
 

 

 

 

Procedura wyboru operacji przez LGD 

 

1. Zasady ogłoszenia naboru wniosków 

Ogłaszanie naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD następuje zgodnie z 

art. 19 ustawy RLKS, w terminach przewidzianych w „Harmonogramie planowanych naborów wniosków o 

udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej.  

LGD musi zapewnić, iż ww. załącznik jest aktualny. Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga 

każdorazowego poinformowania i uzgodnienia z SW, natomiast nie wymaga zmiany umowy ramowej. 

Zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania SW, nie wyrazi on sprzeciwu 

wobec proponowanej zmiany. 

W ramach procedury uzgadniania terminu konieczne jest zapewnienie śladu rewizyjnego w tym zakresie, tj. 

co najmniej mail z potwierdzeniem odbioru. 

Przed uzgodnieniem z SW planowanego terminu naboru LGD występuje do SW z zapytaniem o wysokość 

dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na złote. 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.  

Wystąpienie nie jest konieczne w przypadku ogłaszania pierwszego naboru wniosków w ramach 

poddziałania. Jeśli LGD po raz pierwszy ogłasza jednocześnie kilka naborów - suma kwot ogłoszeń nie może 

przekroczyć limitu dostępnego w ramach LSR. 

LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu 

składania tych wniosków. 

LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD, 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. 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

zawiera w szczególności: 

1) wskazanie: 

a) terminu i miejsca składania tych wniosków, 

b) formy wsparcia, 

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 

kryteriów wyboru operacji; 

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. 

Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz kryteriów wyboru operacji i 

ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.  

W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD musi podać datę jego pub likacji (np. 

dzień/miesiąc/rok) oraz numer ogłoszenia. 

Wniosek o udzielenie wsparcia na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się do LGD 

osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. 



Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę 

złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i 

podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. 

LGD zobowiązana jest nadać każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisać je na 

wniosku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD. Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze 

prowadzonym przez LGD. 

Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek złożony do LGD. Wycofanie dokumentu sprawi, że podmiot 

ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie 

wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie 

traktowany jakby tego wniosku nie złożył. Przykładowo, wniosek złożony drugiego dnia naboru został 

wycofany w trakcie trwania naboru, a następnie ten sam podmiot w ramach trwającego naboru ma możliwość 

złożenia nowego wniosku. 

W celu wycofania wniosku konieczne jest pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu wniosku. Kopia 

wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie. LGD zwróci 

wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów bezpośrednio lub korespondencyjnie (zgodnie z wolą 

wnioskodawcy wyrażoną w piśmie o wycofaniu wniosku). 

 

3. Zasady przeprowadzania oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz wyboru operacji 

do finansowania. 

 

Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR LGD dokona wstępnej oceny wniosków w zakresie: 

1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

2. zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia), 

3. spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru 

z zachowaniem śladu rewizyjnego. 

 

Następnie Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, 

która: 

1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników; 

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

LGD weryfikuje zgodność operacji z Programem. 

Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: 

1) spośród operacji, które: 

a) są zgodne z LSR, 

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.  

Podczas dokonywania wyboru operacji LGD: 

1. zastosuje procedurę zapewniającą bezstronność członków Rady, 

2. dokona wyboru operacji w oparciu o kryteria wyboru operacji i zapewni skład Rady zgodny z 

wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

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

4. ustali kwotę wsparcia. 

Ocena zgodności operacji z LSR, wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia dokonywane jest w terminie 45 dni 

od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż LGD. 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD: 

1. przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie pisemną informację o wyniku oceny zgodności 

jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego 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 udzielenie wsparcia do zarządu województwa operacja mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków; 

2. zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, 

ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia; 

3. zamieszcza na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru 

operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. 

 

Jeżeli operacja: 

1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo 

2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów, albo 

3. w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do zarządu województwa nie mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków 

– pisemna informacja o wynikach wyboru, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu.  

 

Tym samym protest przysługuje jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na: 

1) brak zgodności z LSR, 

2) nieterminowe złożenie wniosku, 

3) brak zgodności z zakresem tematycznym, 

4) nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów. 

 

Protest wnosi się w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej informacji. Protest jest wnoszony za 

pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez zarząd województwa. O wniesionym proteście LGD informuje 

niezwłocznie zarząd województwa. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu 

województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji. 

Do wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia przepisy art. 53 ust. 2 i 3, art. 56 

ust. 2 oraz art. 57–67 ustawy w zakresie polityki spójności stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1. termin na dokonanie czynności określonych w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności 

wynosi 14 dni; 

2. protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy nie spełnia wymagań określonych w 

ust. 4 – gdy dotyczy negatywnej oceny zgodności operacji z LSR; 

3. art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana kwota 

środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie 

ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI. 

 

 

4. Zasady przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków. 

 

LGD przekazuje do SW wnioski na operacje wybrane przez LGD do finansowania wraz z dokumentami 

potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru. 

 

LGD będzie przetwarzać 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. 

Przekazywana dokumentacja z wyboru operacji będzie podpisana zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD. 

 

5. Ponowna ocena operacji  

 

Warunkiem ubiegania się przez beneficjenta o zmianę umowy będzie przedstawienie przez Beneficjenta 

pozytywnej opinii LGD w zakresie możliwości jej dokonania. W celu wydania opinii LGD ponownie oceni 



operację w zmienionym zakresie pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji (stosując te same 

kryteria, jak w przeprowadzonym pierwotnie naborze). Jeśli zmiana planowana przez beneficjenta 

powodowałaby, że operacja nie zostałaby wybrana – LGD wydaje negatywną opinię w formie uchwały o braku 

zgody na zmianę umowy. Jeśli zmiana zakresu operacji nie wpływa na ocenę LGD – wydawana jest pozytywna 

opinia.  

Analogiczne postępowanie będzie też stosowane w przypadku, gdy samorząd województwa wystąpi o opinię 

LGD na innym etapie weryfikacji wniosku. 

 

Stosowana przez LGD procedura będzie zgodna z przepisami prawa i wytycznymi Instytucji Zarządzającej. W 

związku z brakiem kompletu dokumentów programowych, LGD zastrzega możliwość zmiany, uzupełnienia 

niniejszej procedury w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. 

 

 

 

Dziwnów 21.12.2015 r.                                                                                 Prezes Zarządu 
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