
      

Porządek Posiedzenia Rady Programowej  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 

w dniu 4 kwietnia 2017 r. 

 

Program Posiedzenia Rady Programowej: 

1. Powitanie uczestników. 

2. Podpisanie listy obecności – sprawdzenie quorum. 

3. Omówienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Sekretarza.  

5. Podpisanie deklaracji bezstronności i wpisanie do rejestru interesów. 

6. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie Podejmowanie działalności 

gospodarczej. 

a. weryfikacja wymogów formalnych  

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości premii dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości premii dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy rankingowej operacji 

-podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania  

  oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

-przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania.  

 

7. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie Rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 



b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy rankingowej operacji 

-podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania  

  oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

-przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania.  

8. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie Budowa, rozbudowa  

i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy rankingowej operacji 

-podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania  

  oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

-przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania.  



9. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie Zachowanie i udostępnianie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

a. weryfikacja wymogów formalnych 

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy rankingowej operacji 

-podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania  

  oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

-przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania.  

10. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie Inicjatywy kulturalno – 

społeczne integrujące środowisko lokalne. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy rankingowej operacji 

-podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania  

  oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

-przygotowanie listy operacji wybranych do dofinansowania 



- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania.  

11. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie ”Inicjatywy kulturalno – 

społeczne integrujące środowisko lokalne” – projekt grantowy. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy ocenionych wniosków o powierzenie grantu 

-podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji ocenionych. 

  

12. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie „Zachowanie i udostępnianie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego” – projekt grantowy. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 

b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy ocenionych wniosków o powierzenie grantu 

-podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji ocenionych. 

13. Dokonanie wyboru streszczających operacje w zakresie ”Wspieranie twórczości 

ludowej, promocja twórców i artystów ludowych” – projekt grantowy. 

a. weryfikacja wymogów formalnych, 



b. omówienie wniosków wraz z oceną zgodności operacji z LSR 

-głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

-przygotowanie listy operacji uznanych za zgodne z LSR oraz listy operacji 

uznanych za niezgodne z LSR, 

c. ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

-ustalenie wysokości wsparcia dla poszczególnych operacji 

-głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia dla poszczególnych 

operacji 

-przygotowanie listy ocenionych wniosków o powierzenie grantu 

-podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji ocenionych. 

 

 

 

 


