Procedura oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia
•
•

na wybór operacji własnej LGD dla podmiotów które zgłosiły zamiar jej realizacji
na wybór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD
Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania

podawana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.kws.org.pl
§1
1. Ocena wniosków przez Radę jest jawna.
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie
3. W okresie między posiedzeniami Rady, Rada podejmuje uchwały w sposób obiegowy przy wykorzystaniu
aplikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej. Treść § 2 ust. 1,2,3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§2
1. W okresie między posiedzeniami Rady, Przewodniczący, lub jego Zastępca, Wnioskodawca mogą zwrócić
się do członków Rady o wyrażenie opinii w danej sprawie lub ocenę pojedynczego wniosku w sposób
obiegowy przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej.
2. Za wyrażoną opinię lub ocenę będzie uważana opinia lub ocena przesłana przy użyciu aplikacji
elektronicznej lub poczty elektronicznej we wskazanym przez biuro LGD terminie.
3. Za ważne będą uznane opinie „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się” przedłożone przy wykorzystaniu
aplikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej w przewidzianym terminie.
a/ w przypadku ponownej oceny wniosku - za ocenę ważną będzie uznana ocena wniosku przeprowadzona
zgodnie z procedurą oceny wniosków, przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznej w przewidzianym
terminie i zachowaniem postanowień Regulaminu organizacyjnego Rady, w tym badanie konfliktu
interesów poszczególnych członków oceniających wniosek;
b/ w przypadku zmian umowy o przyznaniu pomocy - opinia potwierdza, że wnioskowana przez
Beneficjenta zmiana jest zgodna, bądź nie zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi
przy wyborze tej operacji do finansowania. Warunkiem pozytywnej opinii Rady w sprawie zmiany umowy
o przyznaniu pomocy przez beneficjenta powinno być 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.
4. Nieoddanie głosu lub nie wyrażenie opinii w przewidzianym terminie traktowane będzie jako głos
„wstrzymujący się”.
5. Nieocenienie wniosku będzie traktowany jako brak oceny.

§3
Przewodniczący Rady rozpoczyna ocenę i wybór wniosków zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury
informując członków Rady o możliwości logowania się do aplikacji elektronicznej oceny wniosków wypełnienia oświadczeń i rejestru interesów a następnie przystąpienia do oceny zgodnie z przydzielonymi
wnioskami, jednocześnie informując o planowanym terminie posiedzenia Rady i jego formie (stacjonarne lub
zdalne).
§4
1. Wnioski o udzielenie wsparcia złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD na wybór operacji
w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” będą ocenianie w 3 etapach:
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 oceny zgodności z LSR
- zgodność z PROW 2014-2020
- zgodność z celami i wskaźnikami
-zgodność z warunkami określonymi w naborze
-poprawna forma wsparcia
- zgodność z zakresem tematycznym
-złożenie wniosku w miejscu i terminie
 ocena na podstawie kryteriów merytorycznych – punktowych
 ustalenie kwoty wsparcia
- ustalenie poprawnej intensywności wsparcia
- zweryfikowanie, czy kwota nie przekracza stawki maksymalnej
§5
Ocena zgodności z LSR
Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację która:
A) jest zgodna z PROW 2014-2020
B) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników;
C) jest zgodna z warunkami określonymi w naborze
D) określono poprawnie formę wsparcia
E) jest zgodna z zakresem tematycznym
F) została złożona w określonym miejscu i terminie
1. Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny przydzielonych im Wniosków o udzielenie wsparcia w
oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR, stanowiącą Załącznik nr 2 do procedury, która jednocześnie stanowi
arkusz do oceny wniosku.
2. Każdy Wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać oceniony przez co najmniej dwóch Członków Rady.
3. Ocena zgodności z LSR odbywa się na podstawie starannej i wnikliwej analizy Wniosku o udzielenie wsparcia,
Członek Rady ocenia pozytywnie lub negatywnie każde kryterium zgodności z LSR, mając możliwość wezwania
do wyjaśnień lub uzupełnień Wnioskodawcę zgodnie z zapisami § 8.
Aby Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z LSR musi spełniać wszystkie kryteria zgodności z
LSR, które dotyczą danego konkursu i zostały podane w regulaminie konkursu.
4. Członkowie Rady dokonują oceny zgodności z LSR Wniosku przy wykorzystaniu arkusza zgodności z LSR.
Członek Rady potwierdza podpisem dokonanie czynności związanych z weryfikacją na arkuszu zgodności z LSR
Wniosku w przypadku oceny w formie papierowej lub poprzez kliknięcie w aplikacji elektronicznej w stosowną
ikonę. Informacja ta jest przekazywana Przewodniczącemu Rady.
5. Weryfikacja zgodności operacji z LSR odbywa się podczas posiedzenia Rady (stacjonarnego lub zdalnego) z
użyciem aplikacji elektronicznej do oceny wniosków.
6. Negatywna weryfikacja zgodności z LSR skutkuje odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia kryteriów
zgodności z LSR. Wnioskodawcy ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013, przysługuje prawo odwołania w formie wniesienia protestu.
Dopuszcza się możliwość skierowania Wniosku do ponownej oceny zgodności z LSR w trybie opisanym w
procedurze odwoławczej stanowiącej załącznik do niniejszego Procedury „Autokontrola” (LGD).
7. Po ocenie zgodności z LSR tworzy się listę wniosków niewybranych do udzielenie wsparcia z powodu:
niezgodności z LSR, którą zatwierdza uchwałą Rada oraz Listę Wniosków poprawnych pod względem zgodności
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z LSR, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru ,
zatwierdzaną również uchwałą Rady.
8. Jeśli Wniosek został odrzucony z powodu niezgodności z LSR, Wnioskodawca informowany jest o przyczynach
odrzucenia Wniosku i możliwości wniesienia odwołania w formie protestu.
9. Wnioski poprawne po ocenie zgodności z LSR przekazywane są do oceny merytorycznej w oparciu o listę
kryteriów punktowych zwanej dalej oceną merytoryczną - punktową. Jedynie Wnioski uznane za zgodne z LSR
mogą być przedmiotem oceny merytorycznej – punktowej.
10. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał z użyciem aplikacji elektronicznej do oceny wniosków –
funkcja głosowanie uchwał lub poczty elektronicznej..
§6
Ocena merytoryczna w oparciu o listę kryteriów punktowych
1. Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny merytorycznej – punktowej Wniosków o udzielenie wsparcia
w oparciu o listę kryteriów merytorycznych - punktowych wyboru operacji, stanowiącą Załącznik nr 3 do
procedury, która jednocześnie stanowi arkusz do oceny wniosku.
2. Każdy Wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać oceniony pod względem merytorycznym - punktowym przez
co najmniej 2 Członków Rady.
3.Ocena merytoryczna oparta o kryteria punktowe przeprowadzana jest tylko dla Wniosków, które spełniły kryteria
zgodności z LSR.
4. Członkowie Rady dokonują oceny merytorycznej - punktowej Wniosku przy wykorzystaniu arkusza oceny
merytorycznej - punktowej Wniosku o udzielenie wsparcia lub z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej do oceny
wniosków. Członek Rady potwierdza podpisem dokonanie czynności związanych z oceną merytoryczną –
punktową na arkuszu oceny Wniosku w przypadku oceny w formie papierowej lub poprzez kliknięcie w aplikacji
elektronicznej w stosowną ikonę.
5. Ocena merytoryczna Wniosku odbywa się podczas zwołanego w tym celu posiedzenia Rady (stacjonarne lub
zdalne) i może trwać 1 lub więcej dni w zależności od ilości złożonych wniosków w konkursie z użyciem
elektronicznej aplikacji do oceny wniosków.
6. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie merytorycznej punktowej danego Wniosku, rozbieżności
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub osoby go zastępującej.
W przypadku kiedy Przewodniczący Rady uzna, że członek/członkowie Rady notorycznie podczas oceny operacji
dokonuje/ą oceny w sposób niezgodny z treścią kryteriów oceny, co powoduje przedłużanie posiedzeń Rady, czy
konieczność powtórnej oceny wniosków ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o
odwołanie niewywiązującego/ych się ze swoich obowiązków Członka/ów Rady.
7. Pod pojęciem rozbieżności rozumie się sytuację, w której oceny przyznane przez Członków Rady dla
poszczególnych kryteriów merytorycznych - punktowych różnią się dla danego Wniosku.
8. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów
merytorycznych – punktowych ogółem, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia
wsparcia będzie decydowała data i godzina (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek
złożony wcześniej.
9. Negatywna ocena wniosku, czyli brak minimum punktowego lub nie uzyskanie dofinansowania z powodu
braku środków skutkuje - odmową przyznania pomocy (pierwszy przypadek) lub oczekiwanie Wnioskodawcy na
ewentualne zwolnienie środków (drugi przypadek). W obu przypadkach Wnioskodawcy ubiegającemu się o
wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, przysługuje prawo odwołania w
formie wniesienia protestu.
Dopuszcza się możliwość skierowania Wniosku do ponownej oceny merytorycznej - punktowej w trybie
opisanym w procedurze odwoławczej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu „Autokontrola” (LGD).
10. Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia Rada ustala kwotę wsparcia.
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11. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał z użyciem aplikacji elektronicznej do oceny wniosków –
funkcja głosowanie uchwał lub poczty elektronicznej..

