazem w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U z 2007 r., nr 200, poz. 1442 z późn. zmianami). 

Pomoc w ramach działania „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest przyznawana, jeŜeli: 

1). operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;  

2). złoŜenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy  

3). zakończenie realizacji operacji i złoŜenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 

a). 36 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 2 etapach; 

b). 24 m-cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji zrealizowanej w 1 etapie 

- nie później jednak niŜ do dnia 30 czerwca 2015 r.  

4). płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niŜ 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy. 

WdraŜanie projektów współpracy 

Beneficjent projektów współpracy jest Lokalna Grupa Działania. Pomoc przyznaje się w formie 
refundacji kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy, a takŜe poniesionych od dnia, w którym 
została zawarta umowa - zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się takŜe podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku  
z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy, na zasadach określonych w art. 71 
ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 − 2013, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt 
stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., ustalonej na podstawie 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie  
z przepisami w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji 
statystycznych, i kwoty 3 zł, przy czym na przygotowanie projektu współpracy pomoc nie moŜe przekroczyć 
iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR i kwoty 1 zł. 



 

Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy zalicza się, 
niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: 

1) organizacji i przeprowadzenia spotkań podmiotów, które mają realizować projekt współpracy, zwanych 
dalej „partnerami projektu współpracy”, w tym koszty: 

a) podróŜy lub pobytu osób zaangaŜowanych ze strony LGD w przygotowanie projektu współpracy, 

b) najmu sprzętu lub pomieszczeń, 

c) tłumaczeń, 

d) opracowania, druku lub powielenia materiałów; 

2) wynagrodzenia za wykonanie badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju 
gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości; 

3) wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych. 

Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy zalicza się, 
niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: 

1) organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty: 

a) podróŜy lub pobytu osób zaangaŜowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy, 

b) tłumaczeń; 

2) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierŜawy gruntu; 

3) przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz; 

4) zakupu, najmu lub dzierŜawy oraz montaŜu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposaŜenia, sprzętu lub 
oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu zalicza się do kosztów 
kwalifikowanych jedynie w przypadku gdy koszt najmu albo dzierŜawy przekraczałby koszt zakupu; 

5) zakupu materiałów lub przedmiotów; 

6) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 

7) robót budowlanych; 

8) nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 

9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 

10) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, 
dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu 
antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 

11) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieŜek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym 
pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających 
poza obszar LSR; 

12) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 

13) tworzenia stron internetowych; 

14) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 

15) opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty. 

Do kosztów kwalifikowalnych, nie zalicza się rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu oraz zakupu 
rzeczy uŜywanych, z wyłączeniem rzeczy związanych z lokalną kulturą lub dziedzictwem historycznym. 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 
Zapewni sprawną i efektywną pracę LGD wybranych w ramach  realizacji osi 4 PROW 2007-2013 oraz 



 

doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii  rozwoju. Beneficjentem będzie 
Lokalna Grupa Działania. 

Zakres działania 

W ramach działania pomoc przyznawana jest LGD na realizację  aktywności zgodnie z listą kosztów 
kwalifikowanych określoną w odrębnych  przepisach. Pomoc przyznawana  w ramach działania  moŜe  
w szczególności dotyczyć: 

− badań  nad obszarem objętym LSR, 

− informowania o obszarze działania LGD oraz o  LSR 

− szkolenia kadr biorących udział  we wdraŜaniu LSR 

− wydarzeń o charakterze promocyjnym  związanych z obszarem działania LGD i LSR 

− szkolenia lokalnych liderów 

− animowania społeczności lokalnych 

− koszty bieŜące LGD ( koszty administracyjne związane  z działalnością LGD)  

Udział kosztów bieŜących w budŜecie LDG  

Koszty bieŜące LGD są kosztami kwalifikowanymi do wysokości 15% sumy zrefundowanych  
kosztów kwalifikowanych wszystkich operacji zrealizowanych w ramach LSR w okresie jej realizacji. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 
2006 r., ustalonej na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania  
i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych, i kwoty 29 zł. 

W zakresie kosztów bieŜących (administracyjnych) LGD, kosztami podlegającymi refundacji są 
koszty: 

1) wynagrodzenia członków organu decyzyjnego za udział w posiedzeniach organu decyzyjnego dotyczących 
wyboru operacji; 

2) podróŜy i pobytu członków organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami słuŜbowymi; 

3) wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niŜ  
3 członków zarządu LGD; 

4) podroŜy słuŜbowych pracowników LGD; 

5) wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne 
koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem umowy 
zlecenia; 

6) wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania projektami 
współfinansowanymi ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej za wykonanie prac 
związanych z aktualizacja LSR; 

7) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD, w szczególności koszty opłat za gaz, energię elektryczną 
i wodę; 

8) usług telekomunikacyjnych, podłączenia Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłat 
pocztowych; 

9) zakupu lub najmu wyposaŜenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a takŜe 
utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposaŜenia, urządzeń i sprzętu; 

10) zakupu materiałów biurowych; 



 

11) obsługi finansowo-księgowej; 

12) doradztwa prawnego; 

13) opłat notarialnych, skarbowych i sadowych; 

14) prowadzenia rachunku bankowego. 

W zakresie realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR, kosztami podlegającymi refundacji 
są koszty: 

1) wykonania, w zakresie niezbędnym do realizacji LSR: 

a) badań i analiz dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) studiów i planów wykonalności, 

c) planów rozwoju gospodarczego i planów rozwoju przedsiębiorczości; 

2) konsultacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1. 

