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do Uchwały nr 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD 

Nadarzyn–Raszyn-Michałowice z dnia 9 stycznia 2018 r. 

REGULAMIN RADY
ORAZ PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

§ 1
Zakres regulacji 

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zakres  i  tryb  pracy  Rady,  jej  zadania  i  uprawnienia  oraz  tryb
podejmowania uchwał.  Niniejszy dokument określa również zasady i  tryb  uzgadniania terminu i
warunków naboru wniosków o wsparcie w ramach LSR, zasady i tryb pracy LGD, w tym pracy
biura LGD i Rady dotyczący naboru wniosków, oceny zgodności, wyboru operacji oraz ustalania
kwot  wsparcia.  Procedura  uwzględnia  przepisy  ustawy  w  zakresie  polityki  spójności,  ustawy o
RLKS, rozporządzenia MRiRW oraz Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego
wykonywania  przez  LGD  zadań  związanych  z  realizacją  LSR  w  ramach  działania  LEADER
objętego PROW 2014-2020, zastępujące wytyczne nr 2/1/2016 z 30 sierpnia 2016 r.

2. Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
a) są zgodne z LSR;
b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
c) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada.

§ 2
Kompetencje Rady 

1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, zwanego dalej
"Stowarzyszeniem,"  lub „LGD”, jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia  i  działa na podstawie
niniejszego  Regulaminu,  Statutu  Stowarzyszenia,  uchwał  Walnego  Zebrania  Członków
Stowarzyszenia oraz innych obowiązujących przepisów w szczególności ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5,
poz. 1475); dalej „ustawy RLKS”,  rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, zwanego dalej „Programem”, 

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia
(WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii
Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do pozostałych zadań Rady należy:
1) opiniowanie  możliwości  zmiany  zakresu  umowy  lub  zmian  wynikających  z  uzupełnień

dokonywanych przez Wnioskodawcę na etapie oceny operacji przez SW
2) opiniowanie sprawozdań Zarządu dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, 
3) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,
4) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
5) wnioskowanie  o  zmianę  procedur,  kryteriów  zgodności  operacji  z  LSR,  kryteriów  wyboru

operacji i składanie swoich propozycji w tej sprawie.
6)  wnioskowanie,  do Zarządu i  Walnego Zebrania  Członków, w sprawach dotyczących  bieżącej

działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR
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§ 2
Skład Rady 

Rada składa się z dziewięciu Członków po trzech Członków z każdej Gminy członkowskiej LGD. Rada ze
swojego grona  Członkowie  Rady wybierają  Przewodniczącego Rady i  Wiceprzewodniczącego Rady na
pierwszym posiedzeniu Rady, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 3
Członkowie Rady 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków. 
2. Kandydat  do  Rady  musi  posiadać  pisemną  rekomendację  przynajmniej  jednego  członka

Stowarzyszenia.
3. Rada,  w  co  najmniej  50%  składa  się  z  podmiotów  o  których  mowa  w  art.  34  ust.  3  lit.  b

rozporządzenia (WE) 1303/2013. 
4. Członkowie Rady nie  mogą  być  równocześnie  członkami  Zarządu,  ani  Komisji  Rewizyjnej,  ani

pracownikami Biura LGD.
5. Kadencja Członków Rady trwa trzy lata. 

§ 4
Zasady wygaśnięcia członkostwa w Radzie 

1. Członkostwo w Radzie wygasa: 
a) z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie z działalności

Rady za trzyletni okres działania Rady, 
b) z dniem śmierci członka Rady, 
c) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków, 
d) z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady,  rezygnacji  z

pełnienia funkcji członka Rady.
2. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  członka  Rady  przed  upływem  kadencji  Walne  Zebranie

Członków może uzupełnić skład Rady na okres do upływu kadencji. 
3. Członkostwo  w  Radzie  członka  wybranego  w  trakcie  kadencji  wygasa  wraz  z  wygaśnięciem

kadencji Rady. 

§ 5
Obowiązki członków Rady 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady. 
2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed

terminem  posiedzenia  Przewodniczącego  Rady,  a  następnie  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni
usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. 

3. Za  przyczyny  usprawiedliwiające  niemożność  wzięcia  przez  członka  Rady w posiedzeniu  Rady
uważa się: chorobę, albo konieczność opieki nad chorym, podróż służbową, inne prawnie lub losowo
uzasadnione przeszkody.

4. Za udział w posiedzeniach Rady Członkom Rady należy się wynagrodzenie. Członkowie Rady mogą
również honorowo pełnić swoją funkcję.

5. Wielkość wynagrodzenia członków Rady za udział w posiedzeniach ustala Zarząd stowarzyszenia.
6. Członkowie Rady mają obowiązek minimum raz na dwa lata odbycia szkolenia w zakresie zasad

Programu oraz wyboru  wniosków,  a  także obowiązek szkolenia  każdorazowo po wprowadzeniu
zmian w realizacji Programu.

§ 6
Przewodniczący Rady

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.
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2. Podczas nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący może przewodniczyć posiedzeniom

Rady.
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem oraz Biurem LGD i korzysta z

ich pomocy. 
4. Przewodniczący Rady we współpracy z Biurem LGD przygotowuje sprawozdanie z działalności

Rady za roczny okres działania Rady na Walne Zebranie Członków.

§ 7
Zwoływanie posiedzeń Rady 

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
2. W celu wyboru operacji Rada zbiera się w terminie do 45 dni od dnia następującego po dniu terminu

składania wniosków o udzielenie wsparcia. 
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący

Rady uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Biurem LGD.
4. Członkowie Rady są zawiadamiani  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o miejscu,

terminie i porządku posiedzenia najpóźniej 4 dni przed planowanym posiedzeniem. 
5. W okresie  do 4  dni  przed  terminem posiedzenia  Rady jej  członkowie  powinni  zapoznać się  ze

wszystkimi  materiałami  i  dokumentami  związanymi  z  porządkiem  posiedzenia.  Materiały  i
dokumenty  w formie  kopii  zostają  dostarczone  członkom Rady lub  udostępnione  do  wglądu w
Biurze LGD. 

6. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym bez odbywania posiedzenia, w szczególności
w razie konieczności uwzględnienia braków oraz oczywistych omyłek w uchwałach Rady podjętych
w wyniku oceny operacji składanych do dofinansowania w ramach naborów z zastrzeżeniem wyboru
operacji i ustalania kwoty wsparcia; uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia
odbywają się podczas posiedzenia Rady. 

§ 8
Zasady zmiany kryteriów wyboru operacji

Zmiany kryteriów wyboru operacji nie można dokonać w okresie od ukazania się ogłoszenia o konkursie dla
wniosków na  realizację  LSR do  opublikowania  listy  wniosków wybranych  do  realizacji,  ani  w trakcie
trwania okresu przyjmowania protestów po zakończeniu procedury wyboru wniosków.

§ 9
Informowanie o terminie i miejscu posiedzenia Rady

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady w przedmiocie oceny operacji i ustalenia
kwoty wsparcia, autokontroli lub w ponownym wyborze operacji (dokonywanych przez LGD) podaje się do
publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

§ 10
Ustalenie zasad komunikowania się pomiędzy LGD i SW

Przed rozpoczęciem po raz pierwszy procedury uzgadniania terminu i warunków następuje robocze ustalenie
pomiędzy LGD i SW zasad komunikowania się (w tym formy kontaktu oraz terminów). Konieczna jest
forma pozwalająca na zachowanie śladu rewizyjnego w tym zakresie (pismo, mail).

§ 11
Określenie dostępnych środków finansowych

1. Jeśli  LGD  po  raz  pierwszy  ogłasza  jednocześnie  kilka  naborów  –  suma  kwot  ogłoszeń  nie  może
przekroczyć limitu dostępnego LGD w ramach LSR.

2. Przy określaniu dostępnych środków finansowych uwzględnia się różnice pomiędzy:



REGULAMIN RADY
ORAZ PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE  
1) środkami finansowymi na wdrażanie LSR, z uwzględnieniem kwoty zastosowanych sankcji lub

przyznanych bonusów, o których mowa w § 8 umowy ramowej, 
2) a  kwotą  z  ogłoszeń  o  naborach  wniosków,  z  uwzględnieniem kwoty oszczędności  w ramach

przeprowadzonych naborów, obejmujących:
2.1.1.a) niewykorzystane  kwoty  z  ogłoszeń,  uwzględniające  również  kwoty  z  wniosków

rozpatrzonych  negatywnie  lub  wycofanych,  jeśli  miały  wpływ  na  wykorzystanie  limitu  
z ogłoszenia,

2.1.1.b) różnice między kwotą przyznaną przez LGD a kwotą z umowy określoną w wyniku
przeprowadzonej kontroli administracyjnej,

2.1.1.c) różnice wynikające ze zmiany umów skutkujących zmniejszeniem kwoty pomocy,
2.1.1.d) kwoty wynikające z rozwiązanych umów,
2.1.1.e) różnice  między  kwotą  z  umowy  a  kwotą  wypłaconą  w  wyniku  kontroli

administracyjnej wniosku o płatność, 
2.1.1.f) kwoty  z  przeprowadzonych  postępowań  windykacyjnych  lub  dokonanych  przez

beneficjentów zwrotów.
3)  oraz kwotą środków przeznaczonych w ramach LSR dla spraw przywróconych do weryfikacji po

pozytywnym rozpatrzeniu protestu (jeżeli nie były dostępne środki w ramach naboru, w którym
został złożony wniosek objęty procedurą protestu).

3. Przy określaniu dostępnych  środków finansowych  w przypadku  beneficjentów będących  jednostkami
sektora finansów publicznych, środki finansowe na wdrażanie LSR są pomniejszane o wymagany wkład
krajowy, który stanowią środki własne beneficjenta.

§ 12
Informacja o ograniczeniu w wysokości kwoty pomocy

1. LGD może wprowadzić ograniczenia w wysokości  kwoty pomocy,  np.  dla danego typu beneficjenta/
operacji  /  rodzaju  działalności  gospodarczej,  przy  zachowaniu  granic  określonych  przepisami  §  15
rozporządzenia  LSR.  Informacja  w  tym  zakresie  musi  zostać  zamieszczona  w  ogłoszeniu  naboru
wniosków  o  przyznanie  pomocy.  Jeśli  LGD  zamierza  wprowadzić  ograniczenia  w  intensywności
pomocy, np. dla danego typu beneficjenta/ operacji / rodzaju działalności gospodarczej, które wynikają z
postanowień  LSR  (przy  zachowaniu  granic  określonych  przepisami  §  18  rozporządzenia  LSR)  –
ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy powinno być zgodne w tym zakresie z LSR.

2. Jeśli LGD zamierza wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust.
4 pkt 2 lit. a, warunki te muszą być tworzone na bazie analizy aktualnego stanu wdrażania LSR oraz
treści LSR, co nie oznacza, że muszą być w LSR wprost sformułowane. 

3. LGD  wskazuje  miejsce  upublicznienia  opisu  kryteriów  wyboru  operacji  oraz  zasad  przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium poprzez wskazanie linku do miejsca publikacji umowy ramowej,
a w szczególności załącznika nr 5 do tej umowy ramowej.

4. Informacja,  o  której  mowa  w  art.  19  ust.  4  pkt  3  ustawy  RLKS  sporządzona  jest  w  formie  listy
dokumentów.

§ 13
Wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków

1. LGD występuje z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków do ZW.
2. Ogłoszenie  naboru  wniosków o  przyznanie  pomocy  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.

3. Ogłaszanie  naboru  wniosków  o  przyznanie  pomocy  następuje  zgodnie  z  art.  19  ustawy  RLKS,  w
terminach przewidzianych w „Harmonogramie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji  w ramach LSR”,  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  umowy ramowej.  Jeśli  dokonywane  były
zmiany w „Harmonogramie naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
LSR” powinny być one uzgodnione z ZW. Zmiana tego załącznika 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.
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4. Przed  uzgodnieniem terminu  naboru  LGD występuje  do  SW z  zapytaniem o  wysokość  dostępnych

środków finansowych w przeliczaniu na PLN. Ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych na
nabór  wniosków  musi  być  przeprowadzone  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  w  celu  zachowania
terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS.

5. Wystąpienie do SW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków na nabór wniosków nie jest konieczne
w przypadku ogłaszania pierwszego naboru wniosków.

6. LGD występuje do SW z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o
którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty
inne niż LGD nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania
tych wniosków.

7. W przypadku, gdy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia
wsparcia,  o  których  mowa  w  art.  19  ust.  4  pkt  2  lit.  a  ustawy RLKS  podlegają  one  uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa i muszą być przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, w
celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS (tzn. powinny być przekazane
najpóźniej w dniu, w którym LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków do SW).

§ 14
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane

do osiągnięcia wskaźniki

Przekazane  dokumenty do  SW powinny odpowiadać  wymaganiom określonym w art.  19 ust.  4  ustawy
RLKS, z tym że przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników, LGD wypełnia Załącznik nr 1
do Regulaminu - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia  wskaźniki.  Źródłem danych do tabeli  jest  sprawozdawczość i  monitoring
własny oraz informacje SW odnośnie zawartych umów i zrealizowanych płatności z umów w ramach LSR.

§ 15
Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków

1) Po pozytywnym uzgodnieniu z SW terminu naboru wniosków i treści ogłoszenia o naborze wniosków,
LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1
lit.  b  rozporządzenia  nr  1303/2013,  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.

2) Ogłoszenie  o  naborze  wniosków  o  udzielenie  wsparcia,  o  którym  mowa  w  art.  35  ust.  1  lit.  b
rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, które zawiera w
szczególności:
a) Wskazanie

 terminu i miejsca składania tych wniosków,
 formy wsparcia,
 zakresu tematycznego  operacji  uszczegółowionego poprzez odwołanie  do  zakresów operacji,  o

których mowa w § 2 rozporządzenia 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 wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 ;

b) obowiązujące w ramach naboru:
 warunki udzielenia wsparcia,
 kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest

warunkiem wyboru operacji;
c) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji;
d) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;
e)  informację  o  miejscu  udostępnienia  LSR,  formularza  wniosku  o  udzielenie  wsparcia,  formularza

wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

§ 16



REGULAMIN RADY
ORAZ PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE  
Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz kryteriów wyboru operacji

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. 

§ 17
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 co najmniej do momentu upływu okresu trwałości
operacji  inwestycyjnych  (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).

§ 18
Zasady przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR

1. Wniosek o przyznanie pomocy jest składany bezpośrednio do LGD zgodnie z art. 20 ustawy o RLKS
oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o RLKS, nie krótszym
niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika
albo przez osobę upoważnioną. 

2. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera
datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone
pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3. 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. W przypadku pomyłek – potwierdzeniem
złożenia wniosku w terminie może być również data rejestracji w rejestrze prowadzonym przez LGD.

4. Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je
na wniosku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD. Numer ten odzwierciedlony zostaje w rejestrze
wniosków prowadzonym przez LGD.

5. Ocena  zgodności  operacji  z  LSR  oraz  wybór  operacji  na  podstawie  lokalnych  kryteriów  wyboru
dokonany jest w terminie wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o RLKS.

§ 19
Wycofanie wniosku 

1. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W
tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez siebie lub
osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. 

2.  LGD informuje  pisemnie  o  wycofaniu  wniosku lub  innej  deklaracji  przez  podmiot  ubiegający się  o
wsparcie,  kopia  informacji  oraz  kopia  wycofanego dokumentu  pozostaje  w LGD wraz z oryginałem
wniosku o jego wycofanie pozostaje w dokumentacji LGD. Wycofanie dokumentu sprawia, 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. 

3. Wycofany wniosek podlega zwrotowi (oryginał) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie bezpośrednio
lub korespondencyjnie. 

§ 20
Ocena zgodności operacji z LSR w tym zgodności z Programem

1. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2
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ustawy o RLKS.  Wynik oceny zgodności operacji z LSR w tym zgodności z Programem dokonywany
jest  na  karcie  stanowiącej załącznik 2  do Regulaminu KARCIE OCENY WNIOSKU I  WYBORU
OPERACJI w części A1, A2 i A3. Operacje, które nie spełniają wszystkich warunków oceny zgodności z
LSR w tym z Programem nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu.  Wnioski  i  operacje,  które przeszły
pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na
podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę. Operacje, które nie są zgodne z LSR
nie podlegają ocenie według obowiązujących dla danego naboru kryteriów wyboru operacji i tym samym
nie podlegają wyborowi. Wykaz tych operacji przekazywany jest Radzie, która nie dokonuje wyboru do
dofinansowania takiej operacji.

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS, 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,  w  tym  z

warunkami,  o  których  mowa  w art.  19 ust.  4  pkt  2  lit.  a,  oraz  na realizację  której  możne  być
udzielone wsparcie w formie, której mowa a art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b,

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c,
4) 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. Przed przystąpieniem do wyboru operacji LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR w zakresie:
1) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie
pomocy,
2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznanie pomocy 
3) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w
LSR wskaźników,
4) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym
zgodności  z  formą  wsparcia  wskazaną  w  ogłoszeniu  naboru  wniosków  o  przyznanie  pomocy
(refundacja albo ryczałt - premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w
ramach naboru.