§7
Ustalenie kwoty wsparcia
1. Rada ustala kwotę wsparcia 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.
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 ,
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 ,
3) kwota pomocy jest racjonalna, poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji - ustalenie kwoty
wsparcia w tym przypadku, 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.
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)
- Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. W przypadku
stwierdzenia przez Radę niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów w
drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych
w ogłoszeniu Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w
limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Wnioskodawcą.
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 oraz skontaktować się z Wnioskodwcą.
Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii (dotyczy podejmowania
działalności gospodarczej), odbywa się przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną
w LSR wartość premii określoną dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w wysokości 50 tys. zł lub 100
tys. zł.
Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR - Rada ustali kwotę wsparcia na
poziomie określonym w LSR.
Ponadto ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii odbywa się poprzez
sprawdzenie czy:
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1. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w
§ 17 ust. 1 rozporządzenia3 i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych
obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim
objętym l.SR
2. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów
planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych
kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację

2. W przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, z czym nie zgadza się wnioskodawca,
zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, przysługuje mu prawo odwołania w formie wniesienia
protestu.
Dopuszcza się możliwość skierowania Wniosku do ponownego ustalenia kwoty wsparcia w trybie opisanym w
procedurze odwoławczej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu „Autokontrola” (LGD).
3. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał z użyciem aplikacji elektronicznej do oceny wniosków –
funkcja głosowanie uchwał lub poczty elektronicznej.

§8
Możliwość wyjaśnień/uzupełnień do wniosku o udzielenie wsparcia
1a.W przypadku stwierdzenia uchybień lub powzięcia przez oceniających Członków Rady wątpliwości przy ocenie
zgodności z LSR, wyboru operacji na podstawie kryteriów merytorycznych – punktowych
lub ustalaniu kwoty wsparcia niezwłocznie dostarczane jest pismo do Wnioskodawcy wzywające go do złożenia
wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów niezbędnych do oceny w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
pisma.
W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie operacji LGD poprawia tę omyłkę z
urzędu, informując o tym Wnioskodawcę.
1b.W imieniu LGD pismo do Wnioskodawcy sporządza Przewodniczący Rady, lub osoba przez niego
upoważniona.
Pismo dostarczane jest osobiście przez przedstawiciela LGD lub wysyłane jest drogą elektroniczną na adres email
Wnioskodawcy podany we Wniosku,w uzasadnionych przypadkach wysyłane jest w wersji papierowej za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji Wnioskodawcy podany we Wniosku.
Terminy określone w pismach o których mowa wyżej:
- w przypadku pisma wysłanego e-mailem – liczy się od dnia następnego po dniu wysłania e-maila
- w przypadku pisma dostarczonego osobiście przez przedstawiciela LGD– liczy się od dnia następnego po dniu
otrzymania pisma,
- w przypadku pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego – liczy się od dnia doręczenia
wezwania (do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego)
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów, o których mowa w pkt. 1a w
terminie 7 dni, licząc od dnia następnego od dnia otrzymania informacji od LGD. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu wyjaśnień, uzupełnień dokumentów w wersji elektronicznej lub papierowej do siedziby
LGD.
3. Oceniający Członkowie Rady dokonują oceny zgodności z LSR, wyboru operacji na podstawie kryteriów
merytorycznych – punktowych lub ustalają kwotę wsparcia w zakresie wynikającym ze złożonych wyjaśnień,
uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, niezwłocznie od dnia ich wpływu do LGD, mogą to robić
stacjonarnie lub zdalnie.
4. W przypadku nie złożenia, pomimo wezwania, wyjaśnień, uzupełnień dokumentów wniosek jest oceniany w
wersji pierwotnie złożonej do LGD.
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§9

