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Zał�cznik nr 9 do Wniosku o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju  
na lata 2016-2023 

 
 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
 

I. CEL I ZAKRES  PROCEDURY 
 

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie niedyskryminuj�cego, przejrzystego i pozwalaj�cego unikn�� 

ryzyka wyst�pienia konfliktu interesu procesu decyzyjnego. Opracowane procedury pozwol� na zapewnienie 

spójno�ci w ramach całej LSR i zagwarantuj�, �e wyselekcjonowane zostan� te operacje, które przyczyni� si� 

do najlepszej realizacji strategii.  

2. Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do oceny i wyboru operacji zło�onych przez 

podmioty inne ni� LGD w ramach �rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -

2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 – 2020. 

3. Wsparcie na operacje własne LGD mo�e by� udzielone LGD, pod warunkiem �e nikt inny 

uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na stronie 

internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił zamiaru realizacji 

takiej operacji.  

4. Niniejsza procedura nie ma zastosowania do wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów 

grantowych.  

 

II. TRYB POST�POWANIA 

1. ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne ni� LGD, 

Zarz�d LGD podaje do publicznej wiadomo�ci po uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z Samorz�dem 

Województwa (SW). 

2. Zarz�d LGD wyst�puje do SW o uzgodnienie terminu naboru wniosków oraz limitu �rodków 

dost�pnych w ramach przedmiotowego naboru,  nie pó�niej ni� 30 dni przez planowanym terminem 

rozpocz�cia naboru. Max termin na dokonanie uzgodnienia przez strony - 7 dni. 

3. Za wyj�tkiem pierwszego naboru wniosków Zarz�d LGD przekazuje do SW informacj� dotycz�c� stanu 

osi�gni�tych w ramach LSR wska�ników w ramach danego przedsi�wzi�cia (formularz opracowany przez 

SW). 

4. Nabór mo�e dotyczy� jednego lub kilku zakresów tematycznych okre�lonych w Przedsi�wzi�ciach. 

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2 LGD przekazuje Informacj� o naborze, zawieraj�c�:  

1) planowany termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (nie krótszy ni� 14 dni i nie dłu�szy ni� 30 dni),  
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2) miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia wraz z informacj� o konieczno�ci bezpo�redniego 

zło�enia wniosku, przy czym bezpo�rednio oznacza osobi�cie, lub przez pełnomocnika, lub przez 

osob� upowa�nion�, 

3) formy wsparcia,  

4) zakres tematyczny,  

5) warunki udzielenia wsparcia,  

6) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji, 

7) informacj� o wymaganych dokumentach, potwierdzaj�cych spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,  

8) limit dost�pnych �rodków,  

9) informacj� o miejscu udost�pnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza 

wniosku o płatno�� oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia,  

10) informacj� o miejscu udost�pnienia kryteriów wyboru operacji przez LGD, które zostały okre�lone  

w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia si� uzasadnienie realizacji operacji w ramach 

LSR,  

11) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezb�dne do wyboru operacji przez LGD.  

6. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia zawiesza si� na stronie internetowej LGD nie 

wcze�niej ni� 30 dni i nie pó�niej ni� 14 dni przed planowanym terminem rozpocz�cia naboru (data 

publikacji) 

7.  Wniosek nale�y zło�y� na obowi�zuj�cym dla danego naboru formularzu, który mo�na b�dzie 

pobra� ze strony internetowej wskazanej w ogłoszeniu. Wniosek powinien by� poprawnie 

wypełniony, zgodnie z instrukcj� wypełniania wniosku oraz zawiera� wszystkie wymagane 

zał�czniki i by� podpisany przez uprawnione osoby.  

8. Przyj�cie wniosku potwierdza si� na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera: numer 

wniosku (znak sprawy), dat� i godzin� zło�enia wniosku, liczb� zło�onych wraz z wnioskiem 

zał�czników oraz jest opatrzone piecz�ci� LGD i podpisane przez osob� przyjmuj�c� wniosek. 

9. Indywidualny numer nadany wnioskowi zostaje odzwierciedlony w Rejestrze wniosków  

o przyznanie pomocy. 

10. Wnioskodawca mo�e wycofa� wniosek lub inn� zło�on� deklaracj�, pod warunkiem: 

1) Zło�enia pisemnej pro�by do LGD o wycofanie wniosku lub innej zło�onej deklaracji, 

2) Zachowania �ladu rewizyjnego ww. wycofania, poprzez zachowanie kopii wycofanego dokumentu 

wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie. 

Wycofanie dokumentu sprawi, �e podmiot ubiegaj�cy si� wsparcie znajdzie si� w sytuacji sprzed jego zło�enia. 

Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje �adnych skutków prawnych, a podmiot, który zło�ył, a nast�pnie wycofał 

wniosek b�dzie traktowany, jakby tego wniosku nie zło�ył. 
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2. ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNO�CI OPERACJI Z LSR,  

W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA 

 

1. Oceny i wyboru operacji dokonuje Rada LGD zgodnie ze statutem LGD, Regulaminem Rady LGD 

oraz Procedur� wyboru i oceny operacji pod wzgl�dem zgodno�ci z LSR, i spełnienia kryteriów 

wyboru oraz do limitu �rodków finansowych okre�lonych w ogłoszeniu o naborze.  

