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Procedury uwzględniają aktualne przepisy prawa w przedmiocie działania organu decyzyjnego 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, przede wszystkim:  

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem 1303/2013; 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności 

oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, 

str. 48); 

 ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z 

późn. zm.); 

 ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz. U. z 2015 

r. poz. 378 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą RLKS; 

 ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. 

zm.) – zwana dalej ustawą PROW; 

 ustawę z dnia 27 maja 2015 o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1181 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem LSR; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa w Komunikacie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję 

Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony 

internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. z 2015 r. poz. 541) wraz ze zmianami, o 

których mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o 

zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 496) oraz Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. z 2017 r. poz. 161); 

 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP); 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020; 

 Załącznik nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020 – Zasady wdrażania instrumentu RLKS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

 Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad 

dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 marca 2017 r; 

 Wytyczną nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego 

wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w 
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ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-

2020, zwaną dalej Wytyczną nr 6/4/2017. 
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I. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH W RAMACH 

DZIAŁANIA ,,WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY 

LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 

2014-2020  

 

I.A. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków 

 

§ 1 

Zasady ogólne  

 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków o 

udzielenie wsparcia w ramach LSR.  

2. Zapisów procedury nie stosuje się do ustalania naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach 

projektów grantowych, które określone zostały w Procedurze wyboru i oceny grantów w ramach 

projektów grantowych. 

3. Załączniki nr 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 stanowią wzory, które mogą być modyfikowane w 

zależności od potrzeb LGD, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez ZW.  

 

§ 2 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 

1. Ogłoszenie naboru wniosków LGD jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli LGD nie osiągnęła 

zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć, w które wpisuje się 

zakres danego naboru. 

2. Przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników, LGD wypełnia Załącznik nr 1.1 do 

Procedury.  

3. Źródłem danych do tabeli jest sprawozdawczość i monitoring własny oraz informacje pozyskane  

od Zarządu Województwa (ZW) w zakresie zawartych umów i zrealizowanych płatności w ramach 

LSR. 

§ 3 

Wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków oraz określenie wysokości 

dostępnych środków finansowych 

 

1. LGD uzgadnia termin naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  

z Zarządem Województwa (ZW). 

2. LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków nie później niż 30 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.  

3. Przed uzgodnieniem terminu naboru wniosków, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość 

dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na PLN. Ustalenie wysokości dostępnych środków 

finansowych na nabory wniosków w ramach danej LSR musi być przeprowadzone z odpowiednim 

wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS. 

4. Wystąpienie do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków na nabór wniosków nie jest 

konieczne w przypadku ogłaszania pierwszego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 

poddziałania. Jeśli LGD po raz pierwszy ogłasza jednocześnie kilka naborów – suma limitów 

środków wskazanych w ogłoszeniach naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty 

inne niż LGD nie może przekroczyć indykatywnego limitu dostępnego w ramach LSR wyrażonego 

w PLN. 

 

§ 4 

Ogłoszenie o naborze wniosków  
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1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy 

RLKS zwane dalej ogłoszeniem o naborze wniosków, następuje w terminach przewidzianych  

w „Harmonogramie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 

LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków odpowiada wymaganiom określonym w art. 19 ust. 4 ustawy RLKS 

i zawiera w szczególności: 

1) wskazanie: 

a) terminu i miejsca składania tych wniosków, 

b) formy wsparcia, 

c) zakresu tematycznego operacji; 

2) obowiązujące w ramach naboru: 

a) warunki udzielenia wsparcia, 

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

jest warunkiem wyboru operacji; 

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie listy dokumentów); 

4) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru; 

5) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza 

wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. 

3. LGD może wprowadzić ograniczenia w wysokości kwoty pomocy lub typu wnioskodawcy, przy 

zachowaniu granic określonych we właściwych przepisach odnoszących się do Programu, w ramach 

którego ma być sfinansowana operacja.  

4. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia LGD zamieści informację w tym zakresie w 

ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia:  

a) jeśli LGD zamierza wprowadzić ograniczenia w wysokości kwoty pomocy, które nie 

wynikają z zapisów LSR np. dla danego Beneficjenta / typu operacji/rodzaju działalności 

gospodarczej, przy zachowaniu granic określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR;  

b) jeśli ograniczenia w intensywności pomocy, np. dla danego typu Beneficjenta / operacji / 

rodzaju działalności gospodarczej, wynikają z postanowień LSR (przy zachowaniu granic 

określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR)   ogłoszenie naboru wniosków o 

udzielenie wsparcia powinno być zgodne w tym zakresie z LSR. 

5. W ogłoszeniu o naborze wniosków wskazywane jest miejsce upublicznienia opisu lokalnych 

kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium             

poprzez wskazanie miejsca publikacji: Procedur oceny i wyboru operacji w ramach LSR, a w 

szczególności załącznika nr 5 umowy ramowej: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą 

ustalania lub zmiany kryteriów. 

6. LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków uwzględni kryteria, których obowiązek stosowania w 

danym zakresie tematycznym został określony w Programie, tj.: 

a) w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim obowiązkowe jest stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych 

miejsc pracy; 

b) w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub 

drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, 

obowiązkowe jest stosowanie kryteriów preferencyjnych dla operacji realizowanych  

w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

7. Dodatkowo, LGD będzie premiować operacje spełniające przynajmniej jedno z poniższych 

kryteriów preferujące: 

a) realizację operacji innowacyjnych,  

b) realizację operacji przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu,  

c) generowanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji,  

d) operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą 

stanowiły lokalne produkty rolne,  
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e) ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych  

w LSR. 

§ 5 

Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków 

 

Po pozytywnym uzgodnieniu z ZW terminu naboru wniosków, LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, w szczególności na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 

dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych 

wniosków. 

 

§ 6 

Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

1. Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia oraz lokalnych 

kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu 

na stronie internetowej LGD. 

2. W uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony przez siebie nabór, np. w związku 

z: zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania założeń ogłoszenia 

o naborze, zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających w sposób istotny na 

proces wyboru operacji uzyskujących wsparcie, po wcześniejszej konsultacji z ZW.  

3. W przypadku anulowania naboru LGD przekaże do publicznej wiadomości informację o anulowaniu 

konkursu wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami, za pomocą których przekazano 

informację o ogłoszeniu naboru. 

§ 7 

Archiwizacja ogłoszeń o naborze wniosków 

 

1. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (np. 

dzień/miesiąc/rok). 

2. LGD archiwizuje na stronie internetowej LGD wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków 

przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku (podgląd treści ogłoszeń 

powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową danej LGD). 

3. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób – kolejny numer ogłoszenia / 

rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie 

dwóch lat (np. 2016 r. / 2017 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer 1/2017). 
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I.B. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb pracy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”, w tym pracy biura LGD i Rady w zakresie naboru wniosków, oceny i wyboru 

operacji oraz ustalania kwot wsparcia. 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS, przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników; 

b) jest zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji; 

c) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c; 

d) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.  

3. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: 

a) spośród operacji, które są zgodne z LSR, 

b) na podstawie lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR.  

4. Ocena operacji obejmuje:  

A. Ocenę zgodności operacji z LSR,  

(Część A Załącznika nr 3.1. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie 

wsparcia). 

B. Ocenę zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

 (Część B Załącznika nr 3.1. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie 

wsparcia).  

5. Wszelkie rozstrzygnięcia w odniesieniu do złożonych do LGD wniosków powinny być 

podejmowane przez odpowiedzialny organ, tj. Radę, co nie wyklucza możliwości realizacji 

określonych czynności przez pracowników Biura LGD.  

6. Ocena zgodności operacji z LSR (część A) dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem 

pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę.  

7. Operacje, które nie są zgodne z LSR nie podlegają ocenie według obowiązujących dla danego 

naboru lokalnych kryteriów wyboru operacji i tym samym nie podlegają wyborowi. W tej sprawie 

Rada  podejmuje decyzję w formie uchwały o nie wybraniu operacji. 

8. Oceny i wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część B) dokonuje Rada spośród operacji, 

które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR (część A). Wybór 

operacji każdorazowo zostanie dokonany zgodnie z kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru, załącznik nr 2.1. Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia o naborze. 

9. Podczas dokonywania wyboru operacji należy: 

a) zastosować procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR zapewniającą bezstronność 

członków Rady, stanowiącą załącznik nr 3 umowy ramowej, 

b) dokonać wyboru operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, 

c) zapewnić skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013,  

d) zapewnić zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

e) ustalić kwotę wsparcia. 

10.  Ocena wniosków i wybór operacji odbywać się może za pomocą aplikacji komputerowej.  

 

§ 2 

Zasady przeprowadzania naboru wniosków o  udzielenie wsparcia w ramach LSR 
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1. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia przeprowadza LGD.  

2. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia do LGD na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 

RLKS w miejscu i terminie naboru wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Województwa zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy RLKS.  

3. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego 

egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku 

elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE.  

4. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego 

wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, liczbę 

złożonych wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD 

i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. 

5. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu 

o naborze wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo 

przez osobę upoważnioną. 

6. LGD zobowiązana jest nadać każdemu wnioskowi o udzielenie wsparcia indywidualne oznaczenie 

(znak sprawy/numer wniosku) i wpisać je na wniosku o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu. 

Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD. 

7. Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych w celach konkursowych Załącznik nr 3.8 do Procedury. 

8. Dodatkowo Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji 

elektronicznej z wersją papierową. 

9. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni.  

10. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana 

przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia 

naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.   

 

§ 3 

Wycofanie wniosku  

 

1. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania 

wniosku.  

2. Wnioskodawca zawiadamia LGD pisemnie (podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby 

upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy) o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji, przy 

czym:  

         a) kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD (ślad rewizyjny) wraz z oryginałem prośby    

(wniosku) o jego wycofanie, 

         b) jest możliwość zwrotu Wnioskodawcy złożonych dokumentów (na jego wniosek) 

bezpośrednio lub korespondencyjnie. 

3. Biuro LGD archiwizuje zawiadomienia o wycofaniu wniosku lub innych deklaracji.  

4. Wycofanie dokumentu sprawi, że Wnioskodawca znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia.  

5. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a 

następnie skutecznie wycofał, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.  

6. Jeśli Wnioskodawca skutecznie wycofał wniosek, jednak nie zakończył się nabór wniosków w 

ramach którego wycofał wniosek, ma możliwość złożenia nowego wniosku w tym właśnie naborze. 

 

§ 4 

Ustalenie quorum Rady  

 

1. Wybór operacji odbywa się na posiedzeniu Rady. 

2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący na podstawie listy obecności podaje liczbę obecnych 

członków i stwierdza prawomocność Rady do podejmowania decyzji.  