Tworzenie listy rankingowej
1. Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia i ustaleniu kwoty wsparcia Rada tworzy listę
rankingową Wniosków, w ramach których złożone zostały Wnioski o udzielenie wsparcia. Lista rankingowa
składa się z listy Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia, mieszczących się w alokacji środków
dostępnych w naborze i nie mieszczących się w alokacji środków dostępnych w naborze. Powstaje również lista
wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej punktowej w związku z nieuzyskaniem minimum punktowego.
2. Listy wymienione w ust. 1 zatwierdzane są uchwałami Rady (dopuszcza się głosowanie z użyciem aplikacji
elektronicznej do oceny wniosków – funkcja głosowanie uchwał lub poczty elektronicznej) i podlegają one
ogłoszeniu na stronie internetowej LGD.
3. Po zakończeniu oceny merytorycznej- punktowej i ustaleniu kwoty wsparcia Rada sporządza Protokół
(dopuszcza się formę elektroniczną) zgodnie z wzorem, do którego załącza listy wymienione w ust. 1. I podaje go
do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD.
4. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku oraz o decyzji w sprawie
wysokości udzielonego wsparcia (do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).
Pismo w imieniu LGD wysyła Przewodniczący Rady lub dyrektor biura z upoważnienia przewodniczącego Rady.
Informacja zawiera wynik oceny wraz z uzasadnieniem i podaniem pozycji Wniosku na liście rankingowej
Wniosków oraz kwotę wsparcia. Wnioskodawca informowany jest dodatkowo o możliwości wystąpienia do LGD
o wniesienie odwołania od rozstrzygnięć Rady w formie protestu.
5. Dopuszcza się zróżnicowaną formę przekazywania wnioskodawcom pisma w zależności od wyniku oceny.
W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, możliwe
jest, aby powyższa informacja była przekazywana jako skan pisma przesyłany jedynie drogą poczty
elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email.
W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca
podał adres email), a oryginał pisma - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to
niezbędne w celu potwierdzenia doręczenia pisma.
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
przyznanie pomocy) (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.

§ 10
Odwołanie od wyników oceny
Opis możliwości odwołania wnioskodawcy od wyników oceny wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
procedury.
§ 11
1.W przypadku:
a/ jeśli nie dojdzie do podpisania jednej lub więcej umów o udzielenie wsparcia
b/ dojdzie do rozwiązania wcześniej podpisanych jednej lub więcej umów o udzielenie wsparcia
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c/ pozytywnego rozpatrzenia protestu przez zarząd województwa rekomendację mogą uzyskać kolejne Wnioski z
listy rankingowej wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia, lecz z powodu braku środków w naborze,
go nie otrzymały lub pozytywnie rozpatrzone po proteście przez zarząd województwa.
2. Wnioskodawca po otrzymaniu pisemnej informacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
o możliwości zawarcia umowy o udzielenia wsparcia w przypadku określonym w ust. 1 może przygotować pisemny
wniosek o aktualizację planowanych wydatków w ramach operacji oraz skwantyfikowanych wskaźników realizacji
celów operacji w związku z późniejszym okresem realizacji umowy. Aktualizacja przedstawiona zostanie w formie
pisemnej. Aktualizacja planowanych wydatków w ramach operacji oraz skwantyfikowanych wskaźników realizacji
celów operacji może polegać również na zmniejszeniu wartości kwoty wydatków w operacji oraz wskaźników
proporcjonalnie do okresu realizacji operacji.
3. W przypadku określonym w ust. 1 sporządzany jest kolejny Suplement do Protokołu oraz listy rankingowej
Wniosków.
4. Kolejny Suplement do Protokołu i listy rankingowej jest sporządzany wg wzoru do niniejszej procedury, z
zastrzeżeniem zmiany nazwy poprzez dodanie „Suplement Nr:... do Protokołu Nr: …” i/lub „Suplement Nr: …do
listy rankingowej operacji Nr:…”. Suplement jest zamieszczany na stronie internetowej LGD.
§ 12
1. Z procesu oceny Wniosków o udzielenie wsparcia i prac Rady sporządza się:
Protokół wraz z załącznikami:
1) Lista wniosków, które wpłynęły do LGD-KWS w ramach naboru nr ………….

2) Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR
3) Lista Wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej –
punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Lista operacji zgodnych z LSR
4) Lista Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nie uzyskaniem minimum
punktowego.
5) Lista rankingowa nr….. Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia, mieszczących się w limicie
środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze.
6) Lista obecności na posiedzeniach Rady.
2. W uzasadnionych przypadkach tj. pozytywnych odwołań od decyzji Rady, pozytywnego rozpatrzenia protestu
przez zarząd województwa, rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji operacji, rozwiązania umowy z Wnioskodawcą
itp. tworzone będą Suplementy do Protokołu oraz listy rankingowej zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.
3. Protokół wraz z listami oraz ewentualne Suplementy przygotowywane są przez Sekretarza w dwóch
egzemplarzach.
4. Protokół oraz listy, które stanowią załącznik do protokołu oraz ewentualne Suplementy podpisują
Przewodniczący Rady i Sekretarz.
5. Oryginały Protokołu wraz z załącznikami oraz ewentualne Suplementy, arkusze oceny zgodności z LSR i
arkusze oceny merytorycznej - punktowej przechowywane są w biurze LGD.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyzje podejmowane są większością głosów Członków
Rady obecnych na danym posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
Rady.
Załączniki:
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KONKURSY

na wybór operacji własnej
LGD dla podmiotów które
zgłosiły zamiar jej realizacji

na wybór operacji
realizowanych przez
podmiot inne niż LGD

1) Załącznik nr 1 Opis możliwości odwołania wnioskodawcy od wyników oceny wniosku
2) Załącznik nr 2 Lista kryteriów zgodności z LSR wraz z arkuszem oceny
3) Załącznik nr 3 Lista kryteriów merytorycznych – punktowych wraz z arkuszem oceny
4) Załącznik nr 4 - Protokół z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia z załącznikami list;

Załącznik nr 1 Opis możliwości odwołania wnioskodawcy od wyników oceny wniosku

w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR" objętego PROW 2014-2020.

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w klasycznej ścieżce konkursowej (czyli bez operacji
własnych i grantów)
Prawo do protestu
(art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, art. 53 ust. 2 i 3 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy
RLKS)
Protest, o którym mowa w art. 22 ustawy RLKS przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie
ubiega się wnioskodawca:
a) została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
b) nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została
wybrana przez LGD) albo
c) została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków,
Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić
wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania
się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji (wraz ze stosownym uzasadnieniem).
d) protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Co istotne, wyboru operacji dokonuje się:
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1)

spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2)

na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

W ramach oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się oceny:
a) realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
b) zgodności z programem, w tym określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia
wsparcia (wyboru operacji) oraz możliwości udzielenia wsparcia w formie wskazanej w tym ogłoszeniu
(refundacja lub ryczałt),
c) zgodności z zakresem tematycznym operacji określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
d) terminowości i miejsca złożenia wniosku określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Tym samym protest przysługuje jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na:
1)

brak zgodności z LSR, w tym w szczególności:
a) nieosiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
b) brak zgodności z:
i.

warunkami udzielenia wsparcia (wyboru operacji) określonymi w ogłoszeniu o naborze

ii.

formą udzielenia wsparcia,

iii.

z zakresem tematycznym,

c) nieterminowe złożenie wniosku,
d) złożenie wniosku w niewłaściwym miejscu.
2)

nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów, w tym w ramach pojedynczego
kryterium, jeśli zostało to przewidziane w kryterium określonym w LSR

Pouczenie o prawie do protestu
(art. 21 ust. 5 i 6 ustawy RLKS oraz art. 45 ust. 5 ustawy PS w zw. z art. 21 ust. 7 ustawy RLKS)
Jeżeli operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została wybrana albo została
wybrana ale nie mieści się w limicie środków albo ustalona przez LGD kwota wsparcia jest niższa niż
wnioskowana, LGD informuje wnioskodawcę o tym fakcie, przy czym informacja ta zawiera pouczenie o
możliwości wniesienia protestu, określające:
1) termin do wniesienia protestu;
2) do którego zarządu województwa należy skierować protest i za pośrednictwem której LGD;
3) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust.2 ustawy PS
Termin wniesienia protestu
(art. 22 ust. 2 ustawy RLKS)
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników
wyboru operacji.
Właściwość organów/podmiotów
(art. 22 ust. 5 ustawy RLKS)
Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez zarząd województwa.
Forma wnoszenia protestu, wymogi formalne i uzupełnianie protestu oraz wstrzymanie biegu terminów
(art. 54 ust. 2-6 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy RLKS)
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Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer WoPP;
4) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie
stanowiska wnioskodawcy;
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem
wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii
dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Ponadto (jeśli dotyczy):
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz
uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej
niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.
W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste
omyłki, właściwa instytucja 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.
Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:
1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenia wnioskodawcy;
3) numeru WoPP;
4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego
umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
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 ZW).
Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.
Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o
tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.
Wycofanie protestu (art. 54a ustawy PS w związku z art.22 ust.3 ustawy RLKS)
Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW
Wycofanie protestu następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu do LGD
W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę LGD
a/pozostawia protest bez rozpatrzenia, jeśli proces jego rozpatrywania nie wyszedł poza etap „autokontroli” albo
b/przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW jeśli”autokontrola”zakończyła się i w jej wyniku protest
został skierowany już do ZW.
W przypadku gdy protest już trafił do ZW, ZW pozostawia go bez rozpatrzenia.
W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne
W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.
Procedura odwoławcza, a postępowanie z pozostałymi wnioskami
(art. 22 ust. 6 i 7 ustawy RLKS oraz art. 65 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Wniesienie protestu oraz procedura odwoławcza nie wstrzymują dalszego postępowania z WoPP, dotyczącymi
wybranych operacji, w tym przekazywania wniosków przez LGD do zarządu województwa i udzielania wsparcia
zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI (zawierania umów).