4. Weryfikacja zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dokonuje się w
terminie  45  dni  od  dnia  następującego  po  ostatnim dniu  terminu  składania  wniosków o  przyznanie
pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 1 stawy RLKS, chyba że LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców
do złożenia wyjaśnień lub dokumentów – wówczas termin ten wydłuża się o 7 dni. 

5. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z Programem dokonywana jest przez pracownika biura
upoważnionego do dokonywania oceny zgodności operacji z LSR w tym oceny zgodności z Programem,
w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji a następnie sprawdzana przez upoważnionego
pracownik biura. 

6. Podczas oceny zgodności operacji z LSR oraz pracowników biura  upoważnionych do dokonywania albo
weryfikowania  oceny  zgodności  operacji  z  LSR  obowiązuje  zasada  bezstronności.  Pracownik  biura
podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny operacji z LSR w razie zaistnienia okoliczności,
które  mogą  wywoływać  wątpliwości,  co  do  jego  bezstronności.  Przed  przystąpieniem  do  oceny
wniosków,  po  zapoznaniu  się  z  listą  złożonych  wniosków  w  ramach  danego  naboru  wniosków  o
przyznanie pomocy, pracownik biura podpisuje i składa pisemne oświadczenie o bezstronności poprzez
wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7. LGD weryfikuje zgodność operacji z LSR, w tym z właściwym Programem przy zastosowaniu karty
weryfikacji, wskazanej  w  Wytycznej  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  zapewnienie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją
lokalnych strategii rozwoju nr 6/4/2017.

8. W ramach oceny zgodności z Programem dokonywanej przez LGD nie jest dokonywana ocena:
1) ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności operacji przed zatwierdzeniem, zgodnie 
z rozporządzenie 1303/2013 art. 34 ust. 3 lit. f;

2) wykluczenia wnioskodawcy z otrzymania pomocy finansowej, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4
ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych   (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  885,  
z późn. zm.),

3) wykluczenia  wnioskodawcy  z  otrzymania  pomocy  finansowej  na  podstawie  prawomocnego
orzeczenia sądu,
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4) wykluczenia wnioskodawcy z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w np. 35 ust. 5 oraz

ust.  6  rozporządzenia  delegowanego  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 r., str.48)

- która leży w kompetencji ZW.
9. Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności należy do ZW, ale nie oznacza to, że LGD jest zwolniony z

obowiązku weryfikacji kwalifikowalności kosztów.

§ 21
Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji 

z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy (na
operacje  realizowane  przez  podmioty  inne  niż  LGD)  konieczne  jest  uzyskanie  wyjaśnień  lub
dokumentów niezbędnych  do oceny zgodności  operacji  z  LSR,  wyboru  operacji  lub ustalenia  kwoty
wsparcia, LGD wzywa podmiot  ubiegający się o przyznanie  pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub
dokumentów.  Takie wezwanie wydłuża 45 – dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny zgodności
operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, o 7 dni. 

2. Wezwania do uzupełnień dokonuje się w postaci pisma, podpisanego przez osobę upoważnioną. Skan
pisma przekazywany jest jedynie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres e-mail.
Wnioskodawca jest informowany sms-em o przesłaniu pisma w sprawie uzupełnień. W przypadku braku
podanego we wniosku o przyznanie pomocy adresu e-mail wnioskodawca jest informowany telefonicznie
o konieczności odebrania osobiście pisma w ciągu dwóch dni roboczych od dnia następującego po dniu
przekazania informacji telefonicznie.

3. W razie wezwania do uzupełnień, LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów
bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 5 dni  liczonych od dnia następującego po dniu wysłania pisma
drogą poczty elektronicznej albo odebrania osobiście pisma.

4. Na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy ciąży obowiązek przedstawiania dowodów oraz
składania wyjaśnień  niezbędnych do oceny zgodności  operacji  z  LSR, wyboru  operacji  lub ustalenia
kwoty wsparcia  zgodnie  z prawdą i  bez zatajania  czegokolwiek.  Ponadto ciężar  udowodnienia  faktu
spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

5. Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów może mieć miejsce więcej
niż jednokrotnie, z tym że niezależnie od ilości wezwań termin na dokonanie przez LGD oceny zgodności
operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

6. W zakresie  oceny zgodności  operacji  z  LSR do złożenia  wyjaśnień  lub  dokumentów wezwać  może
pracownik upoważniony do dokonywania albo weryfikowania oceny zgodności operacji z LSR.

7. Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce
przynajmniej w przypadku, gdy:

1) dany  dokument  nie  został  załączony  do  wniosku  pomimo  zaznaczenia  w  formularzu
wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;
2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we
wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
3) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.

8. Dokumenty oznaczone w formularzu wniosku jako obowiązkowe są niezbędne do zweryfikowania przez
LGD zgodności operacji z LSR, gdyż służą potwierdzeniu warunków przyznania pomocy, w przypadku
środków EFRROW, określonych w rozporządzeniu LSR.

9. W zakresie spełnienia lokalnych kryteriów wyboru -  wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia do
złożenia wyjaśnień lub dokumentów wezwać może w imieniu Rady upoważniony pracownik biura. 

