Zał cznik nr 10 do Wniosku o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2023

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
Realizacja projektów grantowych przez Lokaln Grup Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”
zwan w dalszej cz ci - LGD, odbywa si na podstawie przepisów:
1) Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiaj ce wspólne

przepisy dotycz ce

Europejskiego

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj ce
przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ce
rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanym dalej „rozporz dzeniem 1303/2013”.
2) Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) nr 1698/2005., zwanym dalej
„rozporz dzeniem 1305/2013”.
3) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349).
4) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 349),
zwan dalej „ustaw o RLKS”.
5) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
6) Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze nia 2015 w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra anie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno ” obj tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „rozporz dzeniem o wdra aniu LSR”.
7) Niniejszej Procedury.
8) Regulaminu Rady LGD stanowi cego zał cznik do umowy ramowej.

I.

ZASADY OGÓLNE.

1. Projekt grantowy jest operacj , na któr

beneficjent (LGD) udziela innym podmiotom

(grantobiorcom) wybranym przez LGD do dofinansowania, grantów. Granty s
finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizacj

zada

rodkami
słu cych

osi gni ciu celu operacji.
2. Wysoko

dost pnych

rodków przeznaczonych na realizacj

projektu grantowego b dzie

ka dorazowo ustalana w ogłoszeniu o naborze.
3. Operacja nie mo e by współfinansowana z innych rodków publicznych z wyj tkiem operacji
realizowanych przez jednostk sektora finansów publicznych lub organizacj po ytku publicznego
b d c organizacj pozarz dow .
II.

BENEFICJENCI POMOCY

1. O pomoc mo e ubiega si podmiot b d cy:
1) Osob fizyczn , która jest obywatelem pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia
i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim obj tym LSR.
2) Osob prawn , je eli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje si na obszarze wiejskim obj tym
LSR.
3) Grup nieformaln .
4) Jednostk sektora finansów publicznych (tj. pomiotem, który wykonuje zadania publiczne i jest
finansowany ze rodków publicznych).
5) Jednostk

organizacyjn

nieposiadaj c

osobowo ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno

prawn działaj ca na podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cioła Katolickiego, o stosunku
Pa stwa do innych ko ciołów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno ci sumienia
i wyznania, np. parafie, zwi zki wyznaniowe.
2. Podmiot ten jest obowi zany wykaza , e:
1) posiada do wiadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, któr zamierza
realizowa , lub
2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, któr zamierza realizowa ,
3) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, któr zamierza realizowa , je eli jest
osob fizyczn , lub prowadzi działalno

odpowiedni do przedmiotu operacji, któr zamierza

realizowa
III. ZAKRES REALIZACJI OPERACJI
1. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) Zachowania dziedzictwa lokalnego,
2) Promowania obszaru obj tego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, e:
a) operacja nie słu y promocji produktów lub usług wył cznie jednego podmiotu;
b) operacja nie dotyczy organizacji wydarze cyklicznych, z wyj tkiem wydarzenia inicjuj cego cykl
wydarze lub specyficznego dla danej LSR,
3) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczno ci lokalnej
w zakresie ochrony rodowiska i zmian klimatycznych.
IV.
1. Warto

WYSOKO

POMOCY

ka dej operacji słu cej osi gni ciu celu projektu grantowego nie mo e by wy sza ni 50 tys.

złotych oraz ni sza ni 5 tys. złotych.
2. Limit pomocy na jednego grantobiorc

wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych

realizowanych przez LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.
1) Przy

ustalaniu

wysoko ci

rodków

pozostałych

do

wykorzystania

w

ramach

limitu,

o którym mowa pkt. 2, uwzgl dnia si sum kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje
i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zako czona.
2) W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej
powoływane s jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła, limit, o którym mowa w pkt. 2,
liczy si oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, je eli realizacja
zadania, na które jest udzielany grant, jest zwi zana z przedmiotem działalno ci danej jednostki
organizacyjnej.
3. Pomoc na realizacj operacji w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysoko ci 100%
kosztów kwalifikowanych.
4. Pomoc na operacj

realizowan

przez jednostk

sektora finansów publicznych jest przyznawana

w wysoko ci do 63,63% kosztów kwalifikowanych.
5. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu
grantowego nie mo e przekracza 20% kwoty rodków przyznanych na ten projekt.
6. Koszty ogólne s

kwalifikowane w wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% pozostałych kosztów

kwalifikowanych,
a koszty zakupu rodków transportu – w wysoko ci nieprzekraczaj cej 30% pozostałych kosztów
kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne.
7. Grantobiorca nie mo e prowadzi działalno ci gospodarczej.

V.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. Pomoc na realizacj operacji w ramach projektu grantowego jest przyznawana w formie refundacji
kosztów kwalifikowanych, do których zalicza si koszty:
1) Ogólne, takie jak honoraria architektów, in ynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo
w zakresie zrównowa enia rodowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalno ci.
2) Zakupu robót budowlanych i usług.
3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oaz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodze za przeniesienie autorskich praw maj tkowych lub znaków towarowych.
4) Najmu lub dzier awy maszyn, wyposa enia lub nieruchomo ci.
5) Zakupu nowych maszyn lub wyposa enia a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego – równie u ywanych maszyn lub wyposa enia stanowi cych eksponaty.
6) Zakupu rzeczy innych ni wymienionych w pkt 5 w tym materiałów.
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza si

tak e warto

wkładu rzeczowego w formie robót

budowlanych, gruntów i nieruchomo ci, w przypadku których nie dokonano adnych płatno ci
w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równowa nej warto ci dowodowej,
z zastrze eniem spełnienia wszystkich wymienionych poni ej kryteriów:
1) Wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmuj ce wkłady rzeczowe nie przekraczaj
ł cznych wydatków kwalifikowanych.
2) Warto

przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyj tych na danym

rynku.
3) Warto

i dostarczenie wkładów rzeczowych mog by poddane niezale nej ocenie i weryfikacji.