3. Wynik weryfikacji prawomocności posiedzenia i podejmowania decyzji (quorum) przez Radę 

stanowi Załącznik nr 3.3 do Procedury.  
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4. W wyniku analizy, Przewodniczący Rady weryfikuje, czy spełnione będą warunki zgodnie z art. 32 

ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 (tj. w składzie organu decyzyjnego władze publiczne ani 

pozostałe grupy interesu nie posiadają więcej niż 49% głosów) oraz czy gwarantuje on, że w 

przypadku każdej operacji co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzić będzie 

od członków niebędących władzami publicznymi – weryfikacja ta dotyczy składu podejmującego 

finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji czyli podjęcie uchwały o wyborze. 

5. Po stwierdzeniu prawomocności Rady (quorum) do podejmowania decyzji, Rada przyjmuje 

porządek obrad.  

6. W przypadku, gdy nie została zapewniona prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę 

decyzji (quorum), Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin 

posiedzenia. 

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

 

§ 5 

Ocena zgodności operacji z LSR 

 

1. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 

2 ustawy RLKS.  

2. Ocena zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być 

dokonane w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

udzielenie wsparcia, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy RLKS, natomiast gdy zaistnieje sytuacja o której 

mowa § 14 termin ten zostaje wydłużony o 7 dni.  

3. Ocena zgodności operacji z LSR, dokonywana jest zgodnie z procedurą oraz przy zastosowaniu 

karty oceny, stanowiącej Załącznik nr 3.1 do Procedury w części A Karty.  

4. Ocena zgodności operacji z LSR (część A Karty), dokonywana jest przez dwóch pracowników biura 

LGD: pracownika sprawdzającego nr 1 i sprawdzającego nr 2, którzy po wypełnieniu wszystkich 

punktów kontrolnych przechodzą do WYNIKU OCENY zgodności operacji z LSR. 

5. Pracownik biura LGD przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR składa pisemne 

oświadczenie o bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 

3.4 do Procedury.  

6. Operacje, które nie są zgodne z LSR, nie podlegają ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz 

nie jest ustalana kwota wsparcia. Wobec tych operacji Rada podejmuje decyzję w formie uchwały o 

nie wybraniu operacji, odrębnie do każdej operacji. 

7. Operacje, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (część A Karty) w tym oceny 

zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (ocena na załączniku nr 1 do części A Karty) podlegają dalszej ocenie 

operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru (część B Karty). 

8. Ocena zgodności operacji z LSR przez pracowników biura LGD stanowi materiał pomocniczy – 

ostateczną decyzję dotyczącą zgodności operacji z LSR podejmuje Rada w formie uchwały.  

9. W przypadku, gdy Członek/-owie Rady nie zgadzają się z propozycją oceny zgodności operacji z 

LSR, wykonaną przez pracowników biura LGD, wniosek jest oceniany przez dwóch członków Rady 

wskazanych przez Przewodniczącego Rady, przy czym ostateczna decyzja jest podejmowana w 

formie uchwały z zachowaniem obowiązujących parytetów. 

 

§ 6 

Zasada bezstronności i poufności  

 

1. Podczas oceny wniosków i wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalania kwot wsparcia                

przez członków Rady obowiązuje zasada bezstronności. 

2. Osoby biorące udział w procesie oceny operacji mają obowiązek wypełnienia pisemnych deklaracji 

i oświadczeń o zachowaniu bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3.4 do Procedury. 
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3. Członek Rady oraz pracownik biura LGD podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i 

wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego 

bezstronności,  

w szczególności gdy: 

1) jest wnioskodawcą (ubiega się o dofinansowanie), 

2) jest właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego 

wnioskodawcy, 

3) wniosek o udzielenie wsparcia składany jest przez podmiot, którego członek Rady jest 

Delegatem na Walne Zebranie LGD, 

4) jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy lub pozostaje  

w konkubinacie z wnioskodawcą, 

5) pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji 

publicznej, 

6) oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt. 1-5 relacjach, które w sposób istotny 

mogą rzutować na jego bezstronność. 

4. W zakresie operacji, wybieranych do finansowania przez LGD w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel 

Doliny Bugu”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Członkowie Rady, pracownicy biura LGD, Członkowie Zarządu, ekspert lub inna 

osoba, która uczestniczy w ocenie wniosków wypełnia deklarację/oświadczenie zachowania 

poufności informacji, stanowiące Załącznik nr 3.7 do Procedury. 

 

§ 7 

Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji 

 

1. Przed przystąpieniem do oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia pracownik 

biura LGD przekazuje informację o złożonych do LGD wnioskach w ramach naboru, dokonanej 

oceny zgodności operacji z LSR.  

2. Po wystąpieniu pracownika biura LGD, Przewodniczący wzywa Członków do złożenia deklaracji 

bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.4 do 

Procedury.  

3. W przypadku gdy zachodzą okoliczności stanowiące ryzyko naruszenia zasady bezstronności Rady i 

gdy Członek Rady nie chce sam się wyłączyć z procedury oceny operacji, na wniosek 

Przewodniczącego, Rada w wyniku głosowania może wyłączyć członka Rady z udziału w ocenie  

i wyborze operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia. 

4. Wyłączenie członka Rady z procesu oceny operacji skutkuje wykluczeniem go z udziału w dyskusji 

nad wnioskiem, ocenie operacji i głosowania w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty 

wsparcia.  

 

§ 8 

Rejestr interesu członków Rady  

 

1. W celu umożliwienia identyfikacji i oceny charakteru możliwych powiązań członków Rady, 

prowadzony jest Rejestr Interesów Członków Rady w celu unikania konfliktów interesów podczas 

wyboru operacji, który stanowi Załącznik 3.5 do Procedury.  

2. Rejestr interesów stanowi narzędzie pomocnicze pozwalające zapewnić bezstronność wyboru, jego 

prowadzenie nie zwalnia członków/reprezentantów członków organu decyzyjnego z obowiązku 

wypełniania pisemnych oświadczeń o zachowaniu bezstronności w stosunku do każdej operacji 

będącej przedmiotem wyboru i każdego wnioskodawcy.  

3. Rejestr interesów prowadzi biuro LGD. 
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4. Po wyborze do składu Rady, członek składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania 

Rejestru Interesów Członka Rady. Obowiązkiem Członka Rady jest zgłaszanie wszelkich informacji 

mających wpływa na zakres informacji zawartych w Rejestrze.  

5. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane w Rejestrze uzupełniane są w oparciu  

o oświadczenia Członków Rady, w przypadku których zachodzą okoliczności mogące stanowić  

o powstaniu pojedynczej grupy interesu. 

 

§ 9 

Analiza rozkładu grup interesu członków Rady 

 

1. Przed każdym posiedzeniem Przewodniczący dokonuje analizy rozkładu grup interesów członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu i na podstawie wyników tej analizy dokonuje stosownych 

wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne (quorum),  zgodne jest z wymaganiami art. 32 

ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013. 

2. Jeden członek/reprezentant członka organu decyzyjnego może być jednocześnie w więcej niż jednej 

grupie interesu lub jednocześnie może być władzą publiczną i być w grupie/grupach interesu. 

3. Jedną z podstawowych grup interesu, której występowanie, a co za tym idzie także odsetek praw 

głosu należy badać w organie decyzyjnym jest grupa interesu władz publicznych. 

4. Ustalając odsetek praw głosu należących do poszczególnych grup interesu, LGD bierze pod uwagę 

odsetek głosów przysługujących każdej występującej w organie decyzyjnym grupie jego 

członków/reprezentantów członków połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści.  

5. W trakcie posiedzenia Rady dotyczącego wyboru operacji Przewodniczący dokonuje analizy 

rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu odnośnie wyboru każdej 

operacji. 

6. Po dokonaniu wyłączeń z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesów oraz każdorazowo w 

przypadku zmiany składu, należy zweryfikować czy pozostały skład organu decyzyjnego nadal jest 

zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 (tj. w składzie 

organu decyzyjnego władze publiczne ani pozostałe grupy interesu nie posiadają więcej niż 49 % 

głosów) oraz czy gwarantuje on, że w przypadku każdej operacji co najmniej 50 % głosów 

decydujących o jej wyborze pochodzić będzie od członków niebędących władzami publicznymi – 

weryfikacja ta dotyczy składu podejmującego finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji czyli 

podjęcie uchwały o wyborze. 

 

§ 10  

Ocena i wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

 

1. Ocena w sprawie wyboru operacji odbywa się poprzez wypełnienie przez każdego członka Rady kart 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru przyjętymi przez LGD (chyba że dochodzi do wyłączenia 

członka z oceny operacji). Przeprowadzana jest przy użyciu karty stanowiącej Załącznik nr 3.1 do 

Procedury w części B Karty. 

2. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych  do wyboru 

operacji lub ustalenia kwoty wsparcia należy obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 1 do części B 

Karty oceny wniosku i wyboru operacji.  

3. Liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny ogłasza Przewodniczący informując jednocześnie  

o osiągnięciu lub nie wymaganej minimalnej liczby punktów, warunkującej dokonanie wyboru. 

Wyniki oceny dotyczącej każdej operacji odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej. 

4. Głosowanie w sprawie wyboru operacji następuje poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz 

ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez 

operację, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych).  

 

§ 11 

Ustalenie kwoty wsparcia 
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1. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 4 ustawy RLKS oraz z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 

Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”. 

2. Ustalenia kwoty wsparcia należy dokonać mając na uwadze minimalną całkowitą wartość operacji, 

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia LSR, a także w granicach określonych w § 15, 

§16 oraz § 18 rozporządzenia LSR. 

3. Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych (nie dotyczy podejmowania działalności gospodarczej), odbywa się 

przez sprawdzenie czy: 

1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy 

Beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR lub w Programie, 

z którego finansowana ma być operacja, 

2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie 

wsparcia maksymalną kwotę pomocy np. premii, danego typu operacji/rodzaju działalności 

gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15 i § 16 rozporządzenia LSR lub w 

Programie z którego finansowana ma być operacja.  

 4.    Sprawdzenie czy kwota pomocy jest racjonalna - w uzasadnionych przypadkach LGD sprawdza 

czy kwota wsparcia jest racjonalna, a także weryfikuje koszty kwalifikowalne operacji.  

a) ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku odbywać się będzie zgodnie z procedurą wyboru  

i oceny operacji w ramach LSR i polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne 

określone we wniosku o udzielenie wsparcia są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych 

oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR,  

b) w przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia 

wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu.  

5.   LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy, gdy 

kwota pomocy określona we wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę będzie 

przekraczać: 

1) kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub  

2) maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR, lub  

3) dostępne dla Beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na Beneficjenta  

w okresie programowania 2014-2020). 

6. Gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanych w ogłoszeniu, rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego ze dana 

operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu. W takim przypadku należy 

przeanalizować deklarację podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek 

określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie 

pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight.  