10.W sytuacji  zadeklarowania  przez  wnioskodawcę  w załączniku  do  ogłoszenia  o  naborze  wniosków -
Uzasadnienie  zgodności  operacji  z lokalnymi  kryteriami  wyboru dla ogłoszenia o naborze,  spełnienie
danego  kryterium  wyboru  operacji,  ale  nie  zostało  to  poparte  stosownym  dokumentem/  wpisem  w
odpowiednie  pole  we  wniosku,  LGD  wzywa  wnioskodawcę  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  lub
dokumentów potwierdzających występowanie danych okoliczności, mając na uwadze, że zgodnie z art.
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21 ust. 1c ustawy RLKS, podmiot ubiegający się o wsparcie (…) jest obowiązany przedstawiać 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
podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

11.W sytuacji braku jasności co do ilości punktów jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w
związku z niespójnością danych zawartych  we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych),  w
szczególności  gdy  kryterium  ma  charakter  0-1  a  nie  typowo  oceny,  należy  zastosować  analogiczne
podejście jak w ust. 8. Nie oznacza to jednak, że LGD jest zobowiązana do wzywania wnioskodawców
do składania  wyjaśnień  lub  dokumentów w zakresie  każdego kryterium wyboru  operacji  przyjmując
założenie,  że  wnioskodawca  oczekuje  przyznania  maksymalnej  ilości  punktów  w  ramach  każdego
kryterium.

12.Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów nie może mieć miejsce w
przypadku, gdy członkowie Rady różnią się w ocenie złożonego wniosku w poszczególnych kryteriach.
W takiej  sytuacji  LGD postępuje zgodnie z przepisami  niniejszej procedury zgodnie z  § dotyczącym
zasad postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów.

§ 22
Zasada bezstronności

1.  Podczas oceny wniosków i wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalania kwot wsparcia członków
Rady obowiązuje zasada bezstronności.  Członek Rady 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:
a.1) jest wnioskodawcą (ubiegającym się o dofinansowanie),
a.2) jest  właścicielem,  współwłaścicielem,  pracownikiem  albo  członkiem  organu  zarządzającego

wnioskodawcy
a.3) jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy, pozostaje w konkubinacie z

wnioskodawcą 
a.4) wniosek o przyznanie pomocy składany jest przez podmiot, którego członek Rady jest Delegatem na

Walne Zebranie LGD,
a.5) pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji publicznej,
a.6) oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt 1-5 relacjach, które w sposób istotny mogą

rzutować na jego bezstronność.  
2. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu przez pracowników

LGD  wykonujących  czynności  związane  z  procedurą  wyboru  operacji  przepisu  ust.  1  stosuje  się
odpowiednio do pracowników biura LGD. 

§ 23
Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji

1. Członkowie  Rady  obecni  na  posiedzeniu,  wysłuchują  syntetycznej  informacji  dotyczącej  wniosku  o
dofinansowanie  operacji  w  ramach  LSR  przygotowanej  przez  pracownika  biura  oddelegowane  do
pomocy w pracy Rady.

2. Przed przystąpieniem do oceny wniosków i wyboru operacji  oraz ustalania kwot wsparcia pracownik
biura  LGD  oddelegowane  do  pomocy  w  pracy  Rady  przekazuje  informację  o  złożonych  do  LGD
wnioskach w ramach naboru, dokonanej weryfikacji wstępnej wniosków i ocenie zgodności operacji z
LSR w tym z Programem, w ramach którego operacja planowana jest do finansowania. 

3. Po wystąpieniu  pracownika  biura  oddelegowane  do  pomocy w pracy Rady,  Przewodniczący wzywa
Członków do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie formularza, którego
wzór  stanowi Załącznik nr  3 do Regulaminu.  Członek Rady może  wyłączyć  się  z  oceny wniosku
dopiero po zapoznaniu się z wnioskiem.

4. 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 oceny i  wyboru operacji  oraz
ustalania kwot wsparcia.
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5. Wyłączenie członka Rady z procedury oceny operacji skutkuje wykluczeniem z  głosowania w sprawie

wyboru operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny przyjętymi przez LGD.
6. Członek Rady wyłączony z procedury oceny operacji powinien opuścić salę obrad na czas dyskusji nad

wnioskiem, głosowania w sprawie zodności operacji z LSR i Programem, głosowania w sprawie oceny
opercji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

7. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezstronności oraz unikania konfliktu interesu przez pracowników
LGD  wykonujących  czynności  związane  z  procedurą  wyboru  operacji  przepisu  ust.  1-6  stosuje  się
odpowiednio do pracowników biura LGD.

§ 24
Rejestr interesu członków Rady 

1. W celu umożliwienia  identyfikacji  i  oceny charakteru możliwych  powiązań członków Rady ze  sobą
prowadzi  się  Rejestr  interesu Członków Rady,  który  stanowi załącznik 4 do Procedury.  Rejestr
interesu prowadzi biuro LGD.

2. Po wyborze w skład Rady członek składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania Rejestru
interesu  członka  Rady.  Obowiązkiem  Członka  Rady  jest  zgłaszanie  wszelkich  informacji  mających
wpływa na zakres informacji zawartych w Rejestrze interesu. 

3. Rejestr  prowadzony  jest  w  formie  elektronicznej.  Dane  w  rejestrze  uzupełniane  są  w  oparciu  o
oświadczenia  Członków Rady,  co  do  których  zachodzą  okoliczności  mogące  stanowić  o  powstaniu
pojedynczej grupy interesu.

§ 25
Analiza rozkładu grup interesu członków Rady

1. Przed  każdym  głosowaniem  na  wyborem  operacji  lub  ustaleniem  kwoty  wsparcia  Przewodniczący
sprawdza, czy skład Rady zgodny jest z warunkami określonymi w przepisach: 
1)  czy zachodzą  okoliczności  o  których  mowa  w punktach  1-6  Deklaracji  bezstronności  w procesie
wyboru  operacji.  Przewodniczący  weryfikuje  czy  nie  zachodni  podejrzenie  naruszenia  zasady
bezstronności członków Rady, 
2) czy spełniony jest wymóg wskazany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący
rozkładu grup interesu członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Przewodniczący weryfikuje,
czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w
podejmowaniu  decyzji  przez  Radę.  Zapewnienie  braku  dominacji  pojedynczej  grupy  interesu
analizowane  jest  w  kontekście  celów  LSR,  przedsięwzięć  i  grup  docelowych  oraz  uwzględnia  w
szczególności powiązania branżowe;
3) czy spełniony jest wymóg wskazany w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 dotyczący
konfliktu interesów.  Przewodniczący weryfikuje, czy zachodzić będzie sytuacja, że  co najmniej 50 %
głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym.