4) W przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy warto

takiej pracy jest

okre lana
z uwzgl dnieniem zweryfikowanego czasu po wi conego na prac i wysoko ci wynagrodzenia za
prac równowa n .
5) Warto

wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala si

jako iloczyn liczby

przepracowanych godzin oraz ilorazu przeci tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w drugim roku poprzedzaj cym rok, w którym zło ono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby
168.
6) W przypadku zadania uj tego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, którego koszt
przekracza 20 tys. zł netto stosuje si przepisy art. 17 ust. 4-10 rozporz dzenia o wdra aniu LSR.

VI.

TRYB POST POWANIA

I. ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze przygotowuje Zarz d w porozumieniu z Przewodnicz cym Rady.
2. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomo ci nie wcze niej ni 30 dni i nie pó niej ni 14
dni przed planowanym terminem rozpocz cia naboru poprzez zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na
stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty publikacji i na tablicy ogłosze LGD. Ogłoszenie mo e by
zamieszczone tak e m.in. w prasie o zasi gu lokalnym obejmuj cym obszar działania LGD, na stronach
internetowych gmin b d cych członkami LGD oraz na tablicach ogłosze w urz dach gmin b d cych
członkami LGD.
3. Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) Wskazanie instytucji organizuj cej nabór, jak jest LGD,
2) Form naboru,
3) Wskazanie terminu składania wniosków – nie krótszego ni 7 i nie dłu szego ni 14 dni ze
wskazaniem daty i godziny ko cowej,
4) Wskazanie formy wsparcia,
5) Wskazanie zakresu tematycznego projektu grantowego wyznaczaj cego zakres operacji, na które
mo liwe jest otrzymanie grantu,
6) Wskazanie planowanych do osi gni cia w ramach projektu grantowego celów i wska ników,
7) Wskazanie zada planowanych do realizacji w ramach projektu grantowego,
8) Obowi zuj ce w ramach naboru warunki przyznania grantu i lokalne kryteria wyboru grantobiorcy,
9) Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych
kryteriów wyboru grantobiorców jest warunkiem przyznania grantu,
10) Informacj

o wymaganych dokumentach, potwierdzaj cych spełnienie warunków udzielenia

wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,
11) Informacj o wysoko ci kwoty grantu,
12) Wskazanie intensywno ci pomocy,
13) Wskazanie wysoko ci limitu rodków dost pnego w ramach danego projektu grantowego,
14) Informacj o miejscu udost pnienia LSR i formularzy: wniosku o przyznanie grantu, wniosku
o płatno
15) Informacj
informacje
o naborze.

wraz ze wzorem sprawozdania, umowy o przyznanie grantu,
o miejscu udost pnienia Regulaminu naboru i innych dokumentów zawieraj cych

4. LGD, najpó niej w dniu podania do publicznej wiadomo ci ogłoszenia o naborze, zamieszcza na swojej
stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawieraj cy w szczególno ci wszelkie niezb dne
informacje na temat organizowanego naboru, w tym informacj o wymaganiach formalnych wniosku
i kryteriach dost pu (Regulamin naboru), obowi zuj ce w LGD procedury i kryteria wyboru Grantobiorcy
wraz z ich opisem, wzory obowi zuj cych formularzy
II. SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW
1. Grantobiorca składa wniosek, którego wzór stanowi Zał cznik nr 1 do niniejszej procedury,
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. Wniosek nale y zło y wraz z wymaganymi zał cznikami,
3. 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.
3) 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.
III. ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNO CI OPERACJI Z LSR,
W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA
1. Wyboru i oceny operacji dokonuje Rada LGD zgodnie ze statutem LGD, Regulaminem Rady 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 formaln 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, i ile zostały wskazane w ogłoszeniu
o naborze.
5. Operacje, które nie spełniaj ww. warunków nie podlegaj ocenie zgodno ci z LSR.
6. LGD dokonuje wyboru operacji spo ród projektów:
1) które zostały zło one w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze wymienionej
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 w ramach zakresów
5) do wysoko ci limitu dost pnych rodków finansowych okre lonego w Informacji o naborze,
7. Przed przyst pieniem do oceny wniosku ka dy członek Rady wypełnia „Deklaracj o bezstronno ci
i poufno ci”.
8. 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.
9. 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.
10. Obliczania wyników głosowa , oceny zgodno ci i oceny punktowej dokonuje powołana Komisja
skrutacyjna.
11. Przewodnicz cy mo e w uzasadnionych przypadkach przerwa lub zawiesi obrady ustalaj c termin
ich kontynuacji.
12. 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
3) Operacja jest zgodna z form wsparcia wskazan w ogłoszeniu o naborze (refundacja lub premia).
13. Je li na wszystkie powy sze pytania uzyskano odpowied pozytywn , Wniosek przechodzi do
kolejnego etapu – Oceny zgodno ci z Lokaln Strategi Rozwoju.
14. 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

15. 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, Kart zgodno ci
z Programem, w ramach którego operacja jest planowana do realizacji oraz Kart Oceny Operacji.
16. 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.
17. Operacja jest uznana przez Rad za zgodn z LSR, je eli co najmniej 50 % + 1 oceniaj cych uznało
j za zgodn z LSR.
18. Operacje uznane za niezgodne z LSR nie podlegaj dalszej ocenia.
19. Operacje uznane za zgodne z LSR, podlegaj dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.
20. Oceniaj cy dla ka dego z kryteriów wyboru przyznaje liczb

punktów zgodnie z zasadami

zawartymi w Opisie i Definicji kryterium.
21. Liczb punktów przyznanych danej operacji ustala si jako redni arytmetyczn oceny bior cych
udział w ocenie danego wniosku.
22. Podpisane karty oceny składane s do Komisji Skrutacyjnej, która dokonuje sprawdzenia i oblicze .
23. Karta oceny wg kryteriów wyboru jest wa na, je eli wypełnione s wszystkie pola.
24. 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.
25. Karty niewa ne nie s brane pod uwag przy obliczaniu wyników.
26. Przewodnicz cy ogłasza wyniki oceny Radzie.
27. Rada dla ka dej operacji b d cej przedmiotem oceny podejmuje decyzj w formie uchwały.
28. Minimalna

liczba

punktów,

warunkuj ca

wybór

operacji

dla

zakresów,

okre lonych

w poszczególnych Przedsi wzi ciach znajduje si w kryteriach wyboru.
IV. OCENA WYDATKÓW I USTALANIE KWOTY WSPARCIA
1. Po zako czeniu oceny punktowej, w odniesieniu do wniosków, które nie zostały odrzucone i które
uzyskały minimaln liczb punktów, Rada przyst puje do oceny wydatków planowanych w ramach
operacji i weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia,

2. Rada, uwzgl dniaj c propozycje członków Rady:
1) sprawdza, czy ka dy koszt zaplanowany w ramach danej operacji jest kosztem kwalifikowalnym
zgodnie z rozporz dzeniem o wdra aniu LSR,
2) sprawdza, czy ka dy koszt zaplanowany w ramach danej operacji pozostaje racjonalny, uzasadniony
zakresem operacji i niezb dny do osi gni cia jej celu,
3) sprawdza, czy wysoko

wydatków jest adekwatna do planowanego celu.

3. W przypadku stwierdzenia niespełniania któregokolwiek z warunków okre lonych w pkt 2. Rada
podejmuje decyzj

o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych wydatków zaplanowanych

w ramach operacji. Rada uzasadnia swoje stanowisko. W przypadku braku porozumienia mi dzy
członkami Rady, ka d z propozycji poddaje si pod głosowanie.
4. W dalszej kolejno ci Rada ustala dla poszczególnych operacji kwot wsparcia, z uwzgl dnieniem
okre lonych w ogłoszeniu o naborze:
1) intensywno ci pomocy przewidzianej dla Grantobiorców,
2) maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji.
5. Kwot wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn obowi zuj cej warto ci intensywno ci pomocy
oraz sumy kosztów kwalifikowalnych danej operacji.
6. Rada ustala kwot

wsparcia dla ka dej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów

kwalifikowalnych operacji z warto ciami okre lonymi w pkt 4 oraz zastosowanie odpowiednich
zmniejsze w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:
1) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji okre lonej w LSR a podanej
w ogłoszeniu o naborze,
2) nie przekraczała kwoty pomocy okre lonej przez Grantobiorc we wniosku,
3) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy okre lonej w rozporz dzeniu o wdra aniu LSR,
4) nie przekraczała dost pnych dla Grantobiorcy limitów pomocy okre lonych w rozporz dzeniu
o wdra aniu LSR.
7. W celu ustalenia kwoty wsparcia, Przewodnicz cy Rady mo e wyznaczy spo ród członków Rady
zespół lub zespoły, które dokonaj

analizy kwoty wsparcia podanej we wniosku zgodnie

z powy szymi postanowieniami.
8. Obliczona przez członków zespołu/zespołów kwota nale nego wsparcia dotycz ca ka dej z operacji,
poddawana jest pod głosowanie pozostałych członków Rady. Kwot wsparcia obliczon przez
zespół/zespoły uwa a si za nale n , je eli zwykła wi kszo
si za jej zatwierdzeniem.

głosuj cych członków Rady opowie

9. W przypadku, gdy ustalona przez zespół/zespoły kwota wsparcia nie została zatwierdzona, ustalon
kwot weryfikuje Przewodnicz cy Rady, po czym tak zweryfikowan kwot wsparcia poddaje si
ponownie pod głosowanie. Pkt 4-6 stosuje si odpowiednio.
10. Przebieg posiedzenia, a w szczególno ci wyniki przeprowadzanych głosowa , czynno ci zwi zane
z ustalaniem kwoty wsparcia oraz decyzje podj te w tym zakresie, odnotowuje si w protokole
z oceny i wyboru grantobiorców.
V. TERMINY NA WYKONANIE CZYNNO CI
1. 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 ,
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,
VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Wnioskodawca mo e zło y odwołanie od decyzji Rady, w zakresie:
1) negatywnej oceny zgodno ci operacji z LSR,
2) nieuzyskania przez operacj wymaganej minimalnej ilo ci punktów w wyniku oceny operacji według
lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców,
3) wyniku wyboru, który powoduje,

e operacja nie mie ci si

w limicie rodków wskazanym

w ogłoszeniu o naborze wniosków,
2. Samoistn

podstaw

do wniesienia odwołania nie mo e by

okoliczno ,

e kwota rodków

dost pnych w ramach danego projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza
na wybranie danej operacji do przyznania grantu.
3. Odwołanie wnosi si w terminie 5 dni od dnia dor czenia Grantobiorcy informacji, o ocenie
i wyborze wniosku,
4. Odwołanie wnoszone jest do LGD, która j jednocze nie rozpatruje.

5. Na etapie wnoszenia i rozstrzygania odwołania, Grantobiorca nie mo e składa

dodatkowych

dokumentów, których nie doł czył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby rzutowa
na wynik oceny.
6. Tryb weryfikacji odwołania:
1) Niezwłocznie po wpłyni ciu odwołania Przewodnicz cy Rady wyznacza termin na jego
rozpatrzenie.
2) W trakcie rozpatrywania odwołania, członkowie Rady, po zapoznaniu si z wynikami pierwotnej
oceny, dokonuj sprawdzenia zgodno ci operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały
wskazane
w odwołaniu i – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – dokonuj w adekwatnym zakresie ponownej
oceny operacji, przy odpowiednim zastosowaniu.
3) Na podstawie wyników powy szych czynno ci, Przewodnicz cy Rady:
a) wprowadza stosowne zmiany na li cie Grantobiorców, o ile konieczno

taka wynika z ponownej

oceny, albo
b) sporz dza stanowisko o braku podstaw do zmiany podj tego rozstrzygni cia.
4) Je eli w wyniku uwzgl dnienia odwołania operacja została uznana za zgodn z LSR albo operacja,
która pierwotnie nie uzyskała wymaganej minimalnej ilo ci punktów, została umieszczona w ród
operacji wybranych do przyznania grantu, w stosunku do tej operacji przeprowadza si dalsz
procedur oceny, której operacja ta nie podlegała.
5) Je eli w wyniku rozpatrzenia odwołania nast piły zmiany na li cie Grantobiorców, konieczne jest
zatwierdzenie zmienionej listy przez Rad . W tym celu Przewodnicz cy Rady wzywa członków
Rady do głosowania.
6) Wyniki rozpatrzenia odwołania nie mog negatywnie wpływa na pozycj na li cie Grantobiorców
tych operacji, które zostały wybrane do przyznania grantu i mieszcz si w limicie rodków
wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.
7) Biuro LGD – informuje Grantobiorc o wyniku ponownej oceny.
8) Czynno ci, o których mowa w niniejszym punkcie, powinny by przeprowadzone w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez LGD odwołania.
9) Decyzja Rady jest ostateczna.
10) Przebieg procedury odwoławczej, w szczególno ci przebieg głosowania, odnotowuje si w protokole
z procedury odwoławczej dotycz cej grantobiorców.
11) Odwołanie od decyzji Rady pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:

a) zostało wniesione po upływie terminu na zło enie odwołania,
b) zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie b d cy wnioskodawc , którego wniosek
o przyznanie pomocy podlegał ocenie,
c) nie zawierało pisemnego, szczegółowego uzasadnienia lub innych danych wymaganych
w odwołaniu.
12) W terminie 3 dni od dnia zako czenia procedury odwoławczej, Biuro LGD zawiesza na stronie
internetowej list grantobiorców wybranych do dofinansowania.
VII.

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ZARZ DU WOJEWÓDZTWA

1. W terminie 7 dni od dnia zako czenia procedury odwoławczej lub od bezskutecznego upływu do
wniesienia odwoła dla wszystkich Grantobiorców, LGD przedkłada ZW dokumenty potwierdzaj ce
przeprowadzenie wyboru Grantobiorców w ramach realizowanego projektu grantowego,
w szczególno ci:
1) Kopie wniosków o przyznanie grantu wybranych do finansowania,
2) Dokumentacj Rady z wyboru Grantobiorców.
VIII. ODST PIENIE OD KONKURSU
1. W przypadku, gdy:
1) Operacje wnioskowane w ramach danego naboru nie pozwalaj na osi gni cie celów projektu
grantowego
i wska ników jego realizacji,
2) ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,
LGD odst puje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczaj c tak informacj na swojej stronie
internetowej.
2. W przypadku odst pienia od konkursu na wybór Grantobiorców, LGD niezwłocznie, nie pó niej
jednak ni w ci gu 1 miesi ca od dnia odst pienia od konkursu ponownie ogłasza otwarty nabór
w ramach danego projektu grantowego.
IX. PRZYGOTOWANIE, ZAWARCIE I ANEKSOWANIE UMOWY
1. Po zamkni ciu procedury wyboru grantobiorców i po uzyskaniu pozytywnej oceny ZW w zakresie
przeprowadzonego naboru, Biuro LGD informuje Grantobiorców, których operacje zostały wybrane

do przyznania grantu i mieszcz si w limicie dost pnych rodków, wskazanym w ogłoszeniu
o naborze, o terminie zawarcia umowy o powierzenie grantu.
2. Umowa o powierzenie grantu podpisana jest przez osoby upowa nione do reprezentacji
Grantobiorcy.
W przypadku, gdy Grantobiorc jest sformalizowana grupa nieposiadaj ca osobowo ci prawnej,
umowa podpisywana jest przez osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, w ramach
którego grupa ta została powołana.
3. Umowa o powierzenie grantu okre la m.in.:
1) Strony umowy
2) Podstaw prawn sporz dzenia umowy,
3) Numer wniosku o przyznanie grantu,
4) Przedmiot umowy – zadania Grantobiorcy obj te grantem, cele i wska niki, jakie maj

by

osi gni te w wyniku realizacji operacji,
5) Sposób realizacji operacji, w tym miejsce, dat rozpocz cia i zako czenia realizacji operacji,
6) Kwot przyznanego grantu,
7) Warunki i zasady przekazania i rozliczenia grantu,
8) Zasady prowadzenia dokumentacji operacji, w tym dokumentacji finansowo-ksi gowej,
9) Zobowi zania Grantobiorcy, w szczególno ci w zakresie:
a) Osi gni cia celu operacji i zachowania trwało ci operacji,
b) Przechowywania i udost pniania dokumentacji zwi zanej z realizacj operacji,
c) Poddawania si monitoringowi i kontroli,
d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych rodków publicznych,
e) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zada
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, a gdy zastosowanie maj

uj tych

przepisy ustawy

o zamówieniach publicznych – do wyboru wykonawców zgodnie z tymi przepisami,
10) Zasady monitoringu i kontroli operacji,
11) Obowi zki informacyjne Grantobiorcy,
12) Obowi zki w zakresie sprawozdawczo ci,
13) Warunki i terminy zwrotu rodków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej
wysoko ci lub w sposób nienale ny,
14) Sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
15) Zasady zmiany umowy,
16) Zasady rozwi zania umowy.

4. W przypadku, gdy:
1) Grantobiorca, którego operacja została wybrana do przyznania grantu i mie ciła si w limicie
rodków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, odmówił podpisania umowy o powierzenie grantu,
2) Powstały oszcz dno ci w ramach realizacji operacji obj tej umow o powierzenie grantu,
3) Rozwi zana została z Grantobiorc umowa o powierzenie grantu,
- umowa o powierzenie grantu mo e zosta podpisana z Grantobiorc , którego operacja została wybrana do
przyznania grantu, jednak pierwotnie nie mie ciła si

w limicie rodków wskazanym w ogłoszeniu

o naborze, o ile kwota uwolnionych rodków na to pozwala.
5. Umowa o powierzenie grantu mo e zosta zmieniona na wniosek LGD lub Grantobiorcy.
6. W trakcie realizacji operacji obj tej umow o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka konieczno

–

Grantobiorca mo e si zwróci do LGD o zmian umowy. W tym celu Grantobiorca wyst puje
z pisemnym wnioskiem do LGD wskazuj c zakres planowanych zmian. Wniosek powinien by
podpisany przez osoby upowa nione do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorc
jest sformalizowana grupa nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, wniosek podpisywany jest przez
osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
7. W terminie 14 dni od zło enia wniosku, LGD informuje Grantobiorc
w przedmiocie zmiany umowy. W przypadku, gdy LGD wyraziła zgod

o swojej decyzji
na zmian

umowy,

umo liwia Grantobiorcy dokonanie zmian we wniosku o czym tak e informuje Grantobiorc
przekazuj c mu jednocze nie informacj o terminie i miejscu podpisania aneksu.
8. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach okre lonych w umowie
o powierzenie grantu.
ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY
1) W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca –
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu – składa w LGD weksel in blanco
wraz z wypełnion deklaracj wystawcy weksla. Wzór weksla in blanco oraz formularz deklaracji
wekslowej LGD udost pnia Grantobiorcy wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu.
2) Weksel podpisywany jest przez osoby upowa nione do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku,
gdy Grantobiorc

jest sformalizowana grupa nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, weksel

podpisywany jest przez osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa
ta została powołana.

3) Weksel in blanco Grantobiorcy b d cego osob fizyczn wymaga por czenia przez mał onka lub
zło enia o wiadczenia o niepozostawaniu w zwi zku mał e skim.
4) LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatno ci ko cowej w ramach
projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorc

wszystkich zobowi za

okre lonych w umowie o powierzenie grantu.
5) LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
a) Rozwi zania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
b) Zwrotu przez Grantobiorc kwoty grantu wraz z nale nymi odsetkami.
X. WERYFIKACJA WYKONANIA ZADA I ROZLICZANIE OPERACJI
1. Grantobiorca zobowi zany jest do dokumentowania ka dego etapu realizacji operacji (np.
dokumenty, zdj cia, filmy),
2. Grantobiorca zobowi zany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-ksi gowej zwi zanej
z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji operacji,
3. Grantobiorca zobowi zany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji operacji odr bnego systemu
rachunkowo ci umo liwiaj cego identyfikacj wszystkich zdarze zwi zanych z realizacj operacji
albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodr bnienie
odbywa si

w ramach ksi g rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur

i równorz dnych dokumentów ksi gowych, je eli Grantobiorca nie jest zobowi zany do
prowadzenia ksi g rachunkowych.
4. Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji s refundowane, je li zostały poniesione od
dnia, w którym została zawarta z Grantobiorc umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów
ogólnych – od 01.01.2014r.
5. Koszty poniesione w ramach realizacji operacji s

refundowane Grantobiorcy, je eli zostały

poniesione zgodnie z warunkami okre lonymi w przepisach prawa i w umowie o powierzenie grantu,
na podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu ksi gowego o równowa nej
warto ci dowodowej.
6. Dokumenty ksi gowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiada warunkom, o których mowa
w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowo ci, a tak e powinny zawiera na odwrocie dokumentu
opis wskazuj cy na to, e wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem
daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy, a tak e
z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu,

a w jakim ze rodków własnych – je eli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokumenty te powinny
by tak e w cało ci opłacone.
7. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia pieni nego,
a w przypadku transakcji, której warto , bez wzgl du na liczb wynikaj cych z niej płatno ci,
przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
8. Grantobiorca zobowi zany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotycz cych
realizacji operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatno ci ko cowej w ramach projektu
grantowego.
9. Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji.
10. Kwota grantu wypłacana jest jednorazowo lub – w przypadku, gdy operacja realizowana jest
w dwóch etapach - w dwóch transzach, w terminach okre lonych w umowie o powierzenie grantu.
11. Kwota grantu wypłacana jest na podstawie wniosku/wniosków o płatno

składanego/składanych

w terminach okre lonych w umowie o powierzenie grantu po zako czeniu realizacji operacji lub po
zako czeniu realizacji danego etapu operacji – w przypadku, gdy operacja realizowana jest
w etapach.
12. Wniosek o płatno
13. Wniosek o płatno

sporz dzany jest przez Grantobiorc na formularzu udost pnionym przez LGD.
składany jest osobi cie lub przez podmiot upowa niony, w formie papierowej

podpisanej przez osoby upowa nione do reprezentacji Grantobiorcy wraz z wymaganymi
dokumentami i oryginałami dokumentów ksi gowych, bezpo rednio w Biurze LGD. W przypadku,
gdy Grantobiorc jest sformalizowana grupa nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, wniosek o płatno
podpisywany jest przez osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa
ta została powołana. LGD, po wykonaniu kopii dokumentów zło onych wraz z wnioskiem
o płatno , zwraca je niezwłocznie Grantobiorcy.
14. W przypadku, gdy Grantobiorca nie zło y wniosku o płatno

w terminie okre lonym w umowie,

LGD wzywa grantobiorc do zło enia wniosku, wyznaczaj c nowy termin.
15. Niezło enie przez Grantobiorc

wniosku o płatno

mimo wyznaczenia dodatkowego terminu

stanowi podstaw do rozwi zania umowy o powierzenie grantu.
16. Wniosek o płatno

rozpatrywany jest przez LGD w terminie 21 dni od dnia jego zło enia.

17. Weryfikacja wniosku o płatno

polega na sprawdzeniu zgodno ci realizacji operacji lub jej etapu

z warunkami okre lonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu,
w szczególno ci pod wzgl dem spełniania warunków w zakresie kompletno ci i poprawno ci
formalnej wniosku oraz prawidłowo ci realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.

18. LGD mo e wezwa

Grantobiorc

do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatno

lub

dostarczenia dodatkowych dokumentów i zło enia dodatkowych wyja nie , wyznaczaj c
Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak ni 7 dni.
19. Termin, o którym mowa w pkt 17. ulega zawieszeniu:
1) W przypadku, o którym mowa w pkt 17 – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu terminu na
zło enie odpowiedzi,
2) W przypadku, gdy w chwili zło enia wniosku o płatno
w zwi zku ze zło onym wnioskiem o płatno

prowadzona jest kontrola operacji lub

LGD postanowiło przeprowadzi kontrol operacji –

do czasu zako czenia kontroli lub przekazania LGD informacji o wykonaniu zalece pokontrolnych
w razie ich sformułowania.
20. Koszty kwalifikowalne operacji b d

uwzgl dniane w wysoko ci faktycznie i prawidłowo

poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysoko ci nie wy szej ni wynikaj ca z zestawienia
rzeczowo-finansowego operacji.
21. W przypadku, gdy Grantobiorca wezwany zgodnie z pkt 17.nie uzupełnił i nie poprawił w sposób
wystarczaj cy wniosku, lub nie dostarczył odpowiednich dokumentów i wyja nie , wydatki w
cz ci, jakiej dotyczyło wezwanie, mog zosta uznane za niekwalifikowalne.
22. Po zweryfikowaniu wniosku o płatno

LGD informuje Grantobiorc o wynikach weryfikacji.

Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysoko ci zostały uznane za
niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota wydatków została
zatwierdzona.
23. Kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysoko ci wynikaj cej z zatwierdzonego wniosku
o płatno

w terminie 2 miesi cy od dnia zło enia wniosku o płatno

z tym, e, pkt. 17 stosuje si

odpowiednio.
24. W przypadku wyst pienia opó nie w otrzymaniu przez LGD rodków finansowych na wypłat
kwoty grantu, płatno ci dokonuje si niezwłocznie po ich otrzymaniu.
XI. SPRAWOZDAWCZO
1. Po zako czeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o płatno

ko cow , Grantobiorca składa LGD

sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji.
2. Sprawozdanie składa si na formularzu udost pnionym przez LGD,
3. Sprawozdanie składane jest w formie papierowej podpisanej przez osoby upowa nione do
reprezentacji Grantobiorcy, bezpo rednio w Biurze LGD. W przypadku, gdy Grantobiorc jest

sformalizowana grupa nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, sprawozdanie podpisywane jest przez
osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
4. LGD mo e wezwa Grantobiorc do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczaj c
Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak ni 7 dni.
5. Niezło enie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłat

i mo e

stanowi przyczyn rozwi zania umowy o powierzenie grantu.
XII.

MONITORING, KONTROLA I UDZIELANIE INFORMACJI

Postanowienia wspólne:
1. LGD ma prawo przeprowadza kontrol realizacji operacji przez Grantobiorc .
2. Monitoring i kontrol LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu
w okresie 5 lat od dokonania płatno ci ko cowej.
3. Zarz d LGD postanawia o przeprowadzeniu czynno ci kontrolnych u Grantobiorcy, ustalaj c
jednocze nie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynno ci.
4. Zarz d mo e zleci wykonanie kontroli zewn trznym ekspertom.
I.

Monitoring

1. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowo ci realizacji operacji, prawidłowo ci sporz dzania
dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych
problemów w realizacji operacji i zaradzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega
na:
1) Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowo ci realizacji poszczególnych działa
w ramach operacji,
2) Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowo ci wydatkowania grantu i prowadzenia
dokumentacji finansowo-ksi gowej.
3) O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorc co najmniej 7 dni
przed terminem monitoringu.
II. Kontrola
1. Kontrola mo e by przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak
i w LGD.
2. Zarz d ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorc , co najmniej 7 dni
przed planowan kontrol . Grantobiorca mo e by zobowi zany do przygotowania i dostarczenia do

LGD

danych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyja nie

zwi zanych

z realizacj operacji w wyznaczonym terminie, a tak e do udost pnienia miejsca realizacji operacji.
3. W razie powzi cia informacji o nieprawidłowo ciach w realizowaniu operacji, LGD mo e tak e
przeprowadzi

kontrol

dora n , bez konieczno ci informowania Grantobiorcy o zamiarze jej

przeprowadzenia
4. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mog prowadzi do korekty wydatków kwalifikowalnych
w ramach realizacji operacji.
5. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane s
a Grantobiorca zobowi zany jest do przeprowadzenia działa

zalecenia pokontrolne,

naprawczych w wyznaczonym

terminie, nie dłu szym jednak ni 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.
III. Udzielanie informacji
1. LGD ma prawo

dania od Grantobiorcy, a tak e podmiotów, przy pomocy których Grantobiorca

realizuje operacj , udzielenia wszelkich informacji i wyja nie zwi zanych z realizacj operacji
w okresie jej realizacji i po jej zako czeniu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatno ci ko cowej
w ramach projektu grantowego.
2. Grantobiorca zobowi zany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej
o problemach w realizacji operacji, w szczególno ci o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
XIII. ZWROT GRANTU
1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o płatno
kontrolnych stwierdzono, e kwota grantu lub jej cz

lub na podstawie czynno ci

została:

1) Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
3) Pobrana nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci,
- podlega zwrotowi odpowiednio w cało ci lub cz ci wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej jak dla
zaległo ci podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powy szych okoliczno ci do dnia zwrotu.
2. LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorc do zwrotu kwoty grantu lub jej cz ci. Wezwanie
powinno zosta wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia dor czenia
wezwania.

XIV. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW
Protokoły dokumentuj ce poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane s

do publicznej

wiadomo ci poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD.
XV.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

1. Dokumentacja konkursowa zwi zana z naborem wniosków, ocen i wyborem operacji, zawieraniem
umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrol Grantobiorców przechowywana jest w Biurze LGD.
XVI. POSTANOWIENIA KO COWE
1. Jawno

dokumentacji:

1) Grantobiorca ma prawo wgl du w dokumenty zwi zane z ocen wnioskowanej przez niego operacji.
Powy sze dokumenty udost pniane s zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze LGD najpó niej
w nast pnym dniu roboczym po dniu zło enia pro by - z prawem do wykonania ich kserokopii lub
fotokopii. Biuro LGD, udost pniaj c powy sze dokumenty, zachowuje zasad anonimowo ci osób
dokonuj cych oceny.
2) Niniejsza procedura podlega udost pnieniu do wiadomo ci publicznej tak e poza okresem
prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD
w formie pliku do pobrania. Dokument jest tak e dost pny w formie papierowej w siedzibie i Biurze
LGD i jest wydawany na

danie osobom zainteresowanym.

2. Bezpiecze stwo danych osobowych
1) W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru operacji, zawierania umów, rozliczania,
monitoringu i kontroli Grantobiorców okre lonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne
bezpiecze stwo danych osobowych.
3. Zmiany procedury:
1) Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwał Zarz du LGD i wymaga uzgodnienia z ZW
na zasadach okre lonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczno

zawartej pomi dzy ZW a LGD.

2) Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu
na stronie internetowej LGD.
4. Zasada stabilno ci

1) W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomi dzy ogłoszeniem naboru
a zako czeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w
ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowi zuj ca
w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie tak e w przypadku, gdy
z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczno

dokonania ponownej oceny operacji.

2) W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru grantobiorców ulegn zmianie w okresie pomi dzy
ogłoszeniem naboru a zako czeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru
operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduj

kryteria w dotychczasowym brzmieniu

(obowi zuj ce w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie tak e w przypadku, gdy
z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczno

dokonania ponownej oceny operacji.

5. W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajduj
odpowiednie przepisy prawa, w szczególno ci:
1) ustawy RLKS,
2) ustawy w zakresie polityki spójno ci,
3) rozporz dzenia o wdra aniu LSR,
4) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj cego wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
5) Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj cego rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW
SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NI LGD
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

ETAP

PODMIOT
ODPOWIEDZIA
LNY

CZYNNO CI

WZORY
DOKUMENTÓW

ZASADY OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW

Zarz d LGD
OGŁOSZENIE
NABORU
WNIOSKÓW

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Biuro LGD
Biuro LGD

Ustalenie
terminu
ogłoszenia
naboru
wniosków na realizacj projektu grantowego
Nadanie naborowi indywidualnego oznaczenia Wzór
ogłoszenia
(numeru konkursu).
o konkursie
Zamieszczenie na stronie internetowej LGD
ogłoszenia o naborze wniosków - nie pó niej
ni 14 dni przed rozpocz ciem naboru
wniosków.

Ogłoszenie o naborze, zawiera:
Tytuł projektu grantowego wraz z zakresem tematycznym.
Termin i miejsce składania wniosków.
Obowi zuj ce warunki wsparcia.
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem
wyboru operacji.
Informacj o wymaganych dokumentach, potwierdzaj cych spełnienie warunków udzielenia pomocy oraz
kryteriów wyboru operacji.
Wskazanie wysoko ci limitu rodków w ramach ogłaszanego naboru.
Informacj o miejscu udost pniania LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza umowy
o udzielenie wsparcia.
Planowane do osi gni cia wska niki produktu i rezultatu.
Czas realizacji projektu grantowego.
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
Nadanie
wnioskowi
indywidualnego
oznaczenia (znak sprawy) w rejestrze
wniosków zło onych
piecz ci
Wniosek o przyznanie pomocy opiecz towuje Wzór
si na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia potwierdzaj cej
jego wpływu, przy czym przedmiotowe zło enie wniosku
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).

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH
(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
porozumieniu z
decyzyjnego
LGD
w
konsultacji
Przewodnicz cym z Przewodnicz cym Rady, podanie do
Rady
publicznej wiadomo ci poprzez stron
INFORMACJA O
internetow LGD wraz z list zło onych
wniosków o przyznanie pomocy.
POSIEDZENIU
RADY
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 drog telefoniczn
lub za pomoc poczty elektronicznej –
wymagana jest w takim przypadku zwrotna
informacja
lub nie uczestniczeniu
o uczestniczeniu
Członka Rady w posiedzeniu.
Dodatkowo LGD przesyła informacj do SW
o terminie posiedzenia.
Udost pnienie w siedzibie LGD oryginałów
zło onych wniosków o przyznanie pomocy
w celu zapoznania si przez członków Rady
PRZYGOTOWANIE
z wnioskami przed posiedzeniem.
POSIEDZENIA
RADY
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Wzory kart
I OBSŁUGA
Rady, w tym: kart oceny operacji
Biuro LGD
TECHNICZNA
Obsługa techniczna posiedzenia.
POSIEDZENIA
Członkowie Rady Podpisanie listy obecno ci
Wzór listy
obecno ci
(z uwzgl dnieniem
podziału na
sektory)
PROCEDURA
Przewodnicz cy
Otwarcie posiedzenia - przedstawienie
OCENY
Rady
porz dku obrad, sprawdzenia quorum.
WYMOGÓW
Powołanie komisji skrutacyjnej.
FORMALNYCH,
Członkowie Rady Przed przyst pieniem do oceny wniosków
ZGODNO CI
zło onych w ramach konkretnego naboru,
OPERACJI Z LSR,
ka dy Członek Rady podpisuje deklaracj
W TYM
poufno ci
ZGODNO CI Z
i bezstronno ci, dla ka dego WoPP, która
PROGRAMEM I
zawiera w szczególno ci: dane identyfikacyjne
OCENY OPERACJI
konkursu, o wiadczenie Członka Rady
ZGODNIE Z
o zachowaniu poufno ci i bezstronno ci
KRYTERIAMI
podczas dokonywania oceny i wyboru
WYBORU
operacji, lub wskazuj c powody wył czenia
OPERACJI
z
oceny
danej
operacji,
pouczenie
o odpowiedzialno ci karnej za składanie
fałszywych o wiadcze , czytelny podpis
Członka organu decyzyjnego.

Komisja
skrutacyjna
Przewodnicz cy
Rady

Członkowie Rady

Członkowie Rady
/
Przewodnicz cy
Rady

Komisja
skrutacyjna
Członkowie Rady

Obliczanie
wyników
poszczególnych
głosowa , kontrola quorum, w tym
zachowania parytetu równowagi sektorowej,
sporz dzanie protokołu i uchwał.
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.
Ocena dokumentów aplikacyjnych pod k tem Wzór
spełnienia wymogów formalnych, w tym:
Karty oceny
• 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
• Operacja b dzie realizowana na
obszarze obj tym LSR
• Adres zamieszkania, siedziby lub
oddziały wnioskodawcy znajduj si
na obszarze obj tym LSR
Operacje, które nie spełniaj ww. warunków,
nie podlegaj ocenie zgodno ci z LSR
i wyborowi.
Ocena zgodno ci operacji z LSR tzn. czy Wzór karty oceny
operacja:
operacji
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.
Komisja Skrutacyjna ustala list operacji
Wzór
zgodnych z LSR, zawieraj c
dane
Listy operacji
umo liwiaj ce
identyfikacj
operacji
zgodnych z LSR
i wnioskowan kwot pomocy.
Ocena operacji pod k tem zgodno ci Wzór karty oceny
z lokalnymi kryteriami wyboru.
operacji
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 wg lokalnych kryteriów wyboru
członek Rady potwierdza własnor cznym
podpisem.