W zakresie informowania o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, kosztami 
podlegającymi refundacji są koszty: 

1) prowadzenia i aktualizacji stron internetowych związanych z informowaniem o: obszarze objętym LSR, 
realizacji LSR oraz działalności LGD; 

2) udostępnienia niezbędnej dokumentacji dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej LGD  
i w jej siedzibie; 

3) doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w tym wynagrodzenia osób posiadających 
kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie objętym tym wnioskiem; 

4) opracowania, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów informacyjnych; 

5) zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu; 

6) zamieszczenia materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej lub regionalnej; 

7) tworzenia i obsługi baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanych  
z obszarem realizacji LSR; 

8) wynagrodzenia, podroŜy i pobytu osób zajmujących się informowaniem o: obszarze objętym LSR, realizacji 
LSR oraz działalności LGD. 

W zakresie szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego 
kosztami podlegającymi refundacji są koszty: 

1) najmu sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia; 

2) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenie; 

3) podróŜy lub wyŜywienia uczestników szkolenia; 

4) noclegu uczestników szkolenia — w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni; 

5) tłumaczenia, jeŜeli osoba prowadząca szkolenie nie posługuje się językiem polskim, w tym koszty 
tłumaczenia materiałów szkoleniowych; 

6) opracowania, druku lub powielenia materiałów szkoleniowych; 

7) udziału w szkoleniu — w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niŜ LGD. 

W zakresie realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych (np. targów, konferencji, festiwali, 
festynów i konkursów), związanych z obszarem objętym LSR, realizacja LSR oraz działalnością LGD, 
kosztami podlegającymi refundacji są koszty: 

1) najmu sprzętu lub nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub 
kulturalnych; 



 

2) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących wydarzenie promocyjne lub kulturalne; 

3) tłumaczenia, jeŜeli osoba prowadząca wydarzenie promocyjne lub kulturalne nie posługuje się językiem 
polskim, w tym tłumaczenia materiałów promocyjnych; 

4) opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów promocyjnych; 

5) zakupu upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 % pozostałych kosztów, wymienionych 
w pkt 1—4. 

W zakresie aktywizowania społeczności lokalnej, kosztami podlegającymi refundacji są koszty: 

1) najmu sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkania aktywizującego społeczność 
lokalną; 

2) wynagrodzenia lub pobytu osób przeprowadzających spotkanie aktywizujące społeczność lokalną; 

3) podróŜy lub wyŜywienia uczestników szkolenia; 

4) noclegu uczestników szkolenia — w przypadku szkolenia trwającego co najmniej dwa dni; 

5) tłumaczenia, jeŜeli osoba prowadząca szkolenie nie posługuje się językiem polskim, w tym tłumaczenia 
materiałów szkoleniowych; 

6) opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności 
lokalnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 9.2 
Wzór karty przyjęcia wniosku wraz z załącznikami 

 

Miejscowość, data 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich ( LGD9) 

ul. 3 Maja 15D 

11-600 Węgorzewo 

tel./fax 087 427 06 17 

 

 

NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………......................................... 
 
NUMER WNIOSKU: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
TYTUŁ PROJEKTU: …………………………...…………………………………………………………………………. 
 
NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………….......................................... 
 
DATA I GODZINA ZŁOśENIA WNIOSKU:……………………………………………………………......................... 
 
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW: ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 – 
Leader w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”: 

�  RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
�  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
�  Odnowa i rozwój wsi 
�  Małe projekty 

 

 

 

OSOBA PRZEKAZUJĄCA WNIOSEK 

 

....................................................... 
CZYTELNY PODPIS 

OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK 

 

....................................................... 
CZYTELNY PODPIS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 9.3 
Lista złoŜonych projektów 

 
LISTA ZŁOśONYCH PROJEKTÓW 

 
Nazwa działania:……………………………………………………….……….. 

Numer konkursu:……………………………………………………………….. 

 

Lp. Tytuł wniosku Numer wniosku Przedmiot 
projektu 

Źródło finansowania 
(instytucja, program) 

Data i 
godzina 
złoŜenia 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 9.4 

Karta weryfikacji wstępnej wniosku 
 
 

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU 
 
NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………........................................................... 

NUMER WNIOSKU: ………………………………………………………………………….......................................................... 

DATA I GODZINA WPŁYWU: ……………………………………………………………………………........................................ 

TYTUŁ PROJEKTU: ……………………………...…………………………………………………………………………............... 

................................................................................................................................................................................................ 

NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………… ………………………….... ….............. 

 

Instrukcja wypełniania karty wstępnej weryfikacji wniosku 

W odniesieniu do kaŜdego celu wymienionego w punktach 1 i 2  naleŜy wybrać i zaznaczyć odpowiedź TAK 
lub NIE przez postawnie znaku X w odpowiednim polu. 

W punkcie 3 naleŜy wybrać i zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE przez postawnie znaku X w odpowiednim 
polu i wpisać poniŜej przedsięwzięcie, z którym operacja jest zgodna.  

Operację moŜna uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1,2 
i 3 wynika, Ŝe jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej 
jednego celu szczegółowego LSR oraz Ŝe jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem 
planowanym w ramach LSR. 

 

Lp. ZGODNOŚĆ Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU TAK NIE Uwagi 

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
1 

Cel ogólny 1    

Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 
2 

Cel szczegółowy 1.1    

Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (jeŜeli tak naleŜy 
podać z jakimi)? 

3 

    

Czy wniosek jest zgodny z LSR?    

 

Imię i nazwisko:   ……………………………........... 

Funkcja:  …………………………………... 

Podpis:  ………..………………………..... 