2. Po  dokonaniu  weryfikacji  zachowania  warunków przewidzianych  w przepisach  prawa  w procedurze
oceny i  wyboru operacji  oraz ustalaniu kwoty wsparcia Przewodniczący wypełnia  załącznik nr 4 do
Procedury.  Karta  Ustalenie  zachowania  warunków  przewidzianych  w  przepisach  prawa  w
procedurze oceny i wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia.

3. W  przypadku  gdy  nie  została  zapewniona  wymaganiami  określonymi  w  ust.  1,  prawomocność
posiedzenia  i  podejmowanych  przez  Radę  decyzji  Przewodniczący  zamyka  obrady  wyznaczając
równocześnie nowy termin posiedzenia.

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

§ 26
Ustalenie kwoty wsparcia

1. Zgodnie z art. 34 ust. 3 lit f) rozporządzenia (WE) 1303/2013 LGD może ustalić kwoty wsparcia.
2.  Ustalenie  kwoty  wsparcia  w  przypadku  pomocy  udzielanej  w formie  refundacji  poniesionych

kosztów kwalifikowalnych, 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 - obowiązkowo,
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2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy

maksymalną  kwotę  pomocy  np.  dla  danego  typu  operacji  /  rodzaju  działalności  gospodarczej,  w
granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR - fakultatywnie,

3) kwota  pomocy jest  racjonalna,  a  także  poprzez  weryfikację  kosztów kwalifikowalnych  operacji  -
fakultatywnie. 

3. 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  przyznanie  pomocy  są  zgodne  z  zakresem  kosztów  kwalifikowalnych  oraz  zasadami
dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

4. W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający
się o przyznanie pomocy będzie przekraczać:

a) kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub 
b) maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR, lub 
c) dostępne dla Beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na Beneficjenta w okresie 

programowania 2014-2020) 
– LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy.
W przypadku stwierdzenia przez LGD nie kwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia
wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

5. Ustalenie  kwoty  wsparcia  w  przypadku  pomocy  udzielanej  w formie  premii,  odbywa  się  przez
sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii określoną np.
dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 16 rozporządzenia
LSR, tzn. od 50 tys. zł do 100 tys. zł. (obowiązkowo). LGD może ustalić jedną stawkę premii lub kilka
stawek  premii  np.  dla  danego  rodzaju  działalności  gospodarczej.  Uzasadnienie  przyjętych  stawek
powinno  być  poprzedzone  analizą  i  zamieszczone  w  LSR.  Jeśli  wnioskowana  kwota  premii  będzie
wyższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR

6. Informacja o proponowanej do ustalenia kwoty wsparcia wprowadzana jest do Karty oceny zgodności z
Programem w części Karty A2 oraz w protokole z posiedzenia Rady dotyczącego wyboru wniosków i
ustalenia kwoty wsparcia.

§ 27
Wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów oceny

1. Głosowanie  w  sprawie  wyboru  operacji  odbywa  się  wyłącznie  poprzez  wypełnienie  kart  zgodnie  z
lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD, przeprowadzane przy użyciu  karty stanowiącej  załącznik
nr 2 do Regulaminu w części B KARTY OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI.

2. Liczbę  punktów  uzyskanych  w  ramach  wyboru  ogłasza  Przewodniczący  informując  jednocześnie  o
osiągnięciu lub nie minimalnej liczby punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danej operacji.
Wyniki wyboru dotyczący każdego odnotowuje się również w protokole z posiedzenia Rady. 

§ 28
Zasady postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów

1. Ustanawia się pracownika biura LGD oddelegowanego do pomocy podczas posiedzenia Rady, którego
zadaniem  jest  czuwanie  nad  prawidłowym  przebiegiem  procesu  oceny  i  wyboru,  poprawności
dokumentacji, zgodności formalnej. 

2. Po oddaniu wypełnionych kart pracownika biura oddelegowanego do pomocy podczas posiedzenia Rady,
sprawdza prawidłowość wyliczenia sumy punktów oraz poprawność wypełnienia danych dotyczących
ocenianego wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych zgłasza Członkowi
Rady informację o zasadności usunięcia nieprawidłowości. Braki lub nieprawidłowości oceniający może
uzupełnić poprzez czytelne wpisanie poprawek, stawiając przy każdej naniesionej poprawce swój podpis
lub  dokonanie  stosownej  korekty  w  aplikacji  elektronicznej  wspomagającej  proces  oceny  i  wyboru
operacji w przypadku w ramach naboru skorzystano z tej aplikacji.  

3. Pracownik  biura  oddelegowany  do  pomocy  podczas  posiedzenia  Rady  sprawdzają  na  bieżąco
poprawność  obliczeń  i  wypełnienia  kart  przez  Członków  Rady  i  informuje  Przewodniczącego  o
wykrytych błędach, brakach lub innych nieprawidłowościach podczas wypełniania karty wyboru.
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4. Oddanie  głosu  w  sprawie  oceny operacji  według  lokalnych  kryteriów  polega  na  wypełnieniu  tabeli

zawartej na „Karcie oceny operacji  według lokalnych kryteriów LGD”. Wszystkie rubryki  zawarte w
tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

5. Pracownik  biura  oddelegowany  do  pomocy  podczas  posiedzenia  Rady  po  zebraniu  wypełnionych
prawidłowo kart sumuje liczbę punktów przyznanych przez oceniających i sumę tą dzieli przez liczbę
oddanych, ważnych ocen (średnia arytmetyczna, z dwoma miejscami po przecinku). 