7.  W przypadku naborów gdzie Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, podczas 

ustalania kwoty wsparcia uwzględnia się wymagany wkład krajowy, który stanowią środki własne 

Wnioskodawcy. 

8. Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji Zarządu Województwa w 

zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i racjonalności kosztów dokonywanej w ramach 

kontroli administracyjnej wniosków o udzielenie wsparcia, zgodnie z procedurą wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR. 

 

§ 12 

Zasady postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach lokalnych kryteriów wyboru 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawnością dokumentacji, 

zgodnością formalną czuwa – zgodnie z § 17 Regulaminu Rady – Komisja Skrutacyjna. 
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2. Po oddaniu wypełnionych kart, Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość wyliczenia sumy 

punktów oraz poprawność wypełnienia danych dotyczących ocenianego wniosku. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych – Komisja Skrutacyjna zgłasza Członkowi Rady 

informację o konieczności usunięcia nieprawidłowości. Braki lub nieprawidłowości oceniający może 

uzupełnić poprzez czytelne wpisanie poprawek, stawiając przy każdej naniesionej poprawce swój 

podpis (może być podpis nie czytelny tzw. parafka).  

3. Komisja Skrutacyjna sprawdza na bieżąco poprawność obliczeń i wypełnienia kart przez Członków 

Rady i informuje Przewodniczącego Rady o wykrytych błędach, brakach lub innych 

nieprawidłowościach podczas wypełniania karty oceny. 

4. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru polega na wypełnieniu 

tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”. Wszystkie rubryki 

zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

5. Komisja Skrutacyjna po zebraniu wypełnionych prawidłowo kart sumuje liczbę punktów 

przyznanych przez oceniających i sumę tę dzieli przez liczbę oddanych, ważnych ocen (średnia 

arytmetyczna, z dwoma miejscami po przecinku). 

6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił błędnie kartę, do 

usunięcia braków lub wprowadzenia poprawek. Członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 

dokonać brakujących wpisów w niewypełnionych miejscach lub dokonać czytelnej korekty  

w pozycjach lub kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój 

podpis (może być podpis nie czytelny tzw. parafka). 

7. Komisja Skrutacyjna dokonuje weryfikacji wypełnionych kart oceny operacji informując 

Przewodniczącego o sytuacji rozbieżnych ocen w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W 

przypadku wystąpienia rażących rozbieżności oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru, 

Przewodniczący wzywa członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W razie 

konieczności odbywa się dyskusja.  

8. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, stanowi sumę 

ocen punktowych z poszczególnych kart, stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji „SUMA 

PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

9. Wyniki oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Komisja Skrutacyjna odnotowuje w protokole 

Komisji Skrutacyjnej i przekazuje Przewodniczącemu Rady. 

10. Wyniki oceny ogłasza Przewodniczący Rady. 

 

§ 13 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów  

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

1) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy 

defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku 

gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna, 

2) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą: „czy 

przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się 

nieskuteczna, 

3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD 

zgodnie z zasadą: „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym 

wyższe miejsce na liście”. 

§ 14 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów 

 

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia zaistnieje konieczność uzyskania 

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów 
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w terminie, trybie oraz formie wskazanych w ust. 4, 5 i 6 - wzór pisma dla Wnioskodawcy stanowi 

Załącznik 3.9 do Procedury. 

2. Śladem rewizyjnym pozostaje wysłane pismo do Wnioskodawcy oraz karta oceny wniosku i wyboru 

operacji o udzielenie wsparcia w części A wraz z załącznikiem oraz załącznik nr 1 do części B karty 

oceny wniosku i wyboru operacji.  

3. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez 

zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na Wnioskodawcy, który z tego faktu 

wywodzi skutki prawne.  

4. W przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy zawarty jest e-mail, wezwanie, o którym mowa 

w ust. 1 przekazywane jest jako skan pisma drogą poczty elektronicznej, a termin do złożenia 

wyjaśnień lub dokumentów  wynosi 3 dni i liczy się od dnia następującego po dniu wysłania 

wezwania.   

5. W przypadku braku we wniosku o przyznanie pomocy adresu e-mail, wezwanie, o którym mowa w 

ust. 1  przekazywane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (oryginał pisma),  

a termin wynosi 3 dni i liczy się od dnia doręczenia niniejszego wezwania. 

6. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 

operacji lub ustalenia kwoty wsparcia powinny być doręczone w formie papierowej bezpośrednio 

przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (decyduje data 

wpływu dokumentów do LGD) lub drogą pocztową (liczy się data nadania ze stempla pocztowego).  

7. Brak złożenia na wezwanie LGD dokumentów lub wyjaśnień lub we wniosku stwierdzono zmiany 

wykraczające poza wskazane w piśmie powoduje, że wniosek będzie weryfikowany na podstawie 

pierwotnie złożonych dokumentów.  

8. Wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia złożone po terminie o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz w formie innej niż 

wskazana w ust. 6 nie będą podlegały weryfikacji/rozpatrzeniu, a LGD dokonuje oceny pierwotnie 

złożonego wniosku wraz z załącznikami, nie uwzględniając przy tym odpowiedzi Wnioskodawcy na 

wystosowane przez LGD wezwanie.   

9. Uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o 

udzielenie wsparcia.  

10. W przypadku wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny zgodności operacji z LSR pracownicy biura wypełniają kolumnę „DO UZUP.” oraz w polu 

UWAGI wskazują zakres wezwania. W zależności od formy wezwania, o której mowa w ust. 4 i 5 

pracownicy Biura LGD wypełniają pole: Informacja o terminach (…). Po otrzymaniu odpowiedzi na 

wezwanie, pracownicy biura przechodzą do wypełnienia pola OSTATECZNY WYNIK OCENY 

zgodności z LSR (uwzględniając uzyskane od Wnioskodawcy wyjaśnienia lub dokumenty) z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

11. W przypadku wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Radny wysyła e-mailem lub 

składa osobiście w biurze LGD załącznik nr 1 do części B karty oceny wniosku i wyboru operacji.  

12. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów jest sporządzone przez pracowników biura LGD 

na podstawie wezwań wynikających z części A oceny zgodności operacji z LSR oraz z załącznika nr 

1 do części B karty oceny wniosku i wyboru operacji.  

13. Nie jest możliwe ponowne wezwanie co do dokumentu lub wyjaśnień, do których złożenia 

Wnioskodawca był uprzednio zobowiązany w wezwaniu. 

14. Wezwanie o którym mowa w ust. 1 jest wysyłane do Wnioskodawcy, przynajmniej w przypadku 

gdy: 

a) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż 

wnioskodawca go załącza oraz; 

b) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we 

wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy; 

c) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne. 
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15.  Po wpłynięciu wyjaśnień lub dokumentów wniosek poddawany jest ocenie uwzględniając punkty   

kontrolne których dotyczyło wezwanie.  

16.  Różnice w ocenie operacji przez poszczególnych członków organu decyzyjnego LGD nie stanowią 

podstawy do wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów. 

§ 15 

Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji 

 

1. Na podstawie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

LGD sporządza listę operacji wybranych do udzielenia wsparcia, ze wskazaniem, które operacje 

mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit b rozporządzenia 1303/2013. 

2. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez 

Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji oraz ustaleniu kwoty 

wsparcia. 

3. Każda uchwała dotycząca nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunku oceny zgodności 

operacji z LSR lub wyniku wyboru operacji, powinna zawierać: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD - wpisane na wniosku 

o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.), 

3) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,  

4) tytuł operacji/projektu określony we wniosku o udzielenie wsparcia, 

5) informację o decyzji Rady w sprawie nie wybrania operacji do udzielenia wsparcia wraz z 

uzasadnieniem, 

4. Każda uchwała dotycząca wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia  powinna zawierać: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD - wpisane na wniosku 

o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.),  

3) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,  

4) tytuł operacji/projektu określony we wniosku o udzielenie wsparcia, 

5) wynik w ramach oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach 

oceny w zakresie spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru, 

6) kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie,  

7) intensywność pomocy ustaloną przez LGD oraz kwotę wsparcia wyliczoną na podstawie 

intensywności pomocy albo zgodnie z zasadami określonymi w LSR lub ogłoszeniu o naborze 

wniosków albo kwotę premii ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w LSR, dla 

poszczególnych operacji wybranych przez LGD do finansowania. W przypadku ustalenia przez 

LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana również uzasadnienie wysokości tej kwoty, 

8) informację czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, 

9) informację o decyzji Rady w sprawie wyboru do udzielenia wsparcia.   

 

 

§ 16  

Informacja o wyniku wyboru operacji  

 

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD przekazuje pisemnie informację dla 

wnioskodawcy o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru operacji zgodnie 

z art. 21 ust. 5 pkt 1, ust. 5a oraz ust. 6  ustawy o RLKS, przy czym informacja ta zawiera pouczenie 

o możliwości wniesienia protestu, określając: 
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1) termin do wniesienia protestu; 

2) Zarząd Województwa Podlaskiego jako adresata protestu ze wskazaniem, że odbywa się to za 

pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; 

3) wymogi formalne protestu. 

2. W przypadku operacji wybranych przez LGD do udzielenia wsparcia, które mieszczą się w limicie 

środków, informacja o wynikach oceny i wyboru operacji przekazywana jest jako skan pisma wraz 

z  zanonimizowanymi kopiami kart oceny operacji Członków Rady za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o ile Wnioskodawca podał adres  e-mail. W przypadku braku adresu e-maila 

wysyłany jest oryginał pisma – listem poleconym. Do pisma dołącza się  zanonimizowane kopie 

kart oceny operacji Członków Rady.  

3. W pozostałych przypadkach (innych niż w ust. 2), skan pisma oraz zanonimizowane kopie kart 

oceny operacji Członków Rady przekazywane są drogą poczty elektronicznej (jeśli zostało to 

wskazane we wniosku), a oryginał pisma oraz zanonimizowane kopie kart oceny operacji Członków 

Rady – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezbędne w celu 

potwierdzenia doręczenia pisma.  

4. Ponadto, na stronie internetowej LGD poza listą operacji zgodnych z LSR oraz listą operacji 

wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu 

naboru wniosków o udzielenie wsparcia (art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy RLKS), zamieszcza protokół z 

posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w 

związku z potencjalnym konfliktem interesów. 

5. Wzór pisma informującego o wyniku oceny zgodności operacji z LSR, wyborze operacji oraz 

ustalenia kwoty pomocy stanowi Załącznik 3.2 do Procedury.  

 

§ 17  

Protest 

 

1. Zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS podmiotom ubiegającym się o wsparcie, o  którym  mowa w art. 

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (dalej „Wnioskodawcom”) przysługuje prawo do 

wniesienia protestu od: 

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo 

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b 

ustawy RLKS, albo 

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, albo 

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o której mowa w art. 21 

ust. 5 pkt 1  ustawy RLKS. 

3.   Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:  

      a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

      b) oznaczenie Wnioskodawcy, 

      c) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 

      d) wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem  

      e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej  oceny, jeżeli 

zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

      f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 

lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

4. Oprócz elementów określonych w ust 3. protest od: 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot 

ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013, nie 

zgadza się z tą oceną, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu; 
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2) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana zawiera wskazanie, w jakim 

zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013, nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu. 

5. Protest jest wnoszony bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę 

upoważnioną w biurze LGD  i rozpatrywany przez Zarząd Województwa przy uwzględnieniu 

rozwiązania zawartego w art. 22 ust. 8 ustawy o RLKS. 

6. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd Województwa. 

7. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego 

oczywiste omyłki, właściwa instytucja (LGD lub zarząd województwa) wzywa Wnioskodawcę do 

jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

8. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:  

a)   oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,  

b)   oznaczenia Wnioskodawcy,  

c)   numeru wniosku o dofinansowanie projektu, 

d)  podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

9. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie 

oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w § 17 ust. 3 lit. d i e Procedury. 

10. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg 

terminu, o którym mowa w ust. 9. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub 

poprawienia protestu. 

11. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

a)   po terminie, 

b)   przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

c)   bez wskazania kryteriów oceny, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, z 

uzasadnieniem, 

d)   nie spełnia wymogów określonych w ust. 4.   

12. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak 

pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu. 

13. Wzór protestu stanowi Załącznik nr 3.6 do Procedury.  

14. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków  

o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o RLKS. 

 

 

§ 18 

Wycofanie protestu 

 

1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. 

Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu               

w biurze LGD.  

2. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę LGD przekazuje oświadczenie o wycofaniu 

protestu do ZW, jeżeli LGD skierowała protest, śladem rewizyjnym jest kopia oświadczenia 

pozostawiona w LGD.  

3. Wnioskodawcy po wycofaniu protestu nie przysługuje prawo ponownego jego wniesienia, w takim 

przypadku Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.  

 

 

§ 19 

Autokontrola 
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1. „Autokontrola” LGD jest dokonywana na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).  

2. Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie 

oceny operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru i zarzutów podnoszonych w proteście, i :  

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do 

właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych przez LGD do 

udzielenia wsparcia, informując o tym Wnioskodawcę, albo  

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, 

załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia 

oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.  

3. Niezależnie od powyższego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd 

Województwa. 

4. Decyzja Rady w przedmiocie autokontroli może zostać podjęta w trybie obiegowym w formie 

uchwały.  
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I.C. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzonego wyboru wniosków. 

 

§ 2 

Zakres przekazywanych informacji  

 

1. LGD przekazuje do ZW wybrane wnioski o udzielenie wsparcia na operacje wybrane przez LGD 

wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ustawy RLKS. 

2. Informacje o, wynikach wyboru i oceny operacji LGD uzupełnia na pierwszych stronach wniosku o 

udzielenie wsparcia, w miejscu wyznaczonym dla LGD. 

3. Oryginały lub kopie wniosków o udzielenie wsparcia oraz dokumenty potwierdzające dokonanie 

wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD. 

4. LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia            

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

5. LGD przekazuje do ZW dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru operacji w oryginale lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, zgodnie z wykazem, który 

stanowi Załącznik nr 4.1 do Procedury. 

6. Dopuszczalne jest również przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji 

w formie skanu. W piśmie przekazującym nośnik danych zawierający ww. skany dokumentów 

należy zawrzeć oświadczenie o prawdziwości i zgodności informacji ze stanem faktycznym. 

 

 

§ 3 

Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji 

 

1. Przez dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji, które przekazywane są do ZW 

rozumie się: 

1) uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z 

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem 

czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o 

udzielenie wsparcia oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy 

operacji wybranych), 

2) kopie pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy 

RLKS, zawierających wskazanie wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, 

w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem 

oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego 

wyniku wyboru - zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o 

przyznanie pomocy do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków (dotyczy operacji wybranych), 
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3) listę obecności członków Rady podczas głosowania, 

4) oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, 

5) karty oceny operacji w ramach spełniania oceny lokalnych kryteriów wyboru LSR (dotyczy 

operacji wybranych), 

6) ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub 

oświadczeń podmiotów, 

7) rejestr interesów, lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań 

członków Rady z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami. 

2. Przekazywane dokumenty muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny 

zidentyfikować operacje. Powinny zawierać co najmniej: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o udzielenie wsparcia przez 

LGD, wpisane na wniosku o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807, z późn. 

zm.), 

3) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

4) tytuł operacji określony we wniosku o udzielenie wsparcia. 

3. Przekazywana dokumentacja z wyboru operacji tj. listy, uchwały powinny być podpisane przez 

Przewodniczącego Rady, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD.  

4. Biuro LGD sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów, wg wzoru, który 

stanowi Załącznik nr 4.1 do Procedury. 

 

§ 4 

Zasady udzielenia wsparcia 

 

1. Ostatecznej weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia przed zatwierdzeniem, zgodnie z 

art. 34 ust. 3 lit. f.  rozporządzenia 1303/2013 dokonuje Zarząd Województwa zgodnie z art.23 

ustawy o RLKS. 

2. Umowę na udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013 

zawiera z wnioskodawcą Zarząd Województwa, z którym została zawarta umowa ramowa 

dotycząca realizacji LSR przez LGD, w ramach której realizowana będzie operacja. 

 

 

§ 5  

Zmiana umowy zawartej przez Beneficjenta 

 

1. Umowa o przyznaniu pomocy, zawierana przez Beneficjenta innego niż LGD, wskazuje przypadki 

kiedy zmiana takiej umowy wymaga opinii Rady LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez 

Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy 

wyborze tej operacji do finansowania. 

2. Warunkiem ubiegania się Beneficjenta o zmianę zawartej umowy na udzielenie wsparcia będzie 

przedstawienie przez Beneficjenta do Zarządu Województwa wniosku o zmianę umowy i będzie on 

podlegał rozpatrzeniu, jeżeli została złożona opinia organu decyzyjnego LGD.  

3. Warunkiem pozytywnej opinii LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez 

Beneficjenta będzie potwierdzenie, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym,           

a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 

pkt 2 ustawy RLKS oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy. O wydanie opinii w zakresie zmiany umowy występuje 

Beneficjent do LGD.  

4. W przypadku gdy proponowana przez Beneficjenta zmiana umowy nie ma wpływu na ocenę 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada LGD wydaje opinię bez konieczności 
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podejmowania uchwały. Opinię tę podpisuje Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady 

wskazany przez Przewodniczącego.  

5. W przypadku kiedy opinia taka będzie powodowała konieczność dokonania ponownej oceny przez 

Radę, Rada podejmuje stosowną uchwałę, potwierdzającą brak zgody na zmianę Umowy. 

6. Rada LGD ma 30 dni na wydanie opinii i wysłanie jej do Beneficjenta.  

II. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH 

DOTYCZĄCE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

II.A. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków 

 

§ 1 

Zasady ogólne  

 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków o 

udzielenie wsparcia w ramach LSR. 

2. Zapisów procedury nie stosuje się do ustalania naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach 

projektów grantowych, które określone zostały w Procedurze wyboru i oceny grantów w ramach 

projektów grantowych. 

3. Załączniki nr 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, stanowią wzory, które mogą być modyfikowane w 

zależności od potrzeb LGD, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez ZW.  

 

§ 2 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 

zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

 

1. Ogłoszenie naboru wniosków LGD jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli LGD nie osiągnęła 

zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć, w które wpisuje się 

zakres danego naboru. 

2. Przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników, LGD wypełnia Załącznik nr 1.1 do 

Procedury.  

3. Źródłem danych do tabeli jest sprawozdawczość i monitoring własny oraz informacje pozyskane  

od Zarządu Województwa (ZW) w zakresie zawartych umów i zrealizowanych płatności w ramach 

LSR. 

§ 3 

Wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków oraz określenie wysokości 

dostępnych środków finansowych 

 

1. LGD uzgadnia termin naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  

z Zarządem Województwa (ZW). 

2. LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków nie później niż 30 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.  

3. Przed uzgodnieniem terminu naboru wniosków, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość 

dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na PLN. Ustalenie wysokości dostępnych środków 

finansowych na nabory wniosków w ramach danej LSR musi być przeprowadzone z odpowiednim 

wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS. 

4. Wystąpienie do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków na nabór wniosków nie jest 

konieczne w przypadku ogłaszania pierwszego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 

poddziałania. Jeśli LGD po raz pierwszy ogłasza jednocześnie kilka naborów – suma limitów 

środków wskazanych w ogłoszeniach naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty 

inne niż LGD nie może przekroczyć indykatywnego limitu dostępnego w ramach LSR wyrażonego 

w PLN. 
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§ 4 

Ogłoszenie o naborze wniosków  

 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy 

RLKS zwane dalej ogłoszeniem o naborze wniosków, następuje w terminach przewidzianych  

w „Harmonogramie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 

LSR”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków odpowiada wymaganiom określonym w art. 19 ust. 4 ustawy RLKS 

i zawiera w szczególności: 

1) wskazanie: 

a) terminu i miejsca składania tych wniosków, 

b) formy wsparcia, 

c) zakresu tematycznego operacji;  

2) obowiązujące w ramach naboru: 

a) warunki udzielenia wsparcia, 

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

jest warunkiem wyboru operacji; 

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie listy dokumentów); 

4) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru; 

5) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza 

wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. 

3. LGD może wprowadzić ograniczenia w wysokości kwoty pomocy lub typu Wnioskodawcy, przy 

zachowaniu granic określonych we właściwych przepisach odnoszących się do Programu, w ramach 

którego ma być sfinansowana operacja.  

4. W ogłoszeniu o naborze wniosków wskazywane jest miejsce upublicznienia opisu lokalnych 

kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium             

poprzez wskazanie miejsca publikacji: Procedur oceny i wyboru operacji w ramach LSR, a w 

szczególności załącznika nr 5 umowy ramowej: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą 

ustalania lub zmiany kryteriów. 

 

§ 5 

Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków 

 

Po pozytywnym uzgodnieniu z ZW terminu naboru wniosków, LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, w szczególności na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 

dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych 

wniosków. 

 

§ 6 

Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

1. Do czasu rozstrzygnięcia naboru Lokalna Grupa Działania nie może zmieniać treści ogłoszenia o 

naborze wniosków oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru 

wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD w sposób skutkujący nierównym 

traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność zmiany wynika z odrębnych przepisów. W 

takim przypadku LGD podaje na swojej stronie ww. informacje o wszelkich zmianach w 

uzgodnieniu z Zarządem Województwa, wraz z ich uzasadnieniem oraz termin, od którego są 

stosowane. Przedmiotowe zmiany najczęściej mogą dotyczyć np. uszczegółowienia treści ogłoszenia 

i/lub jego załączników.  

2. W uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony przez siebie nabór, np. w związku 

z: zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania założeń ogłoszenia 
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o naborze, zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających w sposób istotny na 

proces wyboru operacji uzyskujących wsparcie, po wcześniejszej konsultacji z ZW.  

3. W przypadku anulowania naboru LGD przekaże do publicznej wiadomości informację o anulowaniu 

konkursu wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami, za pomocą których przekazano 

informację o ogłoszeniu naboru. 

 

§ 7 

Archiwizacja ogłoszeń o naborze wniosków 

 

1. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (np. 

dzień/miesiąc/rok). 

2. LGD archiwizuje na stronie internetowej LGD wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków 

przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku (podgląd treści ogłoszeń 

powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową danej LGD). 

3. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób – kolejny numer ogłoszenia / 

rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie 

dwóch lat (np. 2016 r. / 2017 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer 1/2017). 
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II.B. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb pracy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”, w tym pracy biura LGD i Rady w zakresie naboru wniosków, oceny i wyboru operacji 

oraz ustalania kwot wsparcia. 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS, przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników; 

b) jest zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji w 

tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, oraz na realizację której 

może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b; 
c) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c; 

d) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.  

3. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: 

a) spośród operacji, które są zgodne z LSR, 

b) na podstawie lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR.  

4. Ocena operacji obejmuje:  

A. Ocenę zgodności operacji z LSR,  

(Część A Załącznika nr 3.1. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie 

wsparcia). 

B. Ocenę zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. 

(Część B Załącznika nr 3.1. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie 

wsparcia).  

5. Wszelkie rozstrzygnięcia w odniesieniu do złożonych do LGD wniosków powinny być 

podejmowane przez odpowiedzialny organ, tj. Radę, co nie wyklucza możliwości realizacji 

określonych czynności przez pracowników Biura LGD. 

6. Ocena zgodności operacji z LSR (część A) dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem 

pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę.  

7. Operacje, które nie są zgodne z LSR nie podlegają ocenie według obowiązujących dla danego 

naboru lokalnych kryteriów wyboru operacji i tym samym nie podlegają wyborowi. W tej sprawie 

Rada  podejmuje decyzję w formie uchwały o nie wybraniu operacji. 

8. Oceny i wyboru operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część B) dokonuje Rada spośród operacji, 

które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności operacji z LSR (część A). Wybór 

operacji każdorazowo zostanie dokonany zgodnie z kartą oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru, załącznik nr 2.1. Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia o naborze. 

9. Podczas dokonywania wyboru operacji należy: 

a) zastosować procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR zapewniającą bezstronność 

członków Rady, stanowiącą załącznik nr 3 umowy ramowej, 

b) dokonać wyboru operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, 

c) zapewnić skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013,  

d) zapewnić zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

e) ustalić kwotę wsparcia. 

10. Ocena wniosków i wybór operacji odbywać się może za pomocą aplikacji komputerowej.  
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§ 2 

Zasady przeprowadzania naboru wniosków o  udzielenie wsparcia w ramach LSR 

 

1. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia przeprowadza LGD.  

2. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia do LGD na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 

RLKS w miejscu i terminie naboru wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Województwa zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy RLKS.  

3. Wnioski o dofinansowanie operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD będą składane  

w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 

2014-2020 (GWA2014 EFRR lub GWA2014 EFS) w terminie określonym przez LGD w 

ogłoszeniu o naborze wniosków.  

4. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD 3 egzemplarze papierowej wersji wniosku o 

dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej na 

nośniku elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE, do każdego egzemplarza papierowej wersji 

wniosku dołącza potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o 

dofinansowanie.  

5. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie 

zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

załączników (jeśli dotyczy) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą 

w LGD ten wniosek. 

6. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo 

przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną. 

7. Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji 

wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna. 

8. LGD zobowiązana jest nadać każdemu wnioskowi o udzielenie wsparcia indywidualne oznaczenie 

(znak sprawy/numer wniosku) i wpisać je na wniosku udzielenie wsparcia w odpowiednim polu. 

Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD. 

9. Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza oświadczenie o przetwarzaniu danych 

osobowych w celach konkursowych Załącznik nr 3.8 do Procedury. 

10. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji 

elektronicznej z wersją papierową;  

11. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni.  

12. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD / wpisana 

przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia 

naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.   

 

§ 3 

Wycofanie wniosku  

 

1. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania 

wniosku.  

2. Wnioskodawca zawiadamia LGD pisemnie (podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby 

upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy) o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji, przy 

czym:  

         a) kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD (ślad rewizyjny) wraz z oryginałem prośby    

(wniosku) o jego wycofanie, 

         b) jest możliwość zwrotu Wnioskodawcy złożonych dokumentów (na jego wniosek) 

bezpośrednio lub korespondencyjnie. 

3. Biuro LGD archiwizuje zawiadomienia o wycofaniu wniosku lub innych deklaracji.  

4. Wycofanie dokumentu sprawi, że Wnioskodawca znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia.  
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5. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a 

następnie skutecznie wycofał, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.  

6. Jeśli Wnioskodawca skutecznie wycofał wniosek, jednak nie zakończył się nabór wniosków w 

ramach którego wycofał wniosek, ma możliwość złożenia nowego wniosku w tym właśnie naborze. 

§ 4 

Ustalenie quorum Rady  

 

1. Wybór operacji odbywa się na posiedzeniu Rady. 

2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący na podstawie listy obecności podaje liczbę obecnych 

członków i stwierdza prawomocność Rady do podejmowania decyzji.  

3. Wynik weryfikacji prawomocności posiedzenia i podejmowania decyzji (quorum) przez Radę 

stanowi Załącznik nr 3.3 do Procedury.  

4. W wyniku analizy, Przewodniczący Rady weryfikuje, czy spełnione będą warunki zgodnie z art. 32 

ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 (tj. w składzie organu decyzyjnego władze publiczne ani 

pozostałe grupy interesu nie posiadają więcej niż 49% głosów) oraz czy gwarantuje on, że w 

przypadku każdej operacji co najmniej 50% głosów decydujących o jej wyborze pochodzić będzie 

od członków niebędących władzami publicznymi – weryfikacja ta dotyczy składu podejmującego 

finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji czyli podjęcie uchwały o wyborze. 

5. Po stwierdzeniu prawomocności Rady (quorum) do podejmowania decyzji, Rada przyjmuje 

porządek obrad.  

6. W przypadku, gdy nie została zapewniona prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę 

decyzji (quorum), Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin 

posiedzenia. 

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

 

§ 5 

Ocena zgodności operacji z LSR 

 

1. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 

2 ustawy RLKS.  

2. Ocena zgodności operacji z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być 

dokonane w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

udzielenie wsparcia, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy RLKS., natomiast gdy zaistnieje sytuacja o 

której mowa § 14 termin ten zostaje wydłużony o 7 dni.  

3. Ocena zgodności operacji z LSR, dokonywana jest zgodnie z procedurą oraz przy zastosowaniu 

karty oceny, stanowiącej Załącznik nr 3.1 do Procedury w części A Karty.  

4. Ocena zgodności operacji z LSR (część A Karty), dokonywana jest przez dwóch pracowników biura 

LGD: pracownika sprawdzającego nr 1 i sprawdzającego nr 2, którzy po wypełnieniu wszystkich 

punktów kontrolnych przechodzą do WYNIKU OCENY zgodności operacji z LSR.  

5. Pracownik biura LGD przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR składa pisemne 

oświadczenie o bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 

3.4 do Procedury.  

6. Operacje, które nie są zgodne z LSR, nie podlegają ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz 

nie jest ustalana kwota wsparcia. Wobec tych operacji Rada podejmuje decyzję w formie uchwały o 

nie wybraniu operacji, odrębnie do każdej operacji. 

7. Operacje, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (część A Karty) w tym oceny 

zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w RPOWP na lata 2014-2020 (ocena na 

załączniku nr 1 do części A Karty) podlegają dalszej ocenie operacji do dofinansowania na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru (część B Karty). 

8. Ocena zgodności operacji z LSR przez pracowników biura LGD stanowi materiał pomocniczy – 

ostateczną decyzję dotyczącą zgodności operacji z LSR podejmuje Rada w formie uchwały.  

9. W przypadku, gdy Członek/-owie Rady nie zgadzają się z propozycją oceny zgodności operacji z 

LSR, wykonaną przez pracowników biura LGD, wniosek jest oceniany przez dwóch członków Rady 
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wskazanych przez Przewodniczącego Rady, przy czym ostateczna decyzja jest podejmowana w 

formie uchwały z zachowaniem obowiązujących parytetów. 

 

 

§ 6 

Zasada bezstronności i poufności  

 

1. Podczas oceny wniosków i wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalania kwot wsparcia                

przez członków Rady obowiązuje zasada bezstronności. 

2. Osoby biorące udział w procesie oceny operacji mają obowiązek wypełnienia pisemnych deklaracji 

i oświadczeń o zachowaniu bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3.4 do Procedury. 

3. Członek Rady oraz pracownik biura LGD podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i 

wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego 

bezstronności,  

w szczególności gdy: 

1) jest wnioskodawcą (ubiega się o dofinansowanie), 

2) jest właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego 

wnioskodawcy, 

3) wniosek o udzielenie wsparcia składany jest przez podmiot, którego członek Rady jest 

Delegatem na Walne Zebranie LGD, 

4) jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy lub pozostaje  

w konkubinacie z wnioskodawcą, 

5) pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji 

publicznej, 

6) oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt. 1-5 relacjach, które w sposób istotny 

mogą rzutować na jego bezstronność. 

4. W zakresie operacji, wybieranych do finansowania przez LGD w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel 

Doliny Bugu”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Członkowie Rady, pracownicy biura LGD, Członkowie Zarządu, ekspert lub inna 

osoba, która uczestniczy w ocenie wniosków wypełnia deklarację/oświadczenie zachowania 

poufności informacji, stanowiące Załącznik nr 3.7 do Procedury. 

 

§ 7 

Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji 

 

1. Przed przystąpieniem do oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia pracownik 

biura LGD przekazuje informację o złożonych do LGD wnioskach w ramach naboru, dokonanej 

oceny zgodności operacji z LSR. 

2. Po wystąpieniu pracownika biura LGD, Przewodniczący wzywa Członków do złożenia deklaracji 

bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.4 do 

Procedury.  

3. W przypadku gdy zachodzą okoliczności stanowiące ryzyko naruszenia zasady bezstronności Rady i 

gdy Członek Rady nie chce sam się wyłączyć z procedury oceny operacji, na wniosek 

Przewodniczącego, Rada w wyniku głosowania może wyłączyć członka Rady z udziału w ocenie  

i wyborze operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia. 

4. Wyłączenie członka Rady z procesu  oceny operacji skutkuje wykluczeniem go z udziału w dyskusji 

nad wnioskiem, ocenie operacji i głosowania w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 

 

§ 8 
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Rejestr interesu członków Rady  

 

1. W celu umożliwienia identyfikacji i oceny charakteru możliwych powiązań członków Rady, 

prowadzony jest Rejestr Interesów Członków Rady w celu unikania konfliktów interesów podczas 

wyboru operacji, który stanowi Załącznik 3.5 do Procedury.  

2. Rejestr interesów stanowi narzędzie pomocnicze pozwalające zapewnić bezstronność wyboru, jego 

prowadzenie nie zwalnia członków/reprezentantów członków organu decyzyjnego z obowiązku 

wypełniania pisemnych oświadczeń o zachowaniu bezstronności w stosunku do każdej operacji 

będącej przedmiotem wyboru i każdego wnioskodawcy.  

3. Rejestr interesów prowadzi biuro LGD. 

4. Po wyborze do składu Rady, członek składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania 

Rejestru Interesów Członka Rady. Obowiązkiem Członka Rady jest zgłaszanie wszelkich informacji 

mających wpływa na zakres informacji zawartych w Rejestrze.  

5. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane w Rejestrze uzupełniane są w oparciu  

o oświadczenia Członków Rady, w przypadku których zachodzą okoliczności mogące stanowić  

o powstaniu pojedynczej grupy interesu. 

 

§ 9 

Analiza rozkładu grup interesu członków Rady 

 

1. Przed każdym posiedzeniem Przewodniczący dokonuje analizy rozkładu grup interesów członków 

Rady biorących udział w posiedzeniu i na podstawie wyników tej analizy dokonuje stosownych 

wyłączeń z oceny operacji, aby zapewnić, iż obecne (quorum),  zgodne jest z wymaganiami art. 32 

ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013. 

2. Jeden członek/reprezentant członka organu decyzyjnego może być jednocześnie w więcej niż jednej 

grupie interesu lub jednocześnie może być władzą publiczną i być w grupie/grupach interesu. 

3. Jedną z podstawowych grup interesu, której występowanie, a co za tym idzie także odsetek praw 

głosu należy badać w organie decyzyjnym jest grupa interesu władz publicznych. 

4. Ustalając odsetek praw głosu należących do poszczególnych grup interesu, LGD bierze pod uwagę 

odsetek głosów przysługujących każdej występującej w organie decyzyjnym grupie jego 

członków/reprezentantów członków połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści.  

5. W trakcie posiedzenia Rady dotyczącego wyboru operacji Przewodniczący dokonuje analizy 

rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu odnośnie wyboru każdej 

operacji. 

6. Po dokonaniu wyłączeń z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesów oraz każdorazowo w 

przypadku zmiany składu, należy zweryfikować czy pozostały skład organu decyzyjnego nadal jest 

zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia 1303/2013 (tj. w składzie 

organu decyzyjnego władze publiczne ani pozostałe grupy interesu nie posiadają więcej niż 49 % 

głosów) oraz czy gwarantuje on, że w przypadku każdej operacji co najmniej 50 % głosów 

decydujących o jej wyborze pochodzić będzie od członków niebędących władzami publicznymi – 

weryfikacja ta dotyczy składu podejmującego finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji czyli 

podjęcie uchwały o wyborze. 

 

§ 10 

Ocena i wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

 

1. Ocena w sprawie wyboru operacji odbywa się poprzez wypełnienie przez każdego członka Rady kart 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru przyjętymi przez LGD (chyba że dochodzi do wyłączenia 

członka z oceny operacji). Przeprowadzana jest przy użyciu karty stanowiącej Załącznik nr 3.1 do 

Procedury w części B Karty. 

2. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych  do wyboru 

operacji lub ustalenia kwoty wsparcia należy obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 1 do części B 

Karty oceny wniosku i wyboru operacji.  
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3. Liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny ogłasza Przewodniczący informując jednocześnie  

o osiągnięciu lub nie wymaganej minimalnej liczby punktów, warunkującej dokonanie wyboru. 

Wyniki oceny dotyczącej każdej operacji odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej. 

4. Głosowanie w sprawie wyboru operacji następuje poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz 

ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez 

operację, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych).  

 

§ 11  

Ustalenie kwoty wsparcia 

 

1. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 4 ustawy RLKS oraz z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 

Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”. 

2. Sprawdzenie czy kwota pomocy jest racjonalna - w uzasadnionych przypadkach LGD sprawdza czy 

kwota wsparcia jest racjonalna, a także weryfikuje koszty kwalifikowalne operacji: 

a) ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku odbywać się będzie zgodnie z procedurą wyboru  

i oceny operacji w ramach LSR i polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne 

określone we wniosku o udzielenie wsparcia są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych 

oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

b) w przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia 

wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu,  

c) W przypadku EFS – jeśli w wyniku oceny Rady LGD kwota wkładu publicznego projektu 

rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków wyniesie poniżej 100.000,00 

EURO – taki projekt jest ostatecznie odrzucony przez LGD.  

3. LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy, gdy 

kwota pomocy określona we wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę będzie 

przekraczać: 

1) kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub  

2) maksymalną kwotę pomocy określoną w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, 

3) dostępne dla Beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na Beneficjenta  

w okresie programowania 2014-2020). 

4. Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji Zarządu Województwa w 

zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i racjonalności kosztów dokonywanej w ramach 

kontroli administracyjnej wniosków o udzielenie wsparcia, zgodnie z procedurą wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR. 

 

§ 12 

Zasady postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach lokalnych kryteriów wyboru 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawnością dokumentacji, 

zgodnością formalną czuwa – zgodnie z § 17 Regulaminu Rady – Komisja Skrutacyjna. 

2. Po oddaniu wypełnionych kart, Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość wyliczenia sumy 

punktów oraz poprawność wypełnienia danych dotyczących ocenianego wniosku. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych – Komisja Skrutacyjna zgłasza Członkowi Rady 

informację o konieczności usunięcia nieprawidłowości. Braki lub nieprawidłowości oceniający może 

uzupełnić poprzez czytelne wpisanie poprawek, stawiając przy każdej naniesionej poprawce swój 

podpis (może być podpis nie czytelny tzw. parafka).  
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3. Komisja Skrutacyjna sprawdza na bieżąco poprawność obliczeń i wypełnienia kart przez Członków 

Rady i informuje Przewodniczącego Rady o wykrytych błędach, brakach lub innych 

nieprawidłowościach podczas wypełniania karty oceny. 

4. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru polega na wypełnieniu 

tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”. Wszystkie rubryki 

zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

5. Komisja Skrutacyjna po zebraniu wypełnionych prawidłowo kart sumuje liczbę punktów 

przyznanych przez oceniających i sumę tę dzieli przez liczbę oddanych, ważnych ocen (średnia 

arytmetyczna, z dwoma miejscami po przecinku). 

6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił błędnie kartę, do 

usunięcia braków lub wprowadzenia poprawek. Członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 

dokonać brakujących wpisów w niewypełnionych miejscach lub dokonać czytelnej korekty  

w pozycjach lub kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój 

podpis (może być podpis nie czytelny tzw. parafka). 

7. Komisja Skrutacyjna dokonuje weryfikacji wypełnionych kart oceny operacji informując 

Przewodniczącego o sytuacji rozbieżnych ocen w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W 

przypadku wystąpienia rażących rozbieżności oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru, 

Przewodniczący wzywa członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W razie 

konieczności odbywa się dyskusja.  

8. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, stanowi sumę 

ocen punktowych z poszczególnych kart, stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji „SUMA 

PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

9. Wyniki oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Komisja Skrutacyjna odnotowuje w protokole 

Komisji Skrutacyjnej i przekazuje Przewodniczącemu Rady. 

10. Wyniki oceny ogłasza Przewodniczący Rady. 

 

§ 13 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów  

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

1) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy 

defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku 

gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna, 

2) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą: „czy 

przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się 

nieskuteczna, 

3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD 

zgodnie z zasadą: „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym 

wyższe miejsce na liście”. 

§ 14 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów 

 

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia zaistnieje konieczność uzyskania 

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów 

w terminie, trybie oraz formie wskazanych w ust. 4, 5 i 6 - wzór pisma dla Wnioskodawcy stanowi 

załącznik 3.9 do Procedury. 

2. Śladem rewizyjnym pozostaje wysłane pismo do Wnioskodawcy oraz karta oceny wniosku i wyboru 

operacji o udzielenie wsparcia w części A wraz z załącznikiem oraz załącznik nr 1 do części B karty 

oceny wniosku i wyboru operacji.  
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3. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez 

zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu 

wywodzi skutki prawne.  

4. W przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy zawarty jest e-mail, wezwanie, o którym mowa 

w ust. 1 przekazywane jest jako skan pisma drogą poczty elektronicznej, a termin do złożenia 

wyjaśnień lub dokumentów  wynosi 3 dni i liczy się od dnia następującego po dniu wysłania 

wezwania.   

5. W przypadku braku we wniosku o przyznanie pomocy adresu e-mail, wezwanie, o którym mowa w 

ust. 1  przekazywane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (oryginał pisma),  

a termin wynosi 3 dni i liczy się od dnia doręczenia niniejszego wezwania. 

6. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 

operacji lub ustalenia kwoty wsparcia powinny być doręczone w formie papierowej bezpośrednio 

przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (decyduje data 

wpływu dokumentów do LGD) lub drogą pocztową (liczy się data nadania ze stempla pocztowego).  

7. Brak złożenia na wezwanie LGD dokumentów lub wyjaśnień lub we wniosku stwierdzono zmiany 

wykraczające poza wskazane w piśmie powoduje, że wniosek będzie weryfikowany na podstawie 

pierwotnie złożonych dokumentów.  

8. Wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia złożone po terminie o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz w formie innej niż 

wskazana w ust. 6 nie będą podlegały weryfikacji/rozpatrzeniu, a LGD dokonuje oceny pierwotnie 

złożonego wniosku wraz z załącznikami, nie uwzględniając przy tym odpowiedzi Wnioskodawcy na 

wystosowane przez LGD wezwanie.   

9. Uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o 

udzielenie wsparcia.  

10. W przypadku wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny zgodności operacji z LSR pracownicy biura wypełniają kolumnę „DO UZUP.” oraz w polu 

UWAGI wskazują zakres wezwania. W zależności od formy wezwania, o której mowa w ust. 4 i 5 

pracownicy Biura LGD wypełniają pole: Informacja o terminach (…). Po otrzymaniu odpowiedzi na 

wezwanie, pracownicy biura przechodzą do wypełnienia pola OSTATECZNY WYNIK OCENY 

zgodności z LSR (uwzględniając uzyskane od Wnioskodawcy wyjaśnienia lub dokumenty) z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

11. W przypadku wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Radny wysyła e-mailem lub 

składa osobiście w biurze LGD załącznik nr 1 do części B karty oceny wniosku i wyboru operacji.  

12. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów jest sporządzone przez pracowników biura LGD 

na podstawie wezwań wynikających z części A oceny zgodności operacji z LSR oraz z załącznika nr 

1 do części B karty oceny wniosku i wyboru operacji.  

13. Nie jest możliwe ponowne wezwanie co do dokumentu lub wyjaśnień, do których złożenia 

Wnioskodawca był uprzednio zobowiązany w wezwaniu. 

14. Wezwanie o którym mowa w ust. 1 jest wysyłane do Wnioskodawcy, przynajmniej w przypadku 

gdy: 

a) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż 

wnioskodawca go załącza oraz; 

b) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we 

wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy; 

c) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne. 

15.  Po wpłynięciu wyjaśnień lub dokumentów wniosek poddawany jest ocenie uwzględniając punkty   

kontrolne których dotyczyło wezwanie.  

16.  Różnice w ocenie operacji przez poszczególnych członków organu decyzyjnego LGD nie stanowią 

podstawy do wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów. 

 

§ 15 
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Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji 

 

1. Na podstawie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

LGD sporządza listę operacji wybranych do udzielenia wsparcia, ze wskazaniem, które operacje 

mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit b rozporządzenia 1303/2013. 

2. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez 

Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji oraz ustaleniu kwoty 

wsparcia. 

3. Każda uchwała dotycząca nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunku oceny zgodności 

operacji z LSR lub wyniku wyboru operacji, powinna zawierać: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD - wpisane na wniosku o 

udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,  

3) tytuł operacji/projektu określony we wniosku o udzielenie wsparcia, 

4) informację o decyzji Rady w sprawie nie wybrania operacji do udzielenia wsparcia wraz z 

uzasadnieniem, 

4. Każda uchwała dotycząca wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia  powinna zawierać: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD - wpisane na wniosku 

o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,  

3) tytuł operacji/projektu określony we wniosku o udzielenie wsparcia, 

4) wynik w ramach oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach 

oceny w zakresie spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru, 

5) kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie,  

6) intensywność pomocy (nie dotyczy EFS) ustaloną przez LGD oraz kwotę wsparcia wyliczoną na 

podstawie intensywności pomocy albo zgodnie z zasadami określonymi w LSR lub ogłoszeniu o 

naborze wniosków. W przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana 

również uzasadnienie wysokości tej kwoty, 

7) informację czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, 

8) informację o decyzji Rady w sprawie wyboru do udzielenia wsparcia.  

 

§ 16  

Informacja o wyniku wyboru operacji  

 

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD przekazuje pisemnie informację dla 

wnioskodawcy o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru operacji zgodnie 

z art. 21 ust. 5 pkt 1, ust. 5a oraz ust. 6 ustawy o RLKS, przy czym informacja ta zawiera pouczenie 

o możliwości wniesienia protestu, określając: 

1) termin do wniesienia protestu; 

2) Zarząd Województwa Podlaskiego jako adresata protestu ze wskazaniem, że odbywa się to za 

pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; 

3) wymogi formalne protestu. 

2. W przypadku operacji wybranych przez LGD do udzielenia wsparcia, które mieszczą się w limicie 

środków, informacja o wynikach oceny i wyboru operacji przekazywana jest jako skan pisma wraz 

z  zanonimizowanymi kopiami kart oceny operacji Członków Rady za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres  e-mail. W przypadku braku adresu e-maila 

wysyłany jest oryginał pisma – listem poleconym. Do pisma dołącza się  zanonimizowane kopie 

kart oceny operacji Członków Rady.  

3. W pozostałych przypadkach (innych niż w ust. 2), skan pisma oraz zanonimizowane kopie kart 

oceny operacji Członków Rady przekazywane są drogą poczty elektronicznej (jeśli zostało to 

wskazane we wniosku), a oryginał pisma oraz zanonimizowane kopie kart oceny operacji Członków 
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Rady – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezbędne w celu 

potwierdzenia doręczenia pisma.  

4. Ponadto, na stronie internetowej LGD poza listą operacji zgodnych z LSR oraz listą operacji 

wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu 

naboru wniosków o udzielenie wsparcia (art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy RLKS), zamieszcza protokół z 

posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w 

związku z potencjalnym konfliktem interesów. 

5. Wzór pisma informującego o wyniku oceny zgodności operacji z LSR, wyborze operacji oraz 

ustalenia kwoty pomocy stanowi Załącznik 3.2 do Procedury. 

 

§ 17  

Protest 

 

1. Zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS podmiotom ubiegającym się o wsparcie, o  którym  mowa w art. 

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (dalej „Wnioskodawcom”) przysługuje prawo do 

wniesienia protestu od: 

a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo 

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b 

ustawy RLKS, albo 

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, albo 

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o której mowa w art. 21 

ust. 5 pkt 1  ustawy RLKS. 

3.   Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:  

      a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

      b) oznaczenie wnioskodawcy, 

      c) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 

      d) wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem  

      e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej  oceny, jeżeli 

zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

      f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 

lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

4. Oprócz elementów określonych w ust 3. protest od: 

3) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot 

ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013, nie 

zgadza się z tą oceną, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu; 

4) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana zawiera wskazanie, w jakim 

zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013, nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu. 

5. Protest jest wnoszony bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę 

upoważnioną w biurze LGD  i rozpatrywany przez Zarząd Województwa przy uwzględnieniu 

rozwiązania zawartego w art. 22 ust. 8 ustawy o RLKS. 

6. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd Województwa. 

7. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego 

oczywiste omyłki, właściwa instytucja (LGD lub zarząd województwa) wzywa wnioskodawcę do 

jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

8. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:  

a)   oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu,  

b)   oznaczenia Wnioskodawcy,  
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c)   numeru wniosku o dofinansowanie projektu, 

d)  podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

9. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie 

oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w § 17 ust. 3 lit. d i e Procedury. 

10. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg 

terminu, o którym mowa w ust. 9. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub 

poprawienia protestu. 

11. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

a)   po terminie, 

b)   przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

c)   bez wskazania kryteriów oceny, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, z 

uzasadnieniem, 

d)   nie spełnia wymogów określonych w ust. 4.   

12. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak 

pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu. 

13. Wzór protestu stanowi Załącznik nr 3.6 do Procedury.  

14. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków  

o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o RLKS. 

 

§ 18 

Wycofanie protestu 

 

1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. 

Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu               

w biurze LGD.  

2. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę LGD przekazuje oświadczenie o wycofaniu 

protestu do ZW, jeżeli LGD skierowała protest, śladem rewizyjnym jest kopia oświadczenia 

pozostawiona w LGD.  

3. Wnioskodawcy po wycofaniu protestu nie przysługuje prawo ponownego jego wniesienia, w takim 

przypadku Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.  

 

 

§ 19 

Autokontrola 

 

1. „Autokontrola” LGD jest dokonywana na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).  

2. Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie 

oceny operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru i zarzutów podnoszonych w proteście, i:  

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do 

właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych przez LGD do 

udzielenia wsparcia, informując o tym Wnioskodawcę, albo  

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, 

załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia 

oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.  

3. Niezależnie od powyższego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd 

Województwa. 

4. Decyzja Rady w przedmiocie autokontroli może zostać podjęta w trybie obiegowym w formie 

uchwały.  
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II.C. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzonego wyboru wniosków. 

 

§ 2 

Zakres przekazywanych informacji  

 

1. LGD przekazuje do ZW wybrane wnioski o udzielenie wsparcia na operacje wybrane przez LGD 

wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ustawy RLKS. 

2. Informacje o, wynikach wyboru i oceny operacji LGD uzupełnia na pierwszych stronach wniosku o 

udzielenie wsparcia, w miejscu wyznaczonym dla LGD. 

3. Oryginały lub kopie wniosków o udzielenie wsparcia oraz dokumentów potwierdzających dokonanie 

wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD. 

4. LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia            

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

5. LGD przekazuje do ZW dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru operacji w oryginale lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, zgodnie z wykazem, który 

stanowi Załącznik nr 4.1 do Procedury. 

6. Dopuszczalne jest również przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji 

w formie skanu. W piśmie przekazującym nośnik danych zawierający ww. skany dokumentów 

należy zawrzeć oświadczenie o prawdziwości i zgodności informacji ze stanem faktycznym. 

 

§ 3 

Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji 

 

1. Przez dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji, które przekazywane są do ZW 

rozumie się: 

1) uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z 

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem 

czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o 

udzielenie wsparcia oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy 

operacji wybranych), 

2) kopie pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy 

RLKS, zawierających wskazanie wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, 

w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem 

oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego 

wyniku wyboru - zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o 

przyznanie pomocy do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków (dotyczy operacji wybranych), 
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3) listę obecności członków Rady podczas głosowania, 

4) oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, 

5) karty oceny operacji w ramach spełniania oceny lokalnych kryteriów wyboru LSR (dotyczy 

operacji wybranych), 

6) ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub 

oświadczeń podmiotów, 

7) rejestr interesów, lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań 

członków Rady z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami. 

2. Przekazywane dokumenty muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny 

zidentyfikować operacje. Powinny zawierać co najmniej: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o udzielenie wsparcia przez 

LGD, wpisane na wniosku o udzielenie wsparcia w odpowiednim polu, 

2) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

3) tytuł operacji/ określony we wniosku o udzielenie wsparcia. 

3. Przekazywana dokumentacja z wyboru operacji tj. listy, uchwały powinny być podpisane przez 

Przewodniczącego Rady, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD.  

4. Biuro LGD sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów, wg wzoru, który 

stanowi Załącznik nr 4.1 do Procedury. 

 

§ 4 

Zasady udzielenia wsparcia 

 

1. Ostatecznej weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia przed zatwierdzeniem, zgodnie z 

art. 34 ust. 3 lit. f.  rozporządzenia 1303/2013 dokonuje Zarząd Województwa zgodnie z art.23 

ustawy o RLKS. 

2. Umowę na udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013 

zawiera z wnioskodawcą Zarząd Województwa, z którym została zawarta umowa ramowa 

dotycząca realizacji LSR przez LGD, w ramach której realizowana będzie operacja. 

 

 

§ 5  

Zmiana umowy zawartej przez Beneficjenta 

 

1. Umowa o przyznaniu pomocy, zawierana przez Beneficjenta innego niż LGD, wskazuje przypadki 

kiedy zmiana takiej umowy wymaga opinii Rady LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez 

Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy 

wyborze tej operacji do finansowania. 

2. Warunkiem ubiegania się Beneficjenta o zmianę zawartej umowy na udzielenie wsparcia będzie 

przedstawienie przez Beneficjenta do Zarządu Województwa wniosku o zmianę umowy i będzie on 

podlegał rozpatrzeniu, jeżeli została złożona opinia organu decyzyjnego LGD.  

3. Warunkiem pozytywnej opinii LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez 

Beneficjenta będzie potwierdzenie, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym,           

a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 

pkt 2 ustawy RLKS oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy. O wydanie opinii w zakresie zmiany umowy występuje 

Beneficjent do LGD.  

4. W przypadku gdy proponowana przez Beneficjenta zmiana umowy nie ma wpływu na ocenę 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada LGD wydaje opinię bez konieczności 

podejmowania uchwały. Opinię tę podpisuje Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady 

wskazany przez Przewodniczącego.  

5. W przypadku kiedy opinia taka będzie powodowała konieczność dokonania ponownej oceny przez 

Radę, Rada podejmuje stosowną uchwałę, potwierdzającą brak zgody na zmianę Umowy. 
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6. Rada LGD ma 30 dni na wydanie opinii i wysłanie jej do Beneficjenta.  

7. W przypadku zmian w umowie dotyczących RPOWP (EFS gdy zmiany, dotyczą zmniejszenia 

wartości wskaźników w ramach Projektu), IZ RPOWP zwraca się do LGD o dokonanie analizy 

oceny wpływu zmiany na zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru wyznaczając termin na zajęcie 

stanowiska w sprawie. Jeśli planowana przez Beneficjenta zmiana powodowałaby, że Projekt nie 

zostałby wybrany przez LGD do dofinansowania - Rada, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przeprowadza 

ponowną ocenę zmienionego zakresu Projektu pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru, 

podejmując uchwałę w tej sprawie, którą niezwłocznie przekazuje do wiadomości IZ RPOWP. 

Ostateczną decyzję co do możliwości wprowadzenia zmiany podejmuje IZ RPOWP, o czym 

informuje Beneficjenta oraz LGD. 
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III. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

OPERACJI 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji,  

w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1303/2013 (UE), które mają być realizowane w ramach 

opracowanej przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ustalanie 

kwot wsparcia. 

 

§ 2 

Lokalne kryteria wyboru operacji  

 

1. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS spośród 

operacji, które są zgodne z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wykaz 

lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowi Załącznik nr 2.1 do Procedury. 

2. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie analizy wniosków płynących  

z konsultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR  

i uwarunkowań prawnych wdrożenia LSR w okresie programowania 2014-2020. 

3. Adekwatność lokalnych kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT obszaru LSR. 

 

§ 3 

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 

1. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: 

1) grupa minimum 3 członków Rady;  

2) Zarząd;  

3) Komisja Rewizyjna; 

4) grupa minimum 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”. 

2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji powinien zawierać: 

1) oznaczenie działania/poddziałania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru 

operacji; 

2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę 

punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz  

z odpowiadającą im punktacją; 

3) wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru operacji z wyłączeniem § 4 ust. 3.  

 

§ 4 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 

 

1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany 

konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru LGD, co najmniej za pośrednictwem strony 

internetowej LGD, przez okres co najmniej dwóch tygodni. W ramach zmiany kryteriów wyboru 

organizowane jest co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru, którego 

celem jest prezentacja projektu zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i dyskusja.  
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2. Po konsultacjach społecznych zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji sporządzane jest 

sprawozdanie z konsultacji społecznych publikowane na stronie internetowej LGD. W sprawozdaniu 

znajduje się opis przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w 

konsultacjach, główne wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez LGD. 

3. W szczególnych przypadkach, kiedy zmiana kryteriów będzie konieczna ze względu na 

dostosowanie do obowiązujących przepisów albo poprawę lub doprecyzowanie zapisów w tym np. 

poprawę oczywistych pomyłek, uzasadnień kryteriów – możliwe jest zrezygnowanie z konsultacji 

społecznych.  

4. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez Zarząd LGD. 

5. Zatwierdzona lista kryteriów uwzględniająca zmiany jest publikowana na stronie internetowej LGD.  
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IV. PROCEDURA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU 

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb wyboru operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 

ust. 6 ustawy oraz § 14 rozporządzenia.  

 

§ 2 

Definicja operacji własnej 

 

Operacja własna, to operacja kluczowa dla osiągnięcia celów LSR, której beneficjentem i realizatorem 

jest LGD. 

 

§ 3 

Przygotowanie operacji własnej 

 

1. Realizacja operacji własnych przez LGD jest możliwa, jeżeli zostały one uwzględnione w LSR.  

2. Realizację operacji własnych planuje Zarząd w zakresie przedsięwzięć wskazanych w LSR.  

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację operacji przygotowuje Zarząd we współpracy z biurem 

LGD. 

 

§ 4 

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej 

 

1. Wsparcie na realizację operacji własnych LGD, może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt 

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

stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD 

zamiaru realizacji takiej operacji. 

2. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej, którą LGD zamieszcza na swojej stronie 

internetowej, obejmuje: 

1) zakres tematyczny operacji, 

2) wysokość środków na realizację operacji, 

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

warunkiem wyboru operacji, 

4) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji, 

5) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar 

realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 

3 rozporządzenia LSR, w zakresie PROW. 

3.  LGD obowiązkowo zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do 

realizacji operacji własnej z oznaczeniem tej informacji datą – dzień/miesiąc/rok oraz dokonuje jej 

archiwizacji.  

 

§ 5 

Zgłaszanie zamiaru realizacji operacji 

 

1. Podmiot uprawniony do wsparcia (potencjalny wnioskodawca) zgłasza zamiar realizacji operacji 

własnej na formularzu zgłoszenia udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji 

własnej przez LGD. 

2. Formularz zgłoszenia potencjalny wnioskodawca składa w formie papierowej bezpośrednio  

w biurze LGD, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w §4. 
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3. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia 

informacji na stronie internetowej LGD. 

4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji 

potencjalnego wnioskodawcy. 

5. W przypadku, gdy zgłoszenie składa spółka cywilna, formularz zgłoszenia powinien być podpisany 

przez każdego ze wspólników spółki cywilnej osobno. 

6. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do 

wsparcia, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą 

przyjmowane.  

7. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez 

przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych 

załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą).  

8. Pracownik LGD wydaje potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszenia na kopii dokumentu. 

9. Pracownik LGD, przyjmując wniosek, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok 

potwierdzenia złożenia wniosku. 

10. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu. 

11. Potencjalnemu wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. 

12. W przypadku wycofania zgłoszenia potencjalny wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia LGD o jego wycofaniu. 

13. Biuro LGD archiwizuje zawiadomienia o wycofaniu zgłoszenia. Kopia wycofanego dokumentu 

pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie. 

14. Wycofany wniosek podlega zwrotowi (oryginał) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie 

bezpośrednio lub korespondencyjnie. 

 

§ 6 

Weryfikacja potencjalnych wnioskodawców 

 

1. Jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji własnej przez potencjalnego wnioskodawcę, 

pracownicy Biura LGD w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokonują w terminie  

14 dni, od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia,  

tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR. 

2. Weryfikacji spełnienia definicji beneficjenta dokonuje się na karcie weryfikacji stanowiącej 

załącznik nr 6.1 do niniejszych Procedur. 

3. Ocena spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę definicji beneficjenta określonej w § 3 

rozporządzenia LSR jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 7 

Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców 

 

1. O wynikach weryfikacji spełnienia definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR,  

w zakresie PROW, LGD na piśmie informuje podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji 

własnej, w terminie 7 dni od jej zakończenia. 

2. Informację o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców LGD zamieszcza również na 

swojej stronie internetowej. LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację także 

wówczas, gdy żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. 

3. W przypadku, gdy weryfikacja danego podmiotu nie potwierdziła spełnienia przez niego definicji 

beneficjenta określonej w Programie, z którego ma być finansowana operacja w piśmie 

informacyjnym skierowanym do niego, podaje się uzasadnienie takiej oceny. 

4. W sytuacji, gdy ocena danego Wykonawcy potwierdziła spełnienie przez niego definicji 

beneficjenta określonej w Programie, z którego ma być finansowana operacja pismo zawiera 

informację o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej ze 

wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru oraz pouczenie możliwości złożenia wniosku 

o przyznanie wsparcia w tym naborze.  



43 

 

 

 

§ 8 

Ogłoszenie naboru na realizację zakresu operacji własnej 

 

1. W przypadku, gdy co najmniej jeden podmiot spełnił definicję beneficjenta LGD, nie później niż  

w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania oceny Wykonawców, ogłasza nabór wniosków  

o udzielenie wsparcia na operacje o tematyce odpowiadającej tematyce operacji własnej.  

2. Do ogłaszania i przeprowadzania naboru stosuje się Procedurę uzgadniania terminu i warunków 

naboru wniosków.  

3. Proces oceny i wyboru operacji odbywa się na zasadach określonych w Procedurze oceny 

wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

operacji własnych warunkiem pozytywnej oceny wyboru operacji będzie wyższy udział środków 

własnych niż wynikający z przepisów dotyczących poszczególnych Programów. 

 

§ 9 

Ocena i wybór operacji własnej 

 

1. Po bezskutecznym upływie terminu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji 

operacji własnej, którą LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub w przypadku, gdy ocena 

wszystkich Wykonawców jest negatywna, Biuro LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej 

informację o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru 

realizacji operacji własnej.  

2. Po zamieszczeniu informacji, o której mowa w ust. 1, Zarząd LGD przekazuje wniosek o  

udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej do oceny i wyboru Rady na podstawie lokalnych 

kryteriów oceny. 

3. Ocena i wybór operacji własnej odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Rady, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania 

kwot wsparcia wg załącznika do Regulaminu Rady. 

 

§ 10 

Dokumentowanie posiedzeń Rady w sprawie wyboru operacji własnych LGD 

 

Do dokumentowania posiedzeń Rady w sprawie wyboru operacji własnych LGD stosuje się zapisy 

Regulaminu Rady, odpowiednio mające zastosowanie do posiedzeń Rady w sprawie oceny i wyboru 

operacji podmiotów innych niż LGD. 

 

§ 11 

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej do ZW 

 

1. Jeżeli operacja własna została na podstawie lokalnych kryteriów oceny wybrana przez Radę do 

dofinansowania, LGD jest uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przez ZW. 

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia, LGD przekazuje w szczególności dokumentację 

dotyczącą oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji nie spełnia definicji 

beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia LSR, w zakresie PROW. 

 

 

 

 