10

„Autokontrola" (LGD)
(art. 56 ust. 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 22 ust. 7 ustawy RLKS)
LGD 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 dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych do dofinansowania 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.
Niezależnie od powyższego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa.
Rozpatrywanie protestu (zarząd województwa)
(art. 57 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Zarząd województwa, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych
przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy
ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym zarząd województwa informuje na piśmie
wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.
Zarząd województwa, informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta
zawiera w szczególności:
1) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
2) w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
W przypadku uwzględnienia protestu zarząd województwa powinien przekazać sprawę LGD w celu
przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie
o przekazaniu sprawy. W przypadku protestu, w którym wnioskodawca podnosi kilka zarzutów, ZW powinien
przekazać sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że zasadny jest
przynajmniej jeden z zarzutów. Oznacza to, że jeśli przynajmniej jeden z zarzutów ZW uzna za zasadny to protest
należy traktować jako uwzględniony. Wówczas w piśmie przekazującym sprawę do LGD, ZW powinien wskazać,
który z zarzutów uważa za zasadny, tj. w jakim zakresie protest jest uwzględniony. Należy pamiętać, że zgodnie z
art. 53 ust. 3 ustawy PS, fakt niemieszczenia się operacji w limicie środków przewidzianych na dany nabór (limit
wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków) nie może stanowić wyłącznej przesłanki do wniesienia protestu.
ZW rozpatrując protest nie może do rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu
protestu, brać pod uwagę wyników analizy szerszej niż wynika to z zarzutów zawartych w protestach. Przekazując
sprawę do LGD ZW może zawrzeć w piśmie swoje stanowisko w odniesieniu do tych kryteriów, które są
ewidentnie mierzalne, oceniane systemem zero-jedynkowym.
Ponowny wybór operacji przez LGD
(art. 58 ust. 3 i 4 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych
w proteście.
Uwaga: Oznacza to, że LGD nie dokonuje np. zmiany liczby punktów w ramach kryteriów w stosunku do których
nie podniesiono zarzutów w proteście.
LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do właściwego etapu oceny
albo dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych przez LGD;
2) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości
wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
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Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
(art.54a ust.3 pkt 1 i ust4 oraz art. 59 i 66 ust. 2 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o prawie i sposobie jego wniesienia:
1) został wniesiony po terminie,
2) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
3) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie
wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie
wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie
zawiera uzasadnienia
- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono
protest, albo przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota środków przewidzianych w
umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

Wyłączenia pracowników / członków organów
(art. 60 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
W rozpatrywaniu protestu (przez zarząd województwa) nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w
przygotowanie projektu lub jego ocenę, i przepis art. 24 § 1 KPA1 (wyłączenia pracowników organu) stosuje się
odpowiednio.
Przywoływane w materiale przepisy mają zastosowanie także do ZW. W przypadku pozostawienia przez ZW
protestu bez rozpatrzenia wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, a sąd może uwzględnić
skargę stwierdzając, że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do
rozpatrzenia przez właściwą instytucję (czyli również ZW) (art. 61. ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy PS).
W „autokontroli" oraz w ponownym wyborze operacji (dokonywanych przez LGD), nie mogą brać udziału osoby,
które były zaangażowane w przygotowanie projektu. Przepis art. 24 § 1 pkt 1-4, 6 i 7 KPA stosuje się odpowiednio.
Sam udział danej osoby w pierwotnym wyborze operacji nie wyklucza jej udziału w autokontroli lub w ponownym
wyborze operacji.
Skarga (do WSA)
(art. 61 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym
zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 PPSA2.
Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o:
1) nieuwzględnieniu protestu;
2) negatywnym ponownym wyborze operacji;
3) pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia
- lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych
omyłek wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego i
podlega wpisowi stałemu.
Kompletna dokumentacja obejmuje:
1) WoPP,
2) informację o wynikach oceny operacji dokonanej przez LGD,
3) wniesiony protest,
1
2

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.)
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- wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podlega
wpisowi stałemu.
Wniesienie skargi:
1) nieterminowo,
2) bez kompletnej dokumentacji,
3) bez terminowego uiszczenia wpisu stałego
- powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z tym że w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej
dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub
uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez
rozpatrzenia, a takie wezwanie wstrzymuje bieg terminu na rozpoznanie skargi przez sąd.
Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi, a w wyniku rozpoznania skargi sąd może:
1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ
na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez LGD,
b) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez
zarząd województwa albo LGD;
oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
a)

2)
3)

Skarga kasacyjna (do NSA)
(art. 62 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu
Administracyjnego:
1) wnioskodawca,
2) zarząd województwa,
3) LGD - w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny
projektu przez tą LGD.
Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu
administracyjnego, a rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
Kwestie związane z kompletnością dokumentacji wnoszonej wraz ze skargą kasacyjną, pozostawienia tej skargi
bez rozpatrzenia oraz wezwań do jej uzupełnienia lub uiszczenia wpisu są takie same jak w przypadku skargi do
WSA.
Błędne pouczenie lub brak pouczenia a prawo do skargi
(art. 63 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne
pouczenie lub brak pouczenia o możliwości wniesienia protestu albo skargi.
Stosowanie przepisów PPSA
(art. 64 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
W zakresie nieuregulowanym przepisach ustawy PS, stosowanych odpowiednio w związku z art. 22 ustawy RLKS,
do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy PPSA określone dla aktów lub
czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art.
150 i art. 152 tej ustawy.
Zakończenie procedury odwoławczej
(art. 66 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
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Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego (WSA lub NSA) polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu
skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru operacji.
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana
kwota środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację celu głównego LSR:
1/ ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia
2/ sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający
prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Stosowanie przepisów KPA
(art. 67 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)
Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia
pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, jednakże przepis art. 24 § 1 pkt 5 KPA nie ma
zastosowania do tych elementów procedury odwoławczej, które realizowane są przez LGD.
B.
Procedura odwoławcza w razie odmowy przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 PROW
2014-2020 (wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, współfinansowane
ze środków EFRROW) dokonanej przez samorząd województwa
Prawo wniesienia skargi
(art. 35 ust. 2 ustawy PROW2014-20203)
W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy
(zarząd województwa) informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem
przyczyn odmowy, a wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach
i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt4 PPSA.
Zasady i tryb wnoszenia skargi
(w szczególności art. 52 § 3, art. 53 § 2, art. 54 PPSA w zw. z. art. 35 ust. 2 ustawy PROW
2014-2020)
Skargę wnosi się na piśmie do właściwego organu (zarządu województwa) w terminie 30 dni od dnia, w którym
skarżący (wnioskodawca) o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności (odmowie przyznania pomocy). Sąd, po
wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem zarządu województwa.
Zarząd województwa przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni
od dnia jej wniesienia.
Zarząd województwa może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia
jej otrzymania. Uwzględniając skargę, zarząd województwa stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem
prawa.

3

Ustawa 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 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm)

14

Załącznik nr 2 – Lista kryteriów zgodności z LSR wraz z arkuszem oceny
L.p.