Data:   ................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 9.5 

Pismo do wnioskodawcy o uznaniu operacji za niezgodną z LSR 

 

Miejscowość, data 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 

ul. 3 Maja 15D 

11-600 Węgorzewo 

tel./fax 087 427 06 17 

Wniosek o finansowanie projektu nr: 

 

 

 

 

Beneficjent 

  Adres 

Telefon/Fax 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, Ŝe wniosek o dofinansowanie projektu pn. ……… złoŜony przez Państwa 

dnia …………………………  nie jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Powodem niezgodności jest to, Ŝe 

operacja nie przyczyni się do realizacji Ŝadnego celu ogólnego, celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe przysługuje Państwu odwołanie od tej decyzji do Rady Związku 

Stowarzyszeń LGD9, które naleŜy dostarczyć osobiście do biura LGD9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego pisma. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. ………) lub osobisty w Biurze 

Związku Stowarzyszeń LGD9 (Węgorzewo, ul. 3 Maja 15D). 

 

 

Z powaŜaniem, 

Imię i nazwisko 

Podpis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9.6 

Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych 

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH 
 „Odnowa i Rozwój Wsi” 

 
NUMER KONKURSU:……………………………………………………………………….......................................... 
NUMER WNIOSKU: …………………………………………………………………………......................................... 
TYTUŁ PROJEKTU: ……………………………...…………………………………………………………………….... 
NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………… ………………………….... 
 

Lp. KRYTERIA Waga Maksymalny wynik Ocena 
projektu 

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA POZIOM I JAKOŚĆ śYCIA MIESZKAŃCÓW 

1 

1. Czy projekt dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na poziom  
i jakość Ŝycia mieszkańców obszaru LGD9? 
 

0 pkt. – wnioskodawca nie przedstawił mierzalnych rezultatów 
             realizacji projektu mających wpływ na jakość i poziom  
             Ŝycia mieszkańców, 
1 pkt.  – wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, 

które przyczynią się do poprawy warunków i poziomu 
Ŝycia 50 % ludności obszaru objętego projektem, 

2 pkt.  – wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, 
które, przyczynią się do poprawy warunków i poziomu 
Ŝycia od 50 % do 80% ludności obszaru objętego 
projektem, 

3 pkt.  - wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, 
które, przyczynią się do poprawy warunków i poziomu Ŝycia 
ponad 80% ludności obszaru objętego projektem 

10 30  

WPŁYW NA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 

2 

1. Czy realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie 
potencjału turystycznego obszaru LGD? 
 

0 pkt. – realizacja projektu nie wpłynie na wzmocnienie  
             potencjału turystycznego obszaru LGD9 
1 pkt. – projekt wpłynie na rozwój oferty atrakcji turystycznych  
             w sposób znikomy, 
2 pkt. – projekt przyczynia się do poprawy infrastruktury  

i zróŜnicowania usług turystycznych części obszaru 
LGD9, 

3.pkt. -  projekt dotyczy budowy infrastruktury turystycznej  
i zagospodarowania Mazurskich Szlaków Turystycznych 

             (rowerowych, kajakowych, konnych, pieszych i 
kolejowych). 
 
2. Czy projekt przyczyni się do wykreowania produktu 
turystycznego obszaru LGD9? 
 

0 pkt. – realizacja projektu nie przyczyni się do wykreowania  
             Ŝadnego produktu obszaru LGD9, 
1 pkt – realizacja projektu przyczyni się do wykreowania  

i wypromowania jednego produktu turystycznego 
2 pkt  - realizacja projektu wykreuje markowy produkt Wielkich  

3 27  



 

            Jezior Mazurskich 
3 pkt  - realizacja projektu wykreuje i wypromuje więcej niŜ jeden  
            markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich 
 
3. Czy realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia? 
 

0 pkt.  – realizacja projektu nie przyczyni się do wzrostu  
              zatrudnienia w branŜy turystycznej, 
1 pkt.  – realizacja projektu zapewni utworzenie od 1 do mniej  
              niŜ  2 miejsc pracy, 
2 pkt.  – realizacja projektu zapewni utworzenie od 2 do mniej 
              niŜ 5 miejsc pracy, 
3 pkt.  – realizacja projektu zapewni utworzenie 5 i więcej miejsc  
              pracy 

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE  

3 

1. W jaki sposób realizacja projektu wpłynie na środowisko 
naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców? Czy 
projekt będzie realizowany na obszarze cennym 
przyrodniczo (rezerwat, park krajobrazowy, teren Natura 
2000)? 
 
0 pkt. – projekt nie ma widocznego wpływu na środowisko  

 naturalne ani na świadomość ekologiczną mieszkańców  
i nie będzie realizowany na obszarze cennym 
przyrodniczo, 

1  pkt. –projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
2 pkt. - projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne  

i świadomość ekologiczną mieszkańców 
3 pkt. – projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne  

i świadomość ekologiczną mieszkańców oraz jest 
realizowany na obszarze cennym przyrodniczo  

5 15  

WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW 

4 

1. W jakim zakresie realizacja projektu wykorzystuje lokalne 
zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze? 
 
0 pkt. – projekt nie będzie realizowany z wykorzystaniem  
             jakichkolwiek zasobów lokalnych 
1.pkt  -  przy realizacji projektu będą wykorzystane zasoby  
             kulturowe i historyczne w minimalnym stopniu, 
2 pkt. -  przy realizacji projektu będą wykorzystane zasoby  
             kulturowe, historyczne i przyrodnicze w co najmniej 50%  
             obszaru objętego projektem 
3 pkt -   przy realizacji projektu będą wykorzystane zasoby  
             kulturowe, historyczne i przyrodnicze obejmujące ponad  
             50% obszaru objętego projektem, 
 
2. Czy projekt obejmuje obiekty zabytkowe objęte opieką 
konserwatora zabytków? 
 
0 pkt. - projekt nie obejmuje obiektów zabytkowych 
1 pkt -  projekt dotyczy obiektu zabytkowego nie objętego opieką  
            konserwatora zabytków 
2 pkt. - projekt obejmuje jeden obiekt zabytkowy objęty opieką  
            konserwatora zabytków 

3 18  



 

3 pkt. –projekt obejmuje obiekt zabytkowy objęty opieką  
            konserwatora zabytków i otrzymał dofinansowanie  
            z Ministerstwa  Kultury 

POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI 

5 

1. Czy obszar, na którym realizowany jest projekt ma 
opracowany plan zagospodarowania miejscowości lub 
koncepcję zagospodarowania całej miejscowości bądź jej 
części? 
 