2. Przed posiedzeniem członkowie Rady mog� zapozna� si� ze zło�onymi wnioskami w Biurze LGD.  

3. Członkowie Rady oraz pracownicy biura nie maj� prawa dokonywa� zmian i uzupełnie�  

w zło�onych wnioskach.  

4. Przed przyst�pieniem do oceny zgodno�ci operacji z LSR, w tym zgodno�ci z Programem, dokonuje si� oceny 

formalnej wniosków w zakresie: 

1) zło�enia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,  

2) zgodno�ci operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,  

3) zgodno�ci operacji z form� wsparcia wskazan� w ogłoszeniu o naborze,  

4) spełnienia dodatkowych warunków udzielenie wsparcia, o ile zostały wskazane w ogłoszeniu  

o naborze.  

Operacje, które nie spełniaj� ww. warunków nie podlegaj� ocenie zgodno�ci z LSR. 

5. LGD dokonuje wyboru operacji spo�ród projektów:  

1) które zostały zło�one w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze,  

2) których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w Informacji  

o naborze, 

3) które s� zgodne z LSR,  

4) na podstawie kryteriów wyboru dla operacji, 

5) do wysoko�ci limitu dost�pnych �rodków finansowych okre�lonego w Informacji o naborze.  

6. Przed przyst�pieniem do oceny wniosku ka�dy członek Rady wypełnia „Deklaracj� o bezstronno�ci  

i poufno�ci”. Na podstawie deklaracji bezstronno�ci powstaje „Rejestr interesów członków Rady 

LGD”. 

7. Komisja skrutacyjna przygotowuje oraz wydaje karty oceny operacji, w tym zgodno�ci operacji  

z LSR, zgodno�ci z Programem oraz karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru LGD.  

8. Rada podejmuje uchwały zwykł� wi�kszo�ci� głosów, przy obecno�ci co najmniej połowy członków Rady 

uprawnionych do głosowania, którzy nie zostali wył�czeni z oceny operacji. W przypadku braku quorum lub 

braku zachowania parytetu, przewodnicz�cy zamyka obrady i wyznacza nowy termin kolejnego posiedzenia 

Rady.  

9. Obliczania wyników głosowa�, oceny zgodno�ci i oceny punktowej dokonuje powołana Komisja 

skrutacyjna. 

10. Przewodnicz�cy mo�e w uzasadnionych przypadkach przerwa� lub zawiesi� obrady ustalaj�c termin 

ich kontynuacji. 
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11. Pierwszym etapem oceny i wyboru operacji jest sprawdzenie, czy operacja spełnia wymogi formalne, 

okre�lone w kryteriach. Członkowie Rady oceniaj� i zaznaczaj� w Karcie zgodno�ci operacji z LSR, 

czy: 

1) Wniosek o dofinansowanie operacji zło�ony został we wła�ciwym terminie i w odpowiedzi na 

wła�ciwy konkurs, 

2) Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

12. Je�li na wszystkie powy�sze pytania uzyskano odpowied� pozytywn�, Wniosek przechodzi do 

kolejnego etapu – Oceny zgodno�ci z Lokaln� Strategi� Rozwoju.  

13. Operacje, które nie spełniaj� ww. warunków nie podlegaj� dalszej Ocenie zgodno�ci z Lokaln� 

Strategi� Rozwoju. Członek Rady zaznacza wła�ciw� odpowied� w Karcie zgodno�ci operacji  

z LSR.  

14. Ocena zgodno�ci operacji z Lokaln� Strategi� Rozwoju, oraz kryteriami wyboru:  

1) Ka�dy z obecnych na posiedzeniu członków dokonuje oceny wszystkich operacji – z wyj�tkiem tych 

z których oceny si� wył�czył, oraz tych, co do których zachodzi konflikt interesu - wypełniaj�c dla 

ka�dej operacji „Kart� oceny zgodno�ci operacji z Lokaln� Strategi� Rozwoju, w tym Kart� 

zgodno�ci z Programem, w ramach którego operacja jest planowana do realizacji oraz wła�ciw� dla 

danego naboru Kart� Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.  

15. Operacja jest uznana przez oceniaj�cego za zgodn� z Lokaln� Strategi� Rozwoju, je�eli: 

1) zakłada realizacj� celów głównych i szczegółowych LSR, przez osi�ganie zaplanowanych w LSR 

wska�ników, 

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. 

 

16. Operacja jest uznana przez Rad� za zgodn� z LSR, je�eli co najmniej 50 % + 1 oceniaj�cych uznało 

j� za zgodn� z LSR. 

17. Operacje uznane za niezgodne z LSR nie podlegaj� dalszej ocenie. 

18. Operacje uznane za zgodne z LSR, podlegaj� dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. 

19. Oceniaj�cy dla ka�dego z kryteriów wyboru przyznaje liczb� punktów zgodnie z zasadami zawartymi  

w Opisie i Definicji  kryterium.  

