Uchwała Nr ……….
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno
z dnia ……………………………
w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu)

Nr naboru: ……………….
Nazwa Grantobiorcy: …………………………………………………..
Tytuł projektu objętego grantem: …………………………………………………..
Wnioskowana kwota wsparcia (grantu): ………………………… zł

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z póź. zm.), §17 ust. 7 i 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Chełmno oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Chełmno

uchwala się, co

następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny Grantobiorców oraz zgodnie z Regulaminem Rady
LGD zatwierdza się, że:
a. Projekt objęty grantem jest / nie jest1 zgodny z LSR.2
b. Grantobiorca został / nie został1 wybrany do powierzenia grantu.
Przyczyny niewybrania3: ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

2. Liczba punktów przyznanych w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru: ………………….. potwierdza
osiągnięcie / nie osiągnięcie4 minimum punktowego.
Uzasadnienie oceny:
Przedstawiona przez Grantobiorcę dokumentacja pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż projekt objęty
grantem spełnia / nie spełnia4 kryteria(-ów) wyboru i jest możliwy / nie jest możliwy4 do realizacji w
ramach LSR.

3. Dla Grantobiorcy ustalono kwotę wsparcia (grantu) w wysokości do …………….. zł.5

4. Od decyzji Rady LGD przysługuje Grantobiorcy możliwość wniesienia odwołania zgodnie z
Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i
kontroli, stosowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………………………………………………………………………
(Pieczęć imienna/ podpis Przewodniczącego posiedzenia

Przypisy:
1
Niepotrzebne skreślić.
2
W sytuacji, gdy Rada LGD podjęła decyzję o tym, że projekt objęty grantem nie jest zgodny z LSR,
pozostałe pola uchwały pozostawia się niewypełnione.
3
Punkt odnosi się jedynie do Grantobiorców niewybranych. W innym wypadku punkt przekreślić.
4
Niepotrzebne skreślić.
5
Punkt odnosi się jedynie do Grantobiorców wybranych. W innym wypadku punkt przekreślić.