0 pkt.  – obszar na którym realizowany jest projekt nie posiada  
              planu zagospodarowania miejscowości ani Ŝadnej innej  
              koncepcji, 
1 pkt  -   dla obszaru, na którym realizowany jest projekt  
              opracowano plan zagospodarowania miejscowości, 
2 pkt.  -  realizowany projekt wpisuje się w plan lub koncepcję  
              zagospodarowania opracowane dla miejscowości, 
3 pkt.  -  realizowany projekt wpisuje się równieŜ w powiatowe  
             i wojewódzkie plany i strategie rozwoju 
 
2. Czy na obszarze objętym projektem były realizowane juŜ 
podobne projekty objęte planem rozwoju miejscowości? 
 
1 pkt.  – zrealizowano trzy i więcej podobnych projektów, 
2 pkt.  -  zrealizowano od 1 do 2 podobnych projektów, 
3 pkt.  – nie zrealizowano ani jednego podobnego projektu 

2 12  

CZŁONKOWSTWO W ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9 

6 

1. Czy podmiot realizujący przedsięwzięcie jest członkiem 
Związku Stowarzyszeń LGD9? 
 
  0 pkt.  – podmiot realizujący przedsięwzięcie nie jest członkiem  
                Związku Stowarzyszeń LGD9, 
10 pkt.  – podmiot realizujący przedsięwzięcie jest członkiem  
                Związku Stowarzyszeń LGD9. 
 

1 10  

INNOWACYJNOŚĆ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 
7 
 
 

1. Czy realizowane przedsięwzięcie jest innowacyjne? 
0 pkt  –   realizowane przedsięwzięcie nie jest  
               Innowacyjne. 
10 pkt. – realizowane przedsięwzięcie  jest  
               Innowacyjne. 

 
3 
 

30  
 

SUMA 
Wymagana ilość punktów: 51 

142  

 
Instrukcja wypełniania karty oceny operacji według kryteriów lokalnych 

Ocena musi być liczba całkowitą, nie moŜe być ułamkiem np. 1,5; 2,75. Przyznane punkty odnośnie kaŜdego 
z kryteriów mnoŜone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. 

Wnioski ocenione pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które otrzymały co najmniej  
51 punktów umieszczane są na liście rankingowej złoŜonych projektów.  

 



 

Imię i nazwisko:  
 ……………………………........... 
Funkcja: 
 …………………………………... 
Podpis: 
 ………..………………………..... 
Data:  

 ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH 
 

„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  oraz  
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 
 
NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………......................................... 
NUMER WNIOSKU: …………………………………………………………………………......................................... 
TYTUŁ PROJEKTU: ……………………………...……………………………………………………………………… 
NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………… ………………………….... 

 
 

Lp. KRYTERIA Waga Maksymalny 
wynik 

Ocena 
projektu 

DOŚWIADCZENIE 

1 

1. Kryterium to ocenia, czy wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz czy 
dysponuje odpowiednią kadrą i zapleczem technicznym. 
 
0 pkt. – wnioskodawca nie realizował podobnych działań, nie  
             przedstawił kadry zaangaŜowanej w realizację projektu, 
2 pkt. – wnioskodawca zrealizował jedno podobne działanie  

i dysponuje kadrą specjalistów do realizacji operacji 
3 pkt. – wnioskodawca zrealizował więcej niŜ jedno  
             przedsięwzięcie, posiada doświadczoną kadrę i zaplecze  
             techniczne 

3 9  

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 

2 

1. Kryterium to ocenia korzyści, jakie odczuje wnioskodawca 
lub społeczeństwo w wyniku realizacji projektu, wynikające  
z przedstawionych produktów i wskaźników projektu. 
 
0 pkt. – wnioskodawca nie przedstawił mierzalnych wskaźników 
             projektu, ani opisu rezultatów projektu lub produkty  

i rezultaty projektu nie przyczynią się do poprawy  
             sytuacji wnioskodawcy lub społeczności lokalnej, 
2 pkt. – wnioskodawca przedstawił mierzalne wskaźniki projektu, 

które zdecydowanie przyczynią się do poprawy jego sytuacji 
oraz sytuacji społeczności lokalnej, 

3 pkt.  – wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, 
które, przyczynią się do zróŜnicowania usług dla lokalnej 
ludności oraz poprawy poziomu i jakości ich Ŝycia, 

 
2 W  jaki sposób realizacja projektu wpłynie na sposób 
zatrudnienia? 
0 pkt. – realizacja projektu nie gwarantuje utworzenia ani jednego    

miejsca pracy 
1 pkt. – realizacja projektu pozwoli utworzyć od 1 do mniej niŜ  
             2 miejsc pracy 
2 pkt. – realizacja projektu pozwoli utworzyć od 2 do mniej niŜ  
             3 miejsc pracy 
3 pkt. – realizacja projektu pozwoli utworzyć 3 i więcej miejsc pracy. 

4 24  

3 WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI I WKŁADU WŁASNEGO 



 

1. Wnioskodawca zwraca się o udzielenie wsparcia  
w wysokości: 
0  pkt. – powyŜej 100 tys. PLN, 
1  pkt. – od 50 tys. PLN do 100 tys. PLN, 
2  pkt. – od 30 tys. PLN do 50 tys. PLN, 
3  pkt. – poniŜej 30 tys. PLN. 
 