20. Liczb� punktów przyznanych danej operacji ustala si� jako �redni� arytmetyczn� oceny bior�cych udział  

w ocenie danego wniosku.  

21. Podpisane karty oceny składane s� do Komisji Skrutacyjnej, która dokonuje sprawdzenia i oblicze�.  

22. Karta oceny wg kryteriów wyboru jest wa�na, je�eli wypełnione s� wszystkie pola. 

23. Je�eli Komisja Skrutacyjna stwierdzi bł�dne lub niekompletne wypełnienie karty wzywa oceniaj�cego do 

dokonania uzupełnienia. Fakt uzupełnienia powinien by� zaznaczony przez oceniaj�cego przez postawienie 

parafki.  

24. Karty niewa�ne nie s� brane pod uwag� przy obliczaniu wyników.  

25. Przewodnicz�cy ogłasza wyniki oceny Radzie.  
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26. Rada dla ka�dej operacji b�d�cej przedmiotem oceny podejmuje decyzj� w formie uchwały. 

27. Minimalna liczba punktów, warunkuj�ca wybór operacji dla zakresów, okre�lonych  

w poszczególnych Przedsi�wzi�ciach  znajduje si� w kryteriach wyboru. 

 

3. TERMINY NA WYKONANIE CZYNNO�CI 

 

1. W terminie 45 dni od dnia nast�puj�cego po ostatnim dniu terminu składania wniosków  

o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne ni� LGD, Rada dokonuje oceny 

zgodno�ci operacji z LSR, wybiera operacj� oraz ustala kwot� wsparcia, sporz�dza: 

1) List� operacji zgodnych z LSR   

2) List� operacji wybranych do udzielenia wsparcia wg kolejno�ci liczby uzyskanych punktów  

w ramach oceny  

2. W terminie 7 dni od dnia zako�czenia wyboru operacji, LGD: 

1) przekazuje podmiotowi ubiegaj�cemu si� o wsparcie, pisemn� informacj� o wyniku oceny zgodno�ci 

jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operacj� 

kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez 

operacj�, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawieraj�c� dodatkowo wskazanie, czy  

w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, do zarz�du województwa operacja mie�ci si�  

w limicie �rodków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej list� operacji zgodnych z LSR oraz list� operacji 

wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszcz� si� w limicie �rodków wskazanym  

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,  

3) przekazuje do SW wnioski o udzielenie wsparcia, dotycz�ce wybranych operacji wraz  

z dokumentami potwierdzaj�cymi dokonanie wyboru operacji.  

3. Przez dokumenty potwierdzaj�ce dokonanie wyboru operacji rozumie si�: 

1) wnioski dotycz�ce operacji wybranych przez LGD do finansowania - oryginał, 

2) list� operacji zgodnych z LSR - oryginał lub kopia, 

3) list� operacji wybranych, tj. operacji obj�tych wnioskami, które: 

a) zostały zło�one w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

b) s� zgodne z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

c) s� zgodne z LSR, 

d) uzyskały minimaln� liczb� punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru 

i zostały wybrane przez LGD do finansowania, 

e) na dzie� przekazania wniosków do SW mieszcz� si� w limicie �rodków wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze 
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f) uchwały podj�te przez Rad� LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty 

pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez 

operacj�, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja 

mie�ci si� w limicie �rodków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz 

uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia - oryginał lub kopia, 

g) protokół z posiedzenia Rady LGD dotycz�cego oceny i wyboru operacji - kopia, 

h) list� obecno�ci członków Rady LGD podczas głosowania - kopia, 

i) o�wiadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronno�ci podczas głosowania 

j) pisemn� informacj� dotycz�ca składu Rady {wszystkich członków Rady) i przynale�no�ci do sektora 

(dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie uległy zmianie i nie zostały 

jeszcze odzwierciedlone w zał�cznikach do LSR)  

k) dokument(-y) potwierdzaj�ce przynale�no��   członków   Rady   do   sektora   i  jego 

przedstawicielstwo    podczas    dokonywania    wyboru    operacji    do    finansowania 

(dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie nie zostały jeszcze 

odzwierciedlone w zał�cznikach do LSR) - kopia, 

l) karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodno�ci z LSR - kopia, 

m) ewidencj� udzielanego w zwi�zku z realizowanym naborem doradztwa, w formie 

rejestru lub o�wiadcze� podmiotów - kopia. 

n) rejestr interesów pozwalaj�cy na identyfikacj� charakteru powi�za� członków organu decyzyjnego  

z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami - kopia  

 

4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Je�eli operacja: 

1) uzyskała negatywn� ocen� zgodno�ci z LSR albo 

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, albo 

3) w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia, do zarz�du województwa nie 

mie�ci si� w limicie �rodków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków– informacja, o 

której mowa w ust. 1 , pkt 1) zawiera pouczenie o mo�liwo�ci wniesienia protestu.  

1. Protest wnosi si� w terminie 7 dni od dnia dor�czenia informacji o wyniku oceny zgodno�ci operacji 

z LSR i wyboru do dofinansowania. 

2. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:  

1) oznaczenie instytucji wła�ciwej do rozpatrzenia protestu;  

2) oznaczenie wnioskodawcy;  

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;  
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4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których ocen� wnioskodawca si� nie zgadza, wraz z 

uzasadnieniem; 

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, je�eli zdaniem 

wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;  

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upowa�nionej do jego reprezentowania, z zał�czeniem oryginału 

lub kopii dokumentu po�wiadczaj�cego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

wnioskodawcy,  

7) wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegaj�cy si� o wsparcie nie zgadza si� z t� ocen� oraz 

uzasadnienie stanowiska tego podmiotu. 

3. Protest wnoszony jest za po�rednictwem LGD i rozpatrywany przez ZW.  

4. O wniesionym prote�cie LGD informuje niezwłocznie ZW.  

5. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia 

dotycz�cych wybranych operacji.  

6. Do wnoszenia protestu i post�powania wszcz�tego na skutek jego wniesienia stosuje si� przepisy art. 

53 ust.2 i 3, art. 56 ust.2 oraz art. 57-67 ustawy w zakresie polityki spójno�ci (Dz.U z 20���	
���
�

���6), z tym �e:  

1) termin dokonania czynno�ci okre�lonych w art. 56 ust.2 ustawy w zakresie polityki spójno�ci, 

wynosi 14 dni,  

2) protest pozostawia si� bez rozpatrzenia, gdy dotyczy negatywnej oceny zgodno�ci operacji z LSR, 

3)  art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójno�ci ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana kwota 

�rodków, przewidzianych w umowie ramowej na realizacj� danego celu LSR w ramach �rodków 

pochodz�cych z danego EFSI. 

7. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w prote�cie oraz: 

1) dokonuje zmiany podj�tego rozstrzygni�cia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do wła�ciwego 

etapu oceny albo umieszczeniem go na li�cie operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia 

procedury odwoławczej, informuj�c o tym wnioskodawc�, albo 

2) kieruje protest wraz z otrzyman� od wnioskodawcy dokumentacj� do zarz�du województwa, zał�czaj�c do 

niego stanowisko dotycz�ce braku podstaw do zmiany podj�tego rozstrzygni�cia, oraz informuje 

wnioskodawc� na pi�mie o przekazaniu protestu. 
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PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW 
SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NI� LGD- wersja tabelaryczna 

 

ETAP PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY 

CZYNNO�CI WZORY 
DOKUMENTÓW 

ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW 
 

 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
NABORU 
WNIOSKÓW 

Zarz�d LGD Przedło�enie w SW informacji dotycz�cej 
stanu osi�gni�tych w ramach LSR 
wska�ników (nie dotyczy pierwszego 
naboru wniosków) 

Wg formularza 
udost�pnionego 
przez SW 

Biuro LGD Nadanie naborowi indywidualnego 
oznaczenia (numeru konkursu). 

 

Zarz�d LGD Wyst�pienie drog� e-mail do SW  
o uzgodnienie terminu naboru wniosków 
oraz limitu �rodków dost�pnych  
w ramach przedmiotowego naboru,  nie 
pó�niej ni� 30 dni przez planowanym 
terminem rozpocz�cia naboru.  
Max termin na dokonanie uzgodnienia 
przez strony - 7 dni. 

Biuro LGD Zamieszczenie na stronie internetowej 
LGD ogłoszenia o naborze wniosków  
o udzielenie wsparcia  - nie wcze�niej ni� 
30 dni i nie pó�niej ni� 14 dni przed 
planowanym terminem rozpocz�cia 
naboru.   

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORÓW WNIOSKÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZYJ�CIE 
WNIOSKU O 
PRZYZNANIE 
POMOCY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuro LGD 

Przyj�cie wniosku o przyznanie pomocy  
w miejscu i terminie wskazanym  
w ogłoszeniu o naborze wniosków wraz  
z zał�cznikami oraz  wersj� elektroniczn�. 

 

Nadanie  wnioskowi indywidualnego 
oznaczenia (znak sprawy) w rejestrze 
wniosków zło�onych�

 

Wniosek o przyznanie pomocy 
opiecz�towuje si� na pierwszej stronie, 
tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy 
czym przedmiotowe potwierdzenie 
zawiera nast�puj�ce dane: 

− numer konkursu 
− data i godzina zło�enia wniosku 
− numer wniosku odnotowany  

w rejestrze LGD 
− liczba zał�czników, zło�onych 

wraz  
z WoPP 

− podpis pracownika LGD 
Zło�enie WoPP w LGD potwierdzane jest 
równie� na kopii pierwszej strony 
wniosku (na egzemplarzu beneficjenta). 