Komisja
skrutacyjna
Członkowie Rady

Protokolant
Przewodnicz cy
Rady
Zarz d LGD

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKACH
OCENY PRZEZ
RAD

Uzasadnienie oceny danego kryterium. (je li
dotyczy)
W karcie oceny operacji wg lokalnych
kryteriów wyboru, po wstawieniu oceny dla
danego kryterium, w kolumnie uzasadnienie
nale y czytelnie uzasadni przyznan ocen .
Podliczenie wyników oceny i sporz dzenie
listy operacji wybranych. Wyci gana jest
rednia ze wszystkich kart oceny.
Podj cie uchwał w sprawie wyboru operacji
oraz ustalenia kwoty wsparcia dla ka dej
operacji
i uchwały o przyj ciu listy operacji
wybranych.

Wzór listy operacji
wybranych

Sporz dzenie protokołu z posiedzenia Rady
oraz projektów uchwał.
Zamkni cie posiedzenia, podpisanie protokołu
i uchwał.
Przygotowanie pism do Wnioskodawców
informuj cych o wynikach oceny zgodno ci
operacji z LSR i wynikach wyboru.
W przypadku operacji wybranych przez LGD
do finansowania, które zostały wybrane
i mieszcz si w limicie rodków, skan pisma
mo e by przekazywany wył cznie drog
poczty elektronicznej (z opcj potwierdzania
dostarczenia i odczytu wiadomo ci).
1.Je eli operacja:
-uzyskała negatywn ocen zgodno ci z LSR
albo
-nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
-nie mie ci si w limicie rodków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze tych wniosków –
informacja, zawiera pouczenie o mo liwo ci
wniesienia odwołania wraz z informacj
o terminie do wniesienia odwołania, W tym
przypadku skan pisma jest przekazywany
drog
poczty elektronicznej (z opcj
potwierdzania
dostarczenia
i
odczytu
wiadomo ci), a oryginał pisma – listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem

Wzór pisma
informuj cego o
wyniku wyboru i
mo liwo ci
wniesienia
odwołania

odbioru.
Jest to niezb dne w celu potwierdzenia
dor czenia pisma i ustalenia terminowego
wniesienia ewentualnego odwołania.
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
ZASADY ROZPATRYWANIA ODWOŁA
Wnioskodawca /
LGD /

PROCEDURA
WNIESIENIA
ODWOŁANIA OD
ROZSTRZYGNI
ORGANU
DECYZYJNEGO

Odwołanie wnoszone jest do Rady, która jest
organem wła ciwym do jego rozpatrzenia.

Pisemne odwołanie od decyzji Rady,
składane jest w termie 5 dni od dnia
otrzymania pisemnego powiadomienia
o wyniku oceny operacji (decyduje data
wpływu odwołania do biura LGD). Rada

rozpatruje odwołania niezwłocznie.
Biuro LGD

Biuro LGD

Zło enie odwołania w biurze LGD,
zgodnie ze wskazaniami w pi mie
informuj cym
o wyniku wyboru i mo liwo ci zło enia
odwołania
Przyj cie odwołania przez biuro LGD
i umieszczenie w rejestrze odwoła .

Rejestr odwoła

PONOWNA OCENA
OPERACJI PRZEZ
RAD LGD

Członkowie Rady

Zarz d LGD

Biuro LGD

Odwołanie od decyzji Rady pozostaje bez Uchwała w sprawie
decyzji o
rozpatrzenia w przypadku gdy:
rozpatrzeniu
a) zostało wniesione po upływie terminu
odwołania
na zło enie odwołania,
b)zostało wniesione przez nieuprawniony
podmiot, tzn. nie b d cy wnioskodawc ,
którego wniosek o przyznanie pomocy
podlegał ocenie,
c) nie zawierało pisemnego szczegółowego
uzasadnienia
lub
innych
danych
wymaganych w odwołaniu
W momencie ponownego rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy członkowie
Rady rozpatruj wniosek na podstawie
kryteriów obowi zuj cych w danym
konkursie i tylko w tych jego elementach,
których dotyczy uzasadnienie podane
przez wnioskodawc .
Wniosek o przyznanie pomocy, który
w wyniku ponownego rozpatrzenia
uzyskał
liczb
punktów,
która
kwalifikowałaby
go
do
obj cia
dofinansowaniem w danym naborze
zyskuje prawo dofinansowania w ramach
dost pnych rodków.
Odwołanie od decyzji Rady w sprawie
konkretnej operacji mo e zosta zło ony
tylko jeden raz.
O wynikach rozpatrzenia odwołania
wnioskodawca zostaje poinformowany
w terminie 7 dni od dnia posiedzenia
Rady, na którym było rozpatrywane.
Decyzja Rady podj ta w
odwoławczej jest ostateczna.

procedurze

Zamieszczenie na stronie internetowej
LGD informacji o zmianie listy wybranych
operacji (je li dotyczy).

WYCOFANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY LUB INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT
UBIEGAJ CY SI O WSPARCIE
Pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu
PRZYJ CIE PISMA Biuro LGD
wniosku o przyznanie pomocy lub innej
O WYCOFANIU
deklaracji przez podmiot ubiegaj cy si
WNIOSKU O
o wsparcie na ka dym etapie oceny i wyboru
PRZYZNANIE
wniosków.
POMOCY LUB
INNEJ
DEKLARACJI
Biuro LGD
Wydanie wycofanego dokumentu (kopia
wycofanego dokumentu pozostaje w LGD
ZWROT
wraz z oryginałem wniosku o jego wycofaniu).
DOKUMENTÓW
Zwrot
dokumentów
mo e
nast pi
WNIOSKODAWCY
bezpo rednio b d korespondencyjnie – na
pro b wnioskodawcy.