2. Wnioskodawca w realizację projektu gwarantuje wkład 
własny w wysokości: 
0 pkt.  – do  50 %  
1 pkt.  – ponad 50 % , nie więcej niŜ 55% 
2 pkt.  -  ponad 55%, nie więcej niŜ 60 % 
3 pkt.  – ponad 60 % 

3 18  

WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI 

4 

1. Czy realizacja projektu ma bezpośredni wpływ na rozwój 
turystyki? 
0 pkt.  – realizacja projektu nie będzie miała bezpośredniego  
              wpływu na rozwój turystyki, 
1 pkt.  – realizacja projektu przyczyni się do zróŜnicowania usług 
              turystycznych, 
2 pkt. – realizacja projektu wypromuje nowe formy usług oraz  
             wzmocni infrastrukturę około-turystyczną, 
3 pkt. – w wyniku zrealizowanego projektu powstanie nowe  
             gospodarstwo agroturystyczne, przystań Ŝeglarska, obiekt  
             gastronomiczny lub hotelowy lub inne przedmioty / obiekty  
             infrastruktury turystycznej i słuŜącej ochronie środowiska  
             wzbogacające ofertę turystyczną regionu 
 
2. Czy projekt przyczyni się do wykreowania markowego 
produktu turystycznego obszaru LGD9? 
0 pkt. – realizacja projektu nie przyczyni się do wykreowania  
             Ŝadnego produktu obszaru LGD9, 
1 pkt – realizacja projektu przyczyni się do wykreowania  

i wypromowania jednego produktu turystycznego 
2 pkt  - realizacja projektu wykreuje markowy produkt Wielkich  
            Jezior Mazurskich 
3 pkt  - realizacja projektu wykreuje i wypromuje więcej niŜ jeden  
            markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich 

3 18  

WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW 

5 

1. Czy zaplanowane w projekcie przedsięwzięcie wykorzysta 
lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego? 
0 pkt.  – przedsięwzięcie nie będzie realizowane w oparciu  

o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze, 
1 pkt. – przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby 
             kulturowe, 
2 pkt. – przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby 
             kulturowe i przyrodnicze, 
3  pkt. – przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o zasoby 
             kulturowe i przyrodnicze z uwzględnieniem ich rewitalizacji  

i promocji 

3 9  

6 INNOWACYJNOŚĆ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 



 

 

1. Czy realizowane przedsięwzięcie jest innowacyjne? 
0 pkt  –   realizowane przedsięwzięcie nie jest  
               innowacyjne. 
10 pkt. – realizowane przedsięwzięcie  jest  
               innowacyjne. 

3 30  

SUMA 
Wymagana ilość punktów: 44 (przy czym, co najmniej 6 w punktach  2-4) 

108  

 
 

Instrukcja wypełniania karty oceny operacji według kryteriów lokalnych 

 

Ocena musi być liczba całkowitą, nie moŜe być ułamkiem np. 1,5; 2,75. przyznane punkty odnośnie kaŜdego  
z kryteriów mnoŜone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. 

Wnioski ocenione pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które otrzymały ocenę co najmniej 
50% punktów ogólnej sumy punktów umieszczane są na liście rankingowej złoŜonych projektów.  

 
 
Imię i nazwisko:  

 ……………………………........... 

Funkcja: 

 …………………………………... 

Podpis: 

 ………..………………………..... 

Data:  

 ................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH 

„Małe projekty” 

 
 
NUMER KONKURSU: ………………………………………………………………………......................................... 
NUMER WNIOSKU: …………………………………………………………………………......................................... 
TYTUŁ PROJEKTU: ……………………………...…………………………………………………………………… 
NAZWA WNIOSKODAWCY: ……………………………………………………………… ………………………….... 
 

Lp. KRYTERIA Waga Maksymalny 
wynik 

Ocena 
projektu 

DOŚWIADCZENIE 

1 

1. Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
projektów? 
0 pkt. – wnioskodawca nie zrealizował samodzielnie Ŝadnego  
             projektu i nie posiada kadry z takim doświadczeniem, 
2 pkt. – wnioskodawca realizował jedno podobne przedsięwzięcie  

i posiada odpowiednia kadrę, 
3 pkt. – wnioskodawca zrealizował więcej niŜ jeden podobny 

projekt, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze  
             administracyjne. 
2. Czy w realizacji przedsięwzięcia będą uczestniczyli inni 
partnerzy, w tym jednostki samorządowe i organizacje 
pozarządowe? 
0 pkt  - przedsięwzięcie nie będzie realizowane w partnerstwie, 
1 pkt  - w realizacji przedsięwzięcia będzie uczestniczył jeden  
            partner sektora społecznego, 
2 pkt.  –w realizacji projektu będzie uczestniczył jeden partner  
            sektora publicznego, 
3 pkt.  – w realizacji projektu będzie uczestniczyło co najmniej  
             dwóch partnerów sektora gospodarczego, jeden publiczny  
             i jeden społeczny, 

2 12  

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 

2 

1. Czy projekt wpłynie na aktywizację lokalnego 
społeczeństwa, wzmocnienie partnerstwa i wzrost lokalnych 
inicjatyw? 
0 pkt. – wnioskodawca nie przedstawił mierzalnych produktów 
             projektu ani opisu rezultatów projektu lub produkty  

i rezultaty projektu nie przyczynią się do wzrostu  
             aktywności społecznej, 
1  pkt. – wnioskodawca przedstawił mierzalne wskaźniki projektu, 

które przyczynią się do poprawy aktywności społecznej, 
nawiązania partnerstw oraz wzrostu podejmowanych 
inicjatyw, 

2 pkt.  – wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, 
które, przyczynią się do wzmocnienia lokalnego 
partnerstwa, 

3 pkt.  – w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia powstanie nowe 
stowarzyszenie lub nowa inicjatywa społeczna. 