Wzór piecz�ci 
potwierdzaj�cej 
zło�enie wniosku 

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WYMOGÓW FORMALNYCH, ZGODNO�CI OPERACJI Z 
LSR, W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA 

(Po zako�czeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, ale nie pó�niej ni� 45 dni od dnia nast�puj�cego po 
ostatnim dniu terminu naboru) 

 Zarz�d LGD w Ustalenie terminu posiedzenia organu  
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INFORMACJA O  
 
POSIEDZENIU 
RADY 
 

porozumieniu z 
Przewodnicz�cym 
Rady  
 

decyzyjnego LGD w konsultacji  
z Przewodnicz�cym Rady, podanie do 
publicznej wiadomo�ci poprzez stron� 
internetow� LGD wraz z list� zło�onych 
wniosków o przyznanie pomocy.  

Biuro LGD Przygotowanie i rozesłanie zawiadomie�  
o posiedzeniu organu decyzyjnego wraz  
z informacj� dotycz�c� mo�liwo�ci 
zapoznania si� z materiałami i 
dokumentami zwi�zanymi  
z porz�dkiem posiedzenia, w tym z 
wnioskami o przyznanie pomocy, które 
b�d� rozpatrywane podczas posiedzenia.  

 

Biuro LGD Rozesłanie zawiadomie� o posiedzeniu 
organu decyzyjnego, przy czym 
dopuszcza si� mo�liwo�� powiadomienia 
za pomoc� poczty elektronicznej – 
wymagana jest w takim przypadku 
zwrotna informacja o uczestniczeniu  lub 
nie uczestniczeniu  Członka Rady  
w posiedzeniu. 
Dodatkowo LGD przesyła informacj� do 
SW  
o terminie posiedzenia. 

 

 
 
PRZYGOTOWA
NIE 
POSIEDZENIA 
RADY   
I OBSŁUGA 
TECHNICZNA 
POSIEDZENIA 
 

 
 
 
 
 
 
Biuro LGD 

Udost�pnienie w biurze LGD oryginałów  
zło�onych wniosków o przyznanie 
pomocy  
w celu zapoznania si� przez członków 
Rady  
z wnioskami przed posiedzeniem.  

�

 

Przygotowanie dokumentacji na 
posiedzenie Rady, w tym: karty oceny 
wymogów formalnych, oceny zgodno�ci z 
LSR, zgodno�ci  z programem i oceny 
operacji wg lokalnych kryteriów wyboru  

Wzory kart 
 

Obsługa techniczna posiedzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA 
OCENY 
WYMOGÓW 
FORMALNYCH, 
ZGODNO�CI 
OPERACJI Z 
LSR, W TYM 
ZGODNO�CI Z 
PROGRAMEM  I 
OCENY 

Członkowie Rady Podpisanie listy obecno�ci  
 

Wzór listy 
obecno�ci  

(z uwzgl�dnieniem 
podziału na 

sektory) 
Przewodnicz�cy Rady  Otwarcie posiedzenia  - przedstawienie 

porz�dku obrad, sprawdzenia quorum. 
Powołanie komisji skrutacyjnej. 

 

Członkowie Rady Przed przyst�pieniem do oceny wniosków 
zło�onych w ramach konkretnego naboru, 
ka�dy Członek Rady podpisuje deklaracj� 
poufno�ci  
i bezstronno�ci, dla ka�dego WoPP, która 
zawiera w szczególno�ci: dane 
identyfikacyjne konkursu, o�wiadczenie 
Członka Rady  
o zachowaniu poufno�ci i bezstronno�ci 
podczas dokonywania oceny i wyboru 
operacji, lub wskazuj�c powody 
wył�czenia z oceny danej operacji, 
pouczenie o odpowiedzialno�ci karnej za 
składanie fałszywych o�wiadcze�, 
czytelny podpis Członka organu 

Wzór deklaracji 
poufno�ci i 
bezstronno�ci (zał.  
do  Regulaminu  
Rady) 
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OPERACJI 
ZGODNIE Z 
KRYTERIAMI 
WYBORU 
OPERACJI   

decyzyjnego. Na podstawie deklaracji 
bezstronno�ci powstaje Rejestr interesów. 

Komisja skrutacyjna 
 

Obliczanie wyników poszczególnych 
głosowa�, kontrola quorum, w tym 
zachowania parytetu równowagi 
sektorowej, sporz�dzanie protokołu i 
uchwał 

 

Przewodnicz�cy Rady  Stwierdzenie prawomocno�ci obrad (w 
tym zachowania parytetu). Parytet 
powinien by� zachowany zgodnie z art. 
32 ust. 2 lit. b rozporz�dzenia 1303/2013, 
a wybór operacji powinien odbywa� si� 
zgodnie z warunkami,  
o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. b ww. 
rozporz�dzenia. 
W przypadku braku spełnienia ww. 
warunków Komisja Skrutacyjna 
informuje Przewodnicz�cego i to on 
decyduje o dalszym trybie post�powania. 