6. W  przypadku  stwierdzenia  błędów  i  braków  w  sposobie  wypełnienia  karty  oceny  operacji  według
lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do uzupełnienia
braków. Członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących wpisów w kratkach lub
pozycjach  pustych  oraz  dokonać  czytelnej  korekty  w  pozycjach  i  kratkach  wypełnionych  podczas
głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

7. Pracownik  biura  LGD  dokonuje  weryfikacji  wypełnionych  kart  oceny  operacji  informując
Przewodniczącego o sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów oceny. W przypadku stwierdzenia
błędów  i  braków  w  sposobie  wypełnienia  karty  oceny  operacji  według  lokalnych  kryteriów,  w
szczególności w przypadku  rozbieżnych ocen członków Rady, Przewodniczący wzywa członka Rady,
który  wypełnił  tę  kartę  do  uzupełnienia  braków  lub  skorygowania  nieprawidłowości.  W  razie
konieczności odbywa się dyskusja. 

8. Obliczenia dokonuje się wypełniając kartę Wynik głosowania w sprawie liczby przyznanych punktów i
ustalenie kwoty wsparcia, stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu. Zgodnie z Wytyczną MRiRW nr
6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją
LSR w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020,  zastępującą wytyczne  nr 2/1/2016 z
30 sierpnia 2016 r. szczegółowe uzasadnienie oceny operacji dokonane przez Radę dołącza się do pisma
informującego wnioskodawcę o wyniku oceny operacji w celu zapewnienia możliwości kompleksowej
informacji o podstawach oceny operacji i umożliwienia skorzystania z prawa do złożenia protestu. 

§ 29
Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów
oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) procentowa  wysokość  wkładu  własnego  deklarowana  przez  wnioskodawców  w  stosunku  do
wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym
wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

2) liczba  przyznanych  punktów  w  kryterium  wyboru  operacji  oddziaływanie  operacji  na  grupy
defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na
liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,

-  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”.

§ 30
Lista operacji wybranych przez LGD do finansowania

1.   Na  podstawie  wyników głosowania  sporządza  się  Listę  operacji  zgodnych z  ogłoszeniem naboru
wniosków  o  przyznanie  pomocy  oraz  zgodnych  z  LSR,  która  obejmuje  wnioski,  które  przeszły
pozytywną  oceną  wstępną,  ocenę  zgodności  z  LSR,  ocenę  zgodności  z  Programem.  W przedmiocie
przyjęcia Listy podejmowana jest uchwała Rady.

2. W stosunku do każdego wniosku podejmowana jest  decyzja  w formie  uchwały o wybraniu bądź nie
wybraniu operacji do wsparcia.

3. Uchwała o wybraniu bądź nie wybraniu operacji  do dofinansowania podejmowana jest po uprzednim
sporządzeniu Lista operacji wybranych przez LGD zawierającej wyniki oceny operacji według lokalnych
kryteriów wyboru LGD. 

4. Listę operacji wybranych przez LGD tworzy się według ilości punktów otrzymanych w wyniku oceny
według kryteriów lokalnych LGD.

5. Operacje, które zostały umieszczone na liście  zostają wybrane do finansowania, według kolejności na
liście i dostępności środków w danym naborze.
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6. Treść uchwały  w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy zawiera uzasadnienie oceny i

podanie liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie
środków  wskazanym  w  ogłoszeniu  naboru  wniosków  o  przyznanie  pomocy  oraz  uzasadnieniem  w
zakresie ustalonej kwoty wsparcia

7. Na podstawie wyników oceny operacji  na  podstawie lokalnych  kryteriów wyboru,  Rada ustala  Listę
operacji wybranych:
a) zgodnych z LSR,
b) które  uzyskały minimalną  liczbę punktów w ramach oceny spełnienia  kryteriów wyboru  i  zostały

wybrane przez LGD do finansowania,
c) zawierającą  wskazanie,  które  z  tych  operacji  mieszczą  się  w  limicie  środków  podanym  

w  ogłoszeniu  naboru  wniosków  o  przyznanie  pomocy  na  dzień  przekazania  wniosków  
o przyznanie pomocy do ZW.

8.  Listy i  uchwały muszą  zawierać informacje,  które  pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować
operacje, zawierają co najmniej:
1) indywidualne  oznaczenie  sprawy nadane  każdemu  wnioskowi  o  przyznanie  pomocy  przez  LGD,

wpisane na wniosku o przyznanie pomocy 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

3) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
4) tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
5) wynik  w ramach  oceny zgodności  z  LSR oraz  liczbę  otrzymanych  punktów w ramach  oceny w

zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru,
6) kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie,
7) ustaloną przez LGD kwotę wsparcia.

9. Operacje,  które  nie  mieszczą  się  w  limicie  środków  podanym  w  ogłoszeniu  naboru  wniosków  o
przyznanie pomocy na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW znajdują się na liście
operacji wybranych tylko ze wskazaniem że nie mieszczą się w limicie środków.

10. LGD  w  terminie  7  dni  od  dnia  dokonania  wyboru  operacji,  przekazuje  ZW  wnioski  o  udzielenie
wsparcia,  dotyczące  wybranych  operacji  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  dokonanie  wyboru
operacji.