Ocena zgodności z LSR

TAK

NIE

DO N
UZU D
P

Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony w określonym miejscu i
terminie
Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym naboru
Określono poprawnie formę wsparcia (premia albo refundacja)
Określono prawidłowo wysokość premii zgodnie z pkt. 6 ogłoszenia
Określono prawidłowo czas realizacji operacji zgodnie z pkt.7 ogłoszenia
w tym z PROW 2014-2020
I

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą

1

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej2

2

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
- dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2

3

Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej

4

Wnioskodawca jest pełnoletni

5

Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia3), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot
spełniający warunki I.1,3 i 4 (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia3)

II

Wnioskodawcą jest osoba prawna

1

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w
ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się
poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli
przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia
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powyższy warunek dotyczący gmin)
2

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

3

Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.)

III

1

IV
1

2

3

Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR
Wnioskodawcą jest spółka cywilna
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki
cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria
określone w pkt I-III
Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie
ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między
podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim
objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia3)
W przypadku, gdy operacja w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 2 lit. c
rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w
§7 ust 1 pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników
tej spółki. Warunek o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli
każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wykazany w
§7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność.

V

Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej2

1

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 6

VI

Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji

1

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata
2014-20201 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie
wskaźników przypisanych do tej operacji.

2

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w paragrafie 2 ust. 1
rozporządzenia3

3

Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym
LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie
zlokalizowany poza tym obszarem

4

Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą
realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co
najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1
rozporządzenia 1303/20137
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5

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022
r.

6

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

6a

Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych

7

Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2
ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:

a

posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować, lub

b

posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, lub

c

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować

8

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie
określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3 który zawiera
informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia3)

9

Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi

VII

Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych

VIII

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej

1

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących
działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana
wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

2

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 , w
szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej

3

Wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50 tys. zł i nie więcej
niż 100 tys. zł.

4

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej2, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
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wypłaty płatności końcowej
5

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w
którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,
zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na
podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

6

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w
zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia 3 i nie są
kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych
obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR

7

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w
szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach
tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów,
jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację

IX

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych

1

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa
lokalnego przez podmioty inne niż Wnioskodawca – na podstawie
regulaminu korzystania z inkubatora

2

Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w
ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w
zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia 3 oraz polega
wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i
niekomercyjnych inkubatorów

3

Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą
to przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia
(WE) nr 178/20028

X

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej

1

Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność 2

2

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej
jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty
pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej
operacji, nie przekracza 25 tys złotych)

3

Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które
zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie
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3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
XI

1

XII

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia3
Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest
sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) jako
ta, o których mowa w § 8 rozporządzenia3
Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporzadzenia3

1

Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3

XIII

Operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym
LSR

1

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

2

Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają
się o pomoc:

a

w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit
drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 4 lub

b

w zakresie świadczenia usług turystycznych lub

c

w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

3

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas
oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji

4

Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych
przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej
sprzedaży takich dóbr lub usług

5

Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o
których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia3

XIV

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu

1

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

2

Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich5

XV
1
XVI

Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego
Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej
Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
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infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
1

Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny
charakter

2

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej

3

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

XVII

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg

1

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych

2

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub
edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci
dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

XVIII

Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych

1

Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych

2

Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem
wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla
danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez
wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż
jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
XVI. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
TA
K

1.

NIE

DO
UZU
P

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaje się za zgodną z
PROW na lata 2014-20201

Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
…………………………………………………………………………..
Data i podpis ………/………/20………
…………………………………………………………
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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XVII. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
TAK

1.

NIE

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaje się za zgodną z
PROW na lata 2014-20201

Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
…………………………………………………………………………..
Data i podpis ………/………/20………
…………………………………………………………
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn.zm.)

3

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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588)

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z
późn. zm.)

5

Ustawa 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562, 624, 892, 935 i 1475)

6

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

7

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.)
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8

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.)

l.p.

w tym zgodność z celami i wskaźnikami w LSR

1.

Operacja wpisuje się w cel ogólny w LSR

2

1. efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz
zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego obszaru
LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i
proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju
2016-2023
Operacja wpisuje się w cel szczegółowy w LSR

3

Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie w LSR

4

Operacja realizuje przynajmniej jeden ze wskaźników poniżej

TAK

NIE

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji zgodności z LSR po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

TAK

NIE

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację zgodności z LSR
UZASADNIENIE do oceny zgodności z LSR

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis
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Załącznik nr 3 Lista kryteriów merytorycznych – punktowych wraz z arkuszem oceny
cel 1.1 Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym
społecznej na obszarze objętym LSR w okresie od 2016-2022; przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii
rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o
nieodpłatne doradztwo realizowane przez 3 operacje własne:
a/rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług

Lp.

LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

1.1.1 A Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług.
Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

1.

Wnioskodawca zapewni trwałość operacji polegającej na nieodpłatnym świadczeniu usług
doradczych przez 3 lata po zakończeniu realizacji operacji
a/ tak

20 pkt.

b/ nie

0 pkt.
.
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Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej
na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystycznej
przyznając operacji 30 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

2.

Wnioskodawca uczestniczy w partnerstwie na rzecz innowacji, zrzeszającym również co
najmniej 2 uczelnie
a/ tak

20 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które będą realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, w
formie podpisanej deklaracji partnerskiej. W tym zakresie w oparciu o przedłożoną do wniosku deklarację partnerską Rada
oceni wniosek przyznając mu 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

3.

Wnioskodawca wykazał przeszkolenie co najmniej jednego pracownika w zakresie usług
doradczych z dziedziny CSR lub zakładania startup_ów lub ekologii w biznesie
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które będą realizowane przez przeszkoloną kadrę w dziedzinach jak
wyżej, dowodem na to będzie przedłożenie we wniosku certyfikatów dokumentujące tego rodzaju kompetencje dla przynajmniej
jednej osoby udzielającej doradztwo w przyszłym IOB. W oparciu o te informacje Rada oceni wniosek i przyzna mu 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

4.

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest:
a/- poniżej 5 punktów procentowych

0 pkt.

b/ co najmniej 5 punktów procentowych

20 pkt.