 

Członkowie Rady 
�

Ocena dokumentów aplikacyjnych pod 
k�tem spełnienia wymogów formalnych, 
w tym: 

• Wniosek o dofinansowanie operacji 
zło�ony został we wła�ciwym 
terminie  
i w odpowiedzi na wła�ciwy 
konkurs 

• Zakres operacji jest zgodny z 
zakresem tematycznym, który 
został wskazany  
w ogłoszeniu o naborze 

• Zgodno�� operacji z form� 
wsparcia wskazan� w ogłoszeniu 
o naborze (refundacja lub premia) 

Operacje, które nie spełniaj� ww. 
warunków, nie podlegaj� ocenie 
zgodno�ci z LSR  
i wyborowi.�

Wzór  
Karty oceny�

 
 
 
 

Członkowie Rady 
  /  
Przewodnicz�cy Rady 

 

Ocena zgodno�ci operacji z LSR tzn. czy 
operacja: 
 1) zakłada realizacj� celów głównych  
i szczegółowych LSR, przez osi�ganie 
zaplanowanych w LSR wska�ników;  
2) jest zgodna z programem, w ramach 
którego jest planowana realizacja tej 
operacji.  
Ka�dy wniosek oceniany jest 
indywidualnie przez poszczególnych 
członków Rady obecnych na posiedzeniu, 
przy czym przed ocen� ka�dego wniosku 
Przewodnicz�cy Rady sprawdza, czy 
organ decyzyjny zachowuje parytet 
sektorowy. 
Dokonanie oceny na Karcie oceny 
operacji członek Rady potwierdza 
własnor�cznym podpisem.  

Wzór karty oceny  
operacji  + Karta 
weryfikacji- Zał. 

Nr 2 do 
Wytycznych 

MRiRW 
 
 

 
Komisja skrutacyjna 

Komisja Skrutacyjna ustala list� operacji  
zgodnych z LSR , zawieraj�c� dane 
umo�liwiaj�ce identyfikacj� operacji  

Wzór 
Listy operacji 

zgodnych z LSR 
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i wnioskowan� kwot� pomocy.  
Członkowie Rady Ocena operacji pod k�tem zgodno�ci  

z lokalnymi kryteriami wyboru. 
Ka�dy wniosek oceniany jest 
indywidualnie przez poszczególnych 
członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
Ka�demu wnioskowi przyznaje si� 
odpowiedni� liczb� punktów, zgodnie z 
lokalnymi kryteriami wyboru- kryteriami 
merytorycznymi, okre�lonymi w Karcie 
oceny operacji . Dokonanie oceny na 
Karcie oceny operacji członek Rady 
potwierdza własnor�cznym podpisem.  
W instrukcji do karty oceny: 
Metodologia przyznawania punktacji w 
ramach poszczególnych kryteriów wraz  
ze szczegółowym uzasadnieniem.  

a. Oceniaj�cy członek Rady 
ma obowi�zek dokonania 
dokładnej analizy ka�dego 
kryterium. 

b. Po analizie danego 
kryterium oceniaj�cy wpisuje 
ocen� w karcie oceny operacji wg 
lokalnych kryteriów wyboru 

c. Ocena nie mo�e 
przekroczy� warto�ci maksymalnej 
okre�lonej dla ka�dego kryterium 
w karcie oceny operacji wg 
lokalnych kryteriów wyboru.   

d. Punkty nale�y wpisywa� 
czytelnie długopisem.   

Wzór karty oceny 
operacji wg 
lokalnych 

kryteriów wyboru  
 

 
Komisja skrutacyjna 

Podliczenie wyników oceny i 
sporz�dzenie listy operacji wybranych. 
Wyci�gana jest �rednia ze wszystkich kart 
oceny. 

Wzór listy operacji 
wybranych 

 

 
Członkowie Rady 

 

Podj�cie uchwał w sprawie wyboru 
operacji  oraz ustalenia kwoty wsparcia 
dla ka�dej operacji i uchwały o przyj�ciu 
listy operacji wybranych.  

Wzór uchwały 

 
Protokolant 

 
Sporz�dzenie protokołu z posiedzenia 
Rady oraz projektów uchwał. 

Wzór uchwał  
w sprawie wyboru 

operacji  oraz 
ustalenia kwoty 

wsparcia 
Wzór uchwały  

o przyj�ciu listy 
operacji wybranych 

Przewodnicz�cy Rady  Zamkni�cie posiedzenia, podpisanie 
protokołu  
i uchwał 
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Zarz�d LGD Przygotowanie pism do Wnioskodawców 
informuj�cych o wynikach oceny 
zgodno�ci operacji z LSR i wynikach 
wyboru.  

 
Wzór pisma 

informuj�cego  
o wyniku wyboru  

i mo�liwo�ci 
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ZAWIADOMIEN
IE O 
WYNIKACH 
OCENY PRZEZ 
RAD� 

W przypadku operacji wybranych przez 
LGD do finansowania, które mieszcz� si� 
w limicie �rodków, w odniesieniu do 
których ustawa RLKS nie przewiduje 
mo�liwo�ci wniesienia protestu, skan 
pisma  mo�e by� przekazywany 
wył�cznie drog� poczty elektronicznej (z 
opcj� potwierdzania dostarczenia 
i odczytu wiadomo�ci). 

W przypadku wyniku oceny, w 
odniesieniu do którego ustawa przewiduje 
mo�liwo�ci wniesienia protestu, o którym 
mowa w art. 21 ust. 6 oraz art. 22 ustawy 
RLKS, skan pisma jest przekazywany 
drog� poczty elektronicznej (z opcj� 
potwierdzania dostarczenia i odczytu 
wiadomo�ci), a oryginał pisma – listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru.  

Jest to niezb�dne w celu potwierdzenia 
dor�czenia pisma i ustalenia terminowego 
wniesienia ewentualnego protestu. 

wniesienia protestu 
 
 

Biuro LGD W terminie 7 dni od dnia zako�czenia 
wyboru, LGD zamieszcza na stronie 
internetowej: 
- list� operacji zgodnych z LSR 
- listy operacji wybranych 
- protokół z posiedzenia Rady 
Zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1  i 2 Ustawy  
o RLKS 
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PRZEKAZANIE 
DOKUMENTÓW 
DO SAMORZ�DU 
WOJEWÓDZTWA 
 

 
Biuro LGD 

W terminie 7 dni od dnia dokonania 
wyboru operacji, LGD przekazuje 
Samorz�dowi Województwa wnioski o 
udzielenie wsparcia, dotycz�ce 
wybranych operacji wraz  
z dokumentami potwierdzaj�cymi 
dokonanie wyboru operacji. W przypadku 
gdy  
w dokumentach przekazanych przez LGD 
zarz�d województwa stwierdzi braki lub 
b�dzie konieczne uzyskanie wyja�nie�, 
zarz�d województwa wzywa LGD do 
uzupełnienia braków lub zło�enia 
wyja�nie� w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym ni� 7 dni. 

 
Dokumentacja 

 z wyboru 

ZASADY ROZPATRYWANIA PROTESTU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioskodawca / 
LGD  

Wnioskodawcy przysługuje prawo 
wniesienia protestu – w ci�gu 7 dni od 
dnia dor�czenia informacji od LGD w 
sprawie wyników wyboru operacji. 
Prawo wniesienia protestu przysługuje, 
zgodnie z  art. 22 ustawy RLKS, od:  
• negatywnej oceny zgodno�ci z LSR 
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PROCEDURA 
WNIESIENIA 
PROTESTU OD 
ROZSTRZYGNI
�� ORGANU 
DECYZYJNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

albo 
• nieuzyskania przez operacje 

minimalnej liczby punktów albo 
• operacja została wybrana ale nie 

mie�ci si� w limicie �rodków 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
(okoliczno��, �e operacja nie mie�ci 
si� w limicie �rodków wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze nie mo�e 
stanowi� wył�cznej przesłanki 
wniesienia protestu). 

Wnioskodawcy przysługuje prawo 
wniesienia protestu – w ci�gu 7 dni od 
dnia dor�czenia informacji od LGD w 
sprawie wyników wyboru operacji. 
Wymogi formalne protestu: 
Protest jest wnoszony w formie pisemnej  
i zawiera: 
1) oznaczenie instytucji wła�ciwej do 

rozpatrzenia protestu; 
2) oznaczenie wnioskodawcy; 
3) numer wniosku o dofinansowanie 

projektu; 
4) wskazanie kryteriów wyboru 

projektów,  
z których ocen� wnioskodawca si� nie 
zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

5) wskazanie zarzutów o charakterze 
proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny, je�eli 
zdaniem wnioskodawcy naruszenia 
takie miały miejsce, wraz  
z uzasadnieniem; 

6) w przypadku gdy protest dotyczy 
negatywnej oceny zgodno�ci operacji 
z LSR zawiera dodatkowo wskazanie 
w jakim zakresie podmiot ubiegaj�cy 
si� o wsparcie nie zgadza si� z t� 
ocen� oraz uzasadnienie przyj�tego 
stanowiska. 

7) podpis wnioskodawcy lub osoby 
upowa�nionej do jego 
reprezentowania,  
z zał�czeniem oryginału lub kopii 
dokumentu po�wiadczaj�cego 
umocowanie takiej osoby do 
reprezentowania wnioskodawcy. 

W przypadku wniesienia protestu 
niespełniaj�cego ww. wymogów 
formalnych lub zawieraj�cego oczywiste 
omyłki, LGD wzywa wnioskodawc� do 
jego uzupełnienia lub poprawienia w nim 
oczywistych omyłek,  
w terminie 7 dni, licz�c od dnia 
otrzymania wezwania, pod rygorem 
pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 
Uzupełnienie protestu przez 
wnioskodawc� mo�e nast�pi� wył�cznie 
w zakresie: 
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• oznaczenia instytucji wła�ciwej 
do rozpatrzenia protestu, 

• oznaczenia wnioskodawcy; 
• numeru WOPP; 
• podpisu wnioskodawcy, osoby 

upowa�nionej do jego 
reprezentowania, lub dokumentu 
po�wiadczaj�cego umocowanie 
takiej osoby do reprezentowania 
wnioskodawcy. 

Biuro LGD Zło�enie protestu w biurze LGD, zgodnie 
ze wskazaniami w pi�mie informuj�cym o 
wyniku wyboru i mo�liwo�ci wniesienia 
protestu 

 

 
Biuro LGD Przyj�cie protestu przez biuro LGD  

i umieszczenie w rejestrze protestów. 

Rejestr protestów 

 
Zarz�d LGD Niezale�nie od weryfikacji wyników 

dokonanej oceny LGD niezwłocznie 
informuje Samorz�d Województwa o 
wniesionym prote�cie. 

 

�

�

�

AUTOKONTROL
A  

– WERYFIKACJA 
WYNIKÓW 

OCENY 
OPERACJI  

DOKONANEJ 
PRZEZ RAD�
�

Rada LGD LGD w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protestu weryfikuje wyniki 
dokonanej przez siebie oceny operacji w 
zakresie kryteriów  
i zarzutów podnoszonych w prote�cie: 
1) dokonuje zmiany podj�tego 

rozstrzygni�cia, co skutkuje 
odpowiednio skierowaniem operacji 
do wła�ciwego etapu oceny albo 
umieszczeniem go na li�cie operacji 
wybranych przez LGD  
w wyniku przeprowadzenia 
procedury odwoławczej, informuj�c 
o tym wnioskodawc�, albo 

2) kieruje protest wraz z otrzyman� od 
wnioskodawcy dokumentacj� do 
zarz�du województwa, zał�czaj�c do 
niego stanowisko dotycz�ce braku 
podstaw do zmiany podj�tego 
rozstrzygni�cia, oraz informuje 
wnioskodawc� na pi�mie  
o przekazaniu protestu. 

 

Zarz�d LGD 
 

Przekazanie protestu Wnioskodawcy do 
Samorz�du Województwa. 

 

ROZPATRYWA
NIE PROTESTU 

 
Samorz�d 
Województwa 

Zarz�d województwa, rozpatruje protest, 
zgodnie z ustaw�  z dnia 11 lipca 2014 r  
o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójno�ci finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020   

 

WYCOFANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY LUB INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT 
UBIEGAJ�CY SI	 O WSPARCIE  

PRZYJ�CIE 
PISMA O 
WYCOFANIU 
WNIOSKU O 
PRZYZNANIE 
POMOCY LUB 

Biuro LGD Pisemne zawiadomienie LGD o 
wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy 
lub innej deklaracji przez podmiot 
ubiegaj�cy si�  
o wsparcie na ka�dym etapie oceny i 
wyboru wniosków. 
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INNEJ 
DEKLARACJI 

ZWROT 
DOKUMENTÓW 
WNIOSKODAW
CY 

Biuro LGD Wydanie wycofanego dokumentu (kopia 
wycofanego dokumentu pozostaje w LGD 
wraz z oryginałem wniosku o jego 
wycofaniu).  
Zwrot dokumentów mo�e nast�pi� 
bezpo�rednio b�d� korespondencyjnie – 
na pro�b� wnioskodawcy. 

 

 
 

5. Procedura post�powania w przypadku uzyskania 

przez operacj� tej samej liczby punktów 

 

W przypadku równej ilo�ci uzyskanych punktów o miejscu operacji na li�cie rankingowej operacji decyduje 

procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudno�ci  

w ustaleniu miejsca na li�cie operacji wybranych (jednakowy procentowy udział wkładu własnego 

wnioskodawcy) decydowa� b�dzie data i godzina zło�enia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD. 

 

6. Procedura ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy na wezwanie ZW 

 

Po wpłyni�ciu do biura LGD wniosku o ponowna ocen� operacji nadesłanego przez Podmiot 

Wdra�aj�cy Zarz�d LGD w porozumieniu z Przewodnicz�cym Rady ustala termin posiedzenia w celu 

ponownej oceny operacji. Członkowie Rady zostaj� powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia drog� 

telefoniczn� lub w ka�dy inny skuteczny sposób najpó�niej w terminie 5 dni kalendarzowych przed 

planowanym terminem posiedzenia. 

Rada dokonuje ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy po uprzednim zapoznaniu si� z uwagami 

Podmioty Wdr��aj�cego. Operacja podlega ponownej ocenie zgodno�ci z Lokaln� Strategi� Rozwoju  

i kryteriami wyboru zgodnie z zasadami obowi�zuj�cymi w konkursie w ramach, którego zło�ono pierwotny 

wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny, operacja zostanie uznana 

za zgodn� z Lokaln� Strategi� Rozwoju, Rada LGD dokonuje ponownej oceny punktowej wg kryteriów 

wyboru oraz, czy operacja mie�ci si� w limicie �rodków okre�lonych w danym naborze wniosków  

o przyznanie pomocy. Nast�pnie Rada LGD podejmuje uchwał� w sprawie wyboru operacji w procedurze 

ponownej oceny operacji w zmienionym zakresie rzeczowym zawieraj�cej ww. informacje. 

W przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny operacja w danym kształcie zostałaby uznana za 

niezgodn� z Lokaln� Strategi� Rozwoju, Rada LGD podejmuje uchwał� potwierdzaj�ca ten fakt. Uchwała 

taka stanowi� b�dzie dla Podmiotu Wdra�aj�cego podstaw� do niewyra�enia zgody na planowan� zmian�. 

 