 
2. Jaki jest zasięg społeczny i przestrzenny projektu? 
 

5 30  



 

1 pkt.  – projekt swym zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę 
2 pkt.  – projekt swym zasięgiem obejmuje obszar dwóch do pięciu 

gmin oraz sektor społeczny i publiczny, 
3 pkt.  – projekt obejmuje obszar ponad pięciu gmin oraz sektor 

społeczny, publiczny i gospodarczy 

WPŁYW NA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 

3 

1. Czy realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału 
turystycznego obszaru LGD? 
0 pkt. – realizacja projektu nie wpłynie na wzmocnienie potencjału  
             turystycznego obszaru LGD, 
1 pkt. – projekt wpłynie na rozwój oferty atrakcji turystycznych  
             w sposób znikomy, 
2 pkt. – projekt przyczynia się do poprawy infrastruktury  

i zróŜnicowania usług turystycznych części obszaru LGD9, 
3.pkt. -  projekt dotyczy budowy infrastruktury turystycznej  

i zagospodarowania Mazurskich Szlaków Turystycznych 
             (rowerowych, kajakowych, konnych, pieszych i kolejowych). 
 
2. Czy projekt przyczyni się do wykreowania produktu 
turystycznego obszaru LGD9? 
0 pkt. – realizacja projektu nie przyczyni się do wykreowania  
             Ŝadnego produktu obszaru LGD9, 
1 pkt – realizacja projektu przyczyni się do wykreowania  

i wypromowania jednego produktu turystycznego 
2 pkt  - realizacja projektu wykreuje markowy produkt Wielkich  
            Jezior Mazurskich 
3 pkt  - realizacja projektu wykreuje i wypromuje więcej niŜ jeden  
            markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich 

5              30  

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

4 

1. W jaki sposób realizacja projektu wpłynie na środowisko 
naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców? Czy 
projekt będzie realizowany na obszarze cennym przyrodniczo 
(rezerwat, park krajobrazowy, teren Natura 2000)? 
0 pkt. – projekt nie ma widocznego wpływu na środowisko  

 naturalne ani na świadomość ekologiczną mieszkańców  
i nie będzie realizowany na obszarze cennym przyrodniczo, 

1  pkt. –projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
2 pkt.  - projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne  

i świadomość ekologiczną mieszkańców 
3 pkt. – projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne  

i świadomość ekologiczną mieszkańców oraz jest 
realizowany na obszarze cennym przyrodniczo  

5 15  

WPŁYW NA DZIEDZICTWO KULTUROWE 

5 

1. Czy realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji 
obiektów i miejsc historycznych, czy w oparciu o nie 
powstaną nowe usługi okołoturystyczne i nowe miejsca 
pracy? 

0 pkt. – realizacja projektu nie obejmie obiektów kultury ani miejsc 
historycznych, 

1 pkt.  - projekt przyczyni się do odnowy obiektu zabytkowego oraz 
zagospodarowania obszaru wokół tego obiektu, 

2 pkt.  – projekt przyczyni się do odnowy i adaptacji obiektu na cele 
kulturalne i edukacyjne, 

2 12  



 

3 pkt.  -w wyniku realizacji projektu zostanie odrestaurowany obiekt 
objęty ochroną konserwatora zabytków i zaadaptowany na 
usługi turystyczne generując miejsca pracy 

 
2. Czy projekt wpływa na rozwój i promocję lokalnej 
twórczości artystycznej, rzemiosła i rękodzielnictwa lub 
dziedzictwa kulturowego? 
0 pkt.  – przedsięwzięcia realizowane w projekcie nie promują  
                i nie  wpływają na rozwój twórczości ludowej 
1 pkt.  – przedsięwzięcia realizowane w projekcie w sposób 
               znikomy promują i wpływają na rozwój twórczości 
               ludowej, 
2 pkt.  –  projekt stwarza warunki do odtwarzania i wykonywania 
                artykułów rękodzielnictwa ludowego, 
3 pkt .  – w ramach projektu osoby dorosłe i młodzieŜ będą 
                uczestniczyli w warsztatach, plenerach bądź kursach  
                nauki rzemiosła artystycznego. 

6 CZŁONKOWSTWO W ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9 

 

1. Czy podmiot realizujący przedsięwzięcie jest członkiem 
Związku Stowarzyszeń LGD9? 
  0 pkt.  – podmiot realizujący przedsięwzięcie nie jest członkiem  
                Związku Stowarzyszeń LGD9, 
10 pkt.  – podmiot realizujący przedsięwzięcie jest członkiem  
                Związku Stowarzyszeń LGD9. 

1 10  

INNOWACYJNOŚĆ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
7 

1. Czy realizowane przedsięwzięcie jest innowacyjne? 
0 pkt  –   realizowane przedsięwzięcie nie jest  
               Innowacyjne. 
10 pkt. – realizowane przedsięwzięcie  jest  
               Innowacyjne. 

3 30  

SUMA 
Wymagana ilość punktów: 50 

139  

 
Instrukcja wypełniania karty oceny operacji według kryteriów lokalnych 

Ocena musi być liczba całkowitą, nie moŜe być ułamkiem np. 1,5; 2,75. Przyznane punkty odnośnie kaŜdego 
z kryteriów mnoŜone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. 

Wnioski ocenione pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, które otrzymały ocenę co najmniej 
50 punktów umieszczane są na liście rankingowej złoŜonych projektów.  

 

Imię i nazwisko:  
 ……………………………........... 
Funkcja: 
 …………………………………... 
Podpis: 
 ………..………………………..... 
Data:  

 ..................................................