Założenia kryterium „ b,” wskazuje na preferowanie operacji w której Wnioskodawca deklaruje wkład własny. W tym zakresie
Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „a” Rada nie przyznaje żadnego punktu.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
24

5.

a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych
zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na
etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania
wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium.

RAZEM 80 pkt.; min. 60 pkt.
TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

cel 1.1 Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym
społecznej na obszarze objętym lsr w okresie od 2016-2022; przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii
rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o
nieodpłatne doradztwo realizowane przez 3 operacje własne:
b/stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi doradcze
on-line
WYJAŚNIENIA
1.1.1 B Stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego
UZUPEŁNIENIA
Lp.
1.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

Wnioskodawca posiada przemyślaną i przygotowaną specyfikację funkcjonalności i zawartości
merytorycznej portalu w zakresie usług świadczonych w ramach IOB, w tym doradztwo on-line
z możliwością telekonferencji
a/ tak

20 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która jest przemyślana i zapisana w formie strategii IOB do
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wdrożenia, strategię taką należy dołączyć do wniosku, którą oceni rada i przyzna dla wniosku 20 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

2.

Wnioskodawca zapewni w ramach portalu doradztwo on-line 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do
16.00 w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej w oparciu o nowoczesne modele
biznesowe przez cały okres związany z celem umowy o dofinansowanie.
a/ tak

20 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która zakłada, że uruchomiony portal doradczy będzie świadczył
usługi on-line w ciągu całego tygodnia i przez okres 5 lat związania z celem operacji zawartym w umowie o przyznanie dotacji.
Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenie w tej sprawie i załączyć do wniosku. W tym zakresie Rada rozpatrując
operację i przyznaje jej 20 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

3.

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest:
a/- poniżej 5 punktów
procentowych

0 pkt.

b/ co najmniej 5 punktów
procentowych

20 pkt.

Założenia kryterium „ b,” wskazuje na preferowanie operacji w której Wnioskodawca deklaruje wkład własny. W tym zakresie
Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „a” Rada nie przyznaje żadnego punktu.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

4.

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
a/tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych
zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na
etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania
wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium.

RAZEM 70 pkt.; min. 50 pkt.
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TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

cel 1.1 Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym
społecznej na obszarze objętym lsr w okresie od 2016-2022; przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii
rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie działalności, opartej o
nieodpłatne doradztwo realizowane przez 3 operacje własne:
c/uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości
1.1.1 C Uruchomienie programu stypendialnego dla innowatorów w obszarze przedsiębiorczości
Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

1.

Wnioskodawca posiada przemyślany program wsparcia stypendialnego
dla innowatorów w biznesie
a/ tak

20 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która zakłada przemyślany program stypendialny dla innowatorów
biznesu W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację na o programie stypendialnym
i jego założeniach. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru Rada rozpatrując operację
sprawdzi gotowość Wnioskodawcy do realizacji programu stypendialnego i przyzna mu 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie spełnia kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

2.

Wnioskodawca zapewnia kontynuację programu stypendialnego przez 3 lata po realizacji
operacji z podaniem udokumentowanego źródła finansowania stypendiów.
a/ tak

10 pkt.
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b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które posiadają zdolność do kontynuacji programu stypendialnego,
także po realizacji operacji, przez kolejne 3 lata. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną
informację na temat swojej sytuacji finansowej. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru
Rada rozpatrując operację sprawdzi możliwość do kontynuacji programu w 3 kolejnych latach przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie spełnia kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

3.

Wnioskodawca zapewnia stypendystom udostępnienie powierzchni biurowych wraz z
wyposażeniem przez okres jego udziału w programie stypendialnym.
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która umożliwi przyszłym stypendystom korzystanie z powierzchni
biurowych i sprzętu w siedzibie Wnioskodawcy. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku
oświadczenie i opis warunków lokalowych jakimi dysponuje. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w
ramach naboru Rada rozpatrując operację sprawdzi możliwości lokalowe i sprzętowe Wnioskodawcy przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie spełnia kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

4.

Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest:

a/ poniżej 5 punktów procentowych

0 pkt.

b/ co najmniej 5 punktów procentowych

20 pkt.

Założenia kryterium „ b,” wskazuje na preferowanie operacji w której Wnioskodawca deklaruje wkład własny. W tym zakresie
Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „a” Rada nie przyznaje żadnego punktu.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

5.

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych
zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na
etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania
wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium.
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RAZEM 70 pkt.; min. 50 pkt.
TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

cel 1.2 Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym
LSR w okresie 2016-2018; przedsięwzięcie 1.2.1 inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i
rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu

Lp.

LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

1.

Operacja przyczynia się do rozwoju:
a/ infrastruktury turystycznej

30 pkt.

b/ infrastruktury rekreacyjnej

20 pkt.

c/ infrastruktury kulturowej

10 pkt.

d/ żadne z powyższych

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej
na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystycznej
przyznając operacji 30 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty
rekreacyjnej na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład w uatrakcyjnienie lokalnej oferty
rekreacyjnej przyznając operacji 20 pkt.
Założenia kryterium „c” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury kulturowej
na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni czy jej realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury
kulturowej przyznając operacji 10 pkt.
W ramach całego kryterium nr 1 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we
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wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

2.

Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu
a/ inwestycyjne

10 pkt.

b/ edukacyjne

10 pkt.

b/ żadne z powyższych

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której
podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie klimatu, przykładowo mogą to być działania polegające na zwiększaniu
obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii,
zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, itp. na obszarze
LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek
wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni jej wkład inwestycyjny w ochronę klimatu przyznając operacji 10 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych
działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze obszaru LGD. W tym
zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni pomysł i jakość działań edukacyjnych założonych w ramach operacji przyznając
jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 2 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia zarówno
kryterium a i b we wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

3.