12. LGD publikuje Lista operacji wybranych przez LGD , na swojej stronie internetowej, lecz nie później niż
w dniu jej przekazania  zarządowi województwa. Przekazywanie informacji wnioskodawcy o wynikach
oceny i  wyboru  dokonywane  jest  zgodnie  z  Procedurą oceny i  wyboru  operacji  oraz  ustalania  kwot
wsparcia

§ 31
Informacja o wyniku wyboru operacji 

1. W terminie 7 dni od dnia wyboru operacji, LGD informuje pisemnie wnioskodawcę o wynikach oceny
wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o RLKS, przy czym informacja ta zawiera pouczenie o
możliwości wniesienia protestu, określając:
1) termin do wniesienia protestu;
2) do którego zarządu województwa należy skierować protest i za pośrednictwem której LGD;
3) wymogi formalne protestu.

2.  Wzór pisma informującego w sprawie oceny operacji stanowi załącznik nr 6 do Procedury. 
3. W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków,

informacja o wynikach oceny i wyboru operacji przekazywana jest jako skan pisma przesyłany drogą
poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email.

4. W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma
–  listem poleconym  za  zwrotnym  potwierdzeniem odbioru.  Jest  to  niezbędne  w  celu  potwierdzenia
doręczenia  pisma.  Dopuszcza  się  przekazanie  pism  informujących  o  wyniku  oceny  osobiście  z
potwierdzeniem otrzymania tej informacji. 

5. 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
przyznanie  pomocy)  (art.  21  ust.  5  pkt  2  ustawy RLKS),  zamieszcza  protokół  z  posiedzenia  Rady,



REGULAMIN RADY
ORAZ PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE  
dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym
konfliktem interesów.

§ 32 
Zasady rozpatrywania protestu

1.i.1. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD do ZW w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji o wyniku oceny zgodności z LSR lub wyniku wyboru i rozpatrywany jest
przez  zarząd  województwa.  Protest  jest  niezwłocznie  przekazywany  do  ZW  wraz  z  informacją  o
wpłynięciu protestu do LGD. Wzór protestu stanowi załącznik nr 7 do Procedury.

1.i.2. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych
lub  zawierającego  oczywiste  omyłki,  do  chwili  weryfikacji  dokonanej  przez  siebie  oceny i  wyboru
wniosków  
i operacji do dofinansowania Wynioskodawca może uzupełnić lub poprawić w nim oczywiste omyłki,
pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

1.i.3. Uzupełnienie  protestu,  może  nastąpić  wyłącznie  w  odniesieniu  do
wymogów formalnych, tj.:
1.i.3.1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 
1.i.3.2) oznaczenie wnioskodawcy; 
1.i.3.3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
1.i.3.4) podpis  wnioskodawcy  lub  osoby  upoważnionej  do  jego

reprezentowania,  z  załączeniem  oryginału  lub  kopii  dokumentu  poświadczającego  umocowanie
takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

4.  Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu
na  weryfikację  wyników wyboru  operacji  (termin  dla  LGD)  i  bieg  terminu  na  rozpatrzenie  protestu
(termin dla zarządu województwa).

5.   Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa  negatywnie  błędne pouczenie lub brak
pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

§ 33
Autokontrola LGD

Rada  w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  protestu  weryfikuje  wyniki  dokonanej  przez  siebie  oceny
operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, i:
1) dokonuje  zmiany  podjętego  rozstrzygnięcia,  co  skutkuje  odpowiednio  skierowaniem  operacji  do

właściwego  etapu  oceny  albo  umieszczeniem  go  na  liście  operacji  wybranych  przez  LGD  
w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo

2) kieruje  protest  wraz  z  otrzymaną  od  wnioskodawcy  dokumentacją  do  ZW,  załączając  do  niego
stanowisko  dotyczące  braku  podstaw  do  zmiany  podjętego  rozstrzygnięcia,  oraz  informuje
wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.         

§ 34
Wydawanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem i ZW

1. Warunkiem  ubiegania  się  przez  Beneficjenta  o  zmianę  umowy  o  przyznaniu  pomocy  będzie
przedstawienie  przez  Beneficjenta  pozytywnej  opinii  LGD  w  sprawie  możliwości  zmiany  umowy  
o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta w formie uchwały Rady w tej sprawie (w przypadku, gdy ZW
lub beneficjent zwróci się do LGD z prośbą o taką opinię)

2. O wpływie pisma informowany jest Przewodniczący Rady. Opinia Rady w zakresie możliwości zmiany
umowy zawartej z beneficjentem i ZW może być podejmowana w trybie obiegowym. Wydając opinię
Rada dokonuje analizy wpływu zmiany na zgodność z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru.  Jeżeli
planowana zmiana umowy nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, Rada wydaję
pozytywną  opinię  podejmując  uchwałę  w zakresie  możliwości  dokonania  zmiany umowy (w drodze
głosowania jawnego zwykłą większością głosów). Jeśli planowana zmiana powodowałaby, że operacja
nie  zostałaby  wybrana  przez  LGD  do  finansowania,  Rada  dokonuje  ponownej  oceny  zmienionego
zakresu operacji pod kątem zgodności w LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, podejmując
uchwałę potwierdzającą brak zgody na zmianę umowy
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3. Po  posiedzeniu  lub  po  podjęciu  uchwały  w trybie  obiegowym,  czyli  na  piśmie,  dokonywanym  bez

odbywania posiedzenia dokumenty przekazywane są do biura LGD. Niezwłocznie po wydaniu opinii
przez Radę Biuro LGD przesyła opinię Beneficjentowi. 

4. Przepisy dotyczące właściwości oceny zgodności operacji z LSR stosuje się odpowiednio
5. Przepisy  §  19  stosuje  się  odpowiednio  do  wyrażenia  opinii  Rady  w  przedmiocie  zmiany  zakresu

rzeczowo-finansowego, terminów wskazanych w umowie oraz innych istotnych elementów dokumentacji
aplikacyjnej lub umowy o przyznanie pomocy operacji.

§ 35
Archiwizacja dokumentów

Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków oraz oceną i wyborem operacji, która nie została
przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze LGD.