 



 

Załącznik nr 9.7  

Lista rankingowa operacji zgodnych z LSR 
  

LISTA RANKINGOWA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 

 

Miejsce w 
rankingu 

Informacja o 
wnioskodawcy 

(imię i nazwisko lub 
nazwa, miejsce 

zamieszkania lub 
działalności, 

PESEL, REGON, 
NIP 

Tytuł wniosku Numer 
wniosku Kwota pomocy Przedmiot projektu Źródło finansowania 

(instytucja, program) 

Decyzja Rady o 
zgodności/nie 
zgodności z 

LSR 

Liczba 
uzyskan

ych 
punktów 

Informacja o 
finansowaniu/ 

niefinansowaniu 
operacji 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 9.8 

Informacja dla wnioskodawcy o przyjęciu operacji do realizacji 

 

Miejscowość, data 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

ul. 3 Maja 15D 

11-600 Węgorzewo 

tel./fax 087 427 06 17 

Wniosek o finansowanie projektu nr: 

 

 

Beneficjent 

   Adres 

Telefon/Fax 

 
 

Uprzejmie informujemy, Ŝe wniosek o dofinansowanie projektu pn. ………… złoŜony przez Państwa 

dnia …………….. uzyskał wymaganą liczbę punktów (liczba punktów), a tym samym pozytywną ocenę Rady 

Związku Stowarzyszeń LGD9  pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Ponadto Państwa wniosek 

został umieszczony na ………… miejscu listy rankingowej operacji zgodnych z LSR. W związku z powyŜszym 

wniosek zostanie przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko – Mazurskiego / 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie celem weryfikacji formalnej  

i merytorycznej. 

W załączeniu przesyłamy informację przedstawiającą średnią liczbę punktów przyznanych podczas 

oceny wniosku wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. ………) lub osobisty w Biurze 

Związku Stowarzyszeń LGD9 (Węgorzewo, ul. 3 Maja 15D). 

 

 

Z powaŜaniem, 

Imię i nazwisko 

Podpis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 9.9 

Informacja dla wnioskodawcy, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony,  
ale znalazł się poniŜej limitu środków finansowych. 

 

Miejscowość, data 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

ul. 3 Maja 15D 

11-600 Węgorzewo 

tel./fax 087 427 06 17 

Wniosek o finansowanie projektu nr: 

 

Beneficjent 

   Adres 

   Telefon/Fax 

 
Uprzejmie informujemy, Ŝe wniosek o dofinansowanie projektu pn. ……… złoŜony przez Państwa 

dnia …………….. uzyskał wymaganą liczbę punktów, a tym samym pozytywną ocenę Rady Związku 

Stowarzyszeń LGD9 pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. JednakŜe z powodu wpłynięcia 

duŜej ilości wniosków oraz przekroczenia kwoty alokacji, wniosek został sklasyfikowany jako nie mieszczący 

się w limicie środków zaplanowanych w ramach konkursu. 

Państwa wniosek uzyskał……… punktów w ramach oceny z lokalnymi kryteriami, co klasyfikuje go 

na ………… miejscu listy rankingowej operacji zgodnych z LSR. W załączeniu przesyłamy informację 

przedstawiającą średnią liczbę punktów przyznanych podczas oceny wniosku wg Lokalnych Kryteriów 

Wyboru.  

W zaistniałej sytuacji mają Państwo moŜliwość oczekiwania na zwolnienie się środków  

(sytuacja taka moŜe mieć miejsce, gdy umowy przyznania pomocy nie zostaną zawarte z wszystkimi 

wnioskodawcami mieszczącymi się w limicie środków konkursu) albo wycofać wniosek z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Olsztynie i ponownie złoŜyć go w najbliŜszym ogłoszonym przez LGD9 konkursie. Kolejny konkurs  

ogłoszony zostanie  ……….. 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel………… …..) 

lub osobisty w Biurze Związku Stowarzyszeń LGD9 (Węgorzewo, ul. 3 Maja 15D). 

 

Z powaŜaniem, 

Imię i nazwisko 

Podpis 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 9.10 

Informacja dla wnioskodawcy, którego operacja  
nie uzyskała wymaganej liczby punktów 

Miejscowość, data 

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin  

Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

ul. 3 Maja 15D 

11-600 Węgorzewo 

tel./fax 087 427 06 17 

Wniosek o finansowanie projektu nr: 

Beneficjent 

   Adres 

Telefon/Fax 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, Ŝe wniosek o dofinansowanie projektu pn. ……… złoŜony przez Państwa w 

dniu ……………… nie uzyskał wymaganej liczby punktów przyznawanych przez Radę Związku Stowarzyszeń 

LGD9 pod kątem oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (minimalna liczba punktów wynosi ………). 

Państwa wniosek uzyskał……… punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów i został umieszczony 

na liście operacji nie wybranych do dofinansowania. 

W załączeniu przesyłamy informację przedstawiającą średnią liczbę punktów przyznanych podczas 

oceny wniosku wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. PowyŜsza informacja pozwoli Państwu na zidentyfikowanie 

mocnych i słabych stron wniosku, co w przyszłości ułatwi aplikowanie o środki. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe przysługuje Państwu odwołanie od tej decyzji do Rady Związku 

Stowarzyszeń LGD9, które naleŜy dostarczyć osobiście do biura LGD9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego pisma. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. ………) lub osobisty w Biurze 

Związku Stowarzyszeń LGD9 (Węgorzewo, ul. 3 Maja 15D). 

  

 Z powaŜaniem,  

Imię i nazwisko 

Podpis 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 11.1 
 

Ankieta 
 

Aby uzyskać i właściwie zagospodarować środki UE konieczne jest przygotowanie 
Strategii działań na najbliŜsze lata. To co się będzie działo w naszych gminach będzie w 
duŜej części wynikało właśnie z zapisów w Strategii. 
 
ZaleŜy nam na tym, aby Strategia nie była kolejną papierową listą Ŝyczeń, ale opisywała 
najwaŜniejsze cele i problemy naszych gmin. Dlatego teŜ, chcemy aby Pan(i) pomogli 
nam w jej przygotowaniu.  
 
Odpowiadając na kilka poniŜszych pytań (około 10 minut) zdecyduje Pan(i) o tym na co 
przeznaczone zostaną środki unijne w najbliŜszych latach.  
 

1. Proszę wskazać gminę, w której Pan(i) mieszka: 

……………………………………….. 

 

2. Proszę wymienić trzy najpowaŜniejsze problemy mieszkańców Pana(i)Gminy?  

a) ............................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................  

b) ............................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................  

c) ............................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................  

3. Proszę podać jakie zalety ma Pana(i) Gmina.  

a) dla mieszkańców:  

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

b) dla frm 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………….……………………………………………………………………………………. 



 

4. Proszę podać powód(y), dla którego odradził(a)by Pan(i) zamieszkanie na terenie 

Gminy. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

5. Proszę podać czego brakuje w Pan(i)Gminie.  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Proszę wskazać największy sukces(y) gminy w okresie ostatnich 3 lat (2005-7) 

.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Proszę wskazać największą(e) poraŜki gminy w okresie ostatnich 3 lat (2005-7) 

.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Proszę dokończyć następujące zdanie:  

Chciałbym aby za 4 lata, w 2012r.,w  mojej gminie…………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Załącznik nr 11.2 
 

KARTA  PROJEKTU  
 

(nazwa stowarzyszenia opracowującego projekt) 
 

Elementy opisu działania 
 
I. Tytuł projektu/działania  

 
 

II. Cel strategiczny ZSROW  

 

III. Cel operacyjny i działanie 

 

IV. Opis działania  

 

IV. Partnerzy projektu 

 

V. Planowane rezultaty – co konkretnie powstanie (np.: jakie produkty, ile miejsc pracy, o ile wzrośnie liczba 
turystów, podmiotów gospodarczych, uczestników projektu, przeszkolonych osób itp.) 

 

VI. Powiązanie z innymi projektami, takŜe nie realizowanymi z Leadera+ 

 

VII. Harmonogram (czas realizacji) 
Okres realizacji  

Zadania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1        
2        
3        

VIII. BudŜet 

Koszty (w zł)   

Całkowite 
2009-2015 

Kwalifikowane 
                  2009-2015 
w ramach Leader+  Program 
Odnowy Wsi / małe projekty 

 

     

IX Osoby odpowiedzialne za realizację projektu 

Imię i nazwisko  

Instytucja  

E-mail/telefon  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 13.1 
 
 

FORMULARZ EWALUACYJNY 
 
 

 
Nazwa beneficjenta .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Jaki był nadrzędny szczytny cel, do którego osiągnięcia przyczynił się projekt?  
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Jakie były konkretne cele, których osiągnięcie zakładał projekt? (wskaźniki przedstawione ilościowo i/lub 
jakościowo, równieŜ w oparciu o dane z monitoringu) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Jakie były planowane efekty i korzyści projektu? (wskaźniki przedstawione ilościowo i/lub jakościowo, równieŜ  
w oparciu o dane z monitoringu) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Jakie były kluczowe działania, które naleŜało wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów? 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Jakie zasoby były niezbędne do wdroŜenia działań w ramach projektu, tj. personel, wyposaŜenie, szkolenia, 
badania, infrastruktura itp.? 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 13.2 
 
 

FORMULARZ MONITORINGOWY 
 

Wnioskodawca ..................................................................................................................................................... 
 
Nazwa projektu …….............................................................................................................................................. 
 
Cel projektu .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

 
Przykładowe wskaźniki, które mogą być zastosowane w procesie monitoringu realizacji strategii (lista 
otwarta): 
 
1. Cel ogólny: poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej. 
1a. Wskaźniki produktów i rezultatów: 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

Całkowita wartość inwestycji  

Liczba beneficjentów  

Wzrost liczby gospodarstw rolników prowadzących działalność 
nierolniczą 

 

Liczba wspieranych projektów turystyki  

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej  

Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych  

Liczba odnowionych i wyremontowanych obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

 

Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych  
i rekreacyjno-sportowych 

 

Liczba zakupionego wyposaŜenia sportowego  

Liczba miejscowości, w których przestrzeń publiczna została 
poddana rewitalizacji 

 

Liczba wyremontowanych/wybudowanych obiektów infrastruktury 
publicznej 

 

Liczba wspieranych mikroprzedsiębiorstw  

Liczba  beneficjentów ostatecznych  

Liczba podjętych inicjatyw wytwarzania energii odnawialnej  

Liczba dni szkoleń i spotkań  



 

Liczba zorganizowanych szkoleń  

Liczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem 
pozytywnym 

 

Udostępnione punkty informacyjne  

Liczba wspieranych wydarzeń kulturalnych związanych z 
dziedzictwem obszaru 

 

Liczba mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach, imprezach 
lokalnych 

 

Liczba zorganizowanych imprez turystycznych  

Liczba wypromowanych produktów lokalnych  

 
2. Cel ogólny: rozwój współpracy w regionie i współpracy międzyregionalnej. 
2a. Wskaźniki produktów i rezultatów: 

Liczba imprez o charakterze ponadlokalnym  

Całkowita wartość inwestycji  

Liczba beneficjentów  

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych obszaru  

Liczba spotkań z przedstawicielami innych obszarów  

Liczba wyjazdów zagranicznych promujących obszar LGD  

 
3. Cel ogólny: budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich oraz efektywniejsze 
wykorzystanie ich potencjału. 
3a. Wskaźniki produktów i rezultatów: 

Liczba stworzonych punktów doradczych  

Całkowita wartość inwestycji  

Liczba beneficjentów  

Liczba dni szkoleń i spotkań  

Liczba zorganizowanych szkoleń  

Liczba uczestników szkoleń, którzy ukończyli szkolenie z wynikiem 
pozytywnym 

 

Udostępnione punkty informacyjne  

Liczba opracowanych ekspertyz i materiałów promujących LGD  

Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych  

 
Uwagi 
......................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 