Operacja wpływa na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych
zdiagnozowane na obszarze LGD

a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do niwelowanie problemów
społeczno-gospodarczych zdiagnozowane na obszarze LGD a wpisanych do Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym zakresie
Wnioskodawca winien wskazać obszar problemowy zdiagnozowany w LSR, poprzez podanie numeru strony w dokumencie
strategii i krótki opis w załączniku do wniosku. W oparciu o te informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach
naboru ( załączniki) Rada rozpatrując operację oceni jej wpływ na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych na
obszarze LGD przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

4.

Operacja jest realizowana w miejscowości/ach zamieszkałej/ych przez mniej
niż 5 tys. mieszkańców

a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.
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Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji która jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż
5 tys. mieszkańców. Dopuszcza się możliwość realizacji operacji w kilku miejscowościach, przy założeniu, że żadna z nich nie
przekracza 5 tys. mieszkańców. W tym zakresie w oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi ilość mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. przyznając operacji
10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

5.

Wnioskodawca deklaruje stosowanie zrównoważonego zamówienia publicznego/zapytania ofertowego,
poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych KLAUZUL:

a/ tak

10 pkt.

b/ nie/ nie dotyczy

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja będzie oparta o zastosowanie zrównoważonego
zamówienia publicznego/zapytania ofertowego tj.:
Zielone zamówienia/zapytania - w którym zamawiający włącza kryteria ekologiczne do procesu zakupów i poszukuje rozwiązań
ograniczających negatywny wpływ na środowisko,
lub
Społeczne zamówienia/zapytania - to zamówienia które uwzględniają promocję godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i
praw pracy, wsparcie społecznego włączania, itp.;
W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku treści klauzul, które będą zastosowane w ramach
zamówienia publicznego/zapytania ofertowego na realizację operacji. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji
złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi treść klauzul, które zobowiązuje
się zawrzeć Wnioskodawca przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

6.

Gotowość operacji do realizacji
a/ Operacja wymaga uzyskania decyzji
budowlanych i posiada wszystkie decyzje
budowlane - prawomocne dla całego zakresu
inwestycji

10 pkt.

b/ Operacja nie wymaga uzyskania decyzji
budowlanych

10 pkt.

c/ Operacja wymaga uzyskania decyzji
budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskała lub
się jeszcze nie uprawomocniły

0 pkt

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji które posiadają wymagane decyzje budowlane lub nie wymagają
takich decyzji W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację na jakim etapie
przygotowania budowlanego jest operacja oraz ją udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji
złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację sprawdzi gotowość operacji do realizacji
przyznając jej 10 pkt.
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W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy do
realizacji
W ramach całego kryterium nr 7 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we
wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

7.

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:

a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych
zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy wykazać już na
etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania
wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium.

RAZEM 100 pkt.; min. 50 pkt.
TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji
CELU 1.3 - Pobudzenie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób w trudnej
sytuacji na rynku pracy i zagrożonych ubóstwem materialnym na obszarze objętym LSR w
okresie 2016-2022 i przypisanego do niego przedsięwzięcia 1.3.1 Uruchamianie działalności
gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych umiejętności i
zatrudnienia „startup na start”
Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
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UZUPEŁNIENIA
1.

Wnioskodawca jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym
1/ bezrobotną

10 pkt.

1a/ mieszkającą na wsi

5 pkt.

2/ w przedziale wiekowym 18-35

10 pkt.

3/ kobietą

10 pkt.

4/ zagrożoną ubóstwem materialnym

10 pkt.

5/powyżej 50 roku życia

10 pkt.

6/ żadną z powyższych

0 pkt.

Założenia kryteriów 1 wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców zagrożonych wykluczeniem społecznym
tj. w trudnej sytuacji na rynku pracy - co potwierdzą stosownymi zaświadczeniami z Urzędu Pacy (o byciu osobą bezrobotną), korzystających ze
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, co udokumentują zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku; potrzebna będzie też kserokopia dowodu
osobistego z miejscem zamieszkania lub zaświadczenie z gminy. W tym zakresie, w oparciu o stosowne zaświadczenia i charakterystykę operacji
przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację oceni, czy Wnioskodawca
wypełnia kryterium, przyznając mu pkt.
UWAGA: „mieszkającą na wsi” – oznacza, że osoba wnioskodawcy mieszka w miejscowości, która nie posiada statusu miasta i znajduje się na
terenie LGD
W ramach kryterium 1 pkt „6” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił żadnego z kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 1 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że Wnioskodawca spełnia więcej niż 1
kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

2.

Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
a/ więcej niż 1 miejsce pracy

10 pkt.

b/ 1 miejsce pracy (samozatrudnienie)

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do utworzenia więcej niż 1
(samozatrudnienie) miejsca pracy, które będą utrzymane przez 2 lata od wpłynięcia II transzy premii na konto beneficjenta tj.
20%, co Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku
kryterium, przyznając operacji j 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił punktowanego kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

3.

Czynny udział Wnioskodawcy w programie coachingowym LGD – STARTUP
na START (potwierdzony opinią coacha)
a/ w całości programu

20 pkt.
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b/ w części programu

10 pkt.

c/ wnioskodawca nie brał udziału w programie lub
uzyskał negatywną opinię coacha

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców uczestniczących czynnie
w całości programu coachingowego realizowanego przez LGD, co zostanie potwierdzone przez coacha na piśmie, wraz z oceną
zaangażowania wnioskodawcy w uczestnictwo w programie oraz stopnia realizacji kontraktu, który podpisał Wnioskodawca. W
tym zakresie w oparciu o opinię coacha i charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni, czy Wnioskodawca w wystarczającym stopniu wypełnił
kryterium, przyznając mu 20 pkt.
UWAGA: „w całości programu” oznacza udział wnioskodawcy w 2 dniowym szkoleniu dotyczącym tworzenia nowoczesnych
modeli biznesowych, oraz udział w 4 godzinnym doradztwie indywidualnym organizowanym przez biuro LGD;
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, które zostały złożone przez Wnioskodawców uczestniczących czynnie
w części programu coachingowego realizowanego przez LGD, co zostanie potwierdzone przez coacha na piśmie, wraz z oceną
zaangażowania wnioskodawcy w uczestnictwo w programie oraz stopnia realizacji kontraktu, który podpisał Wnioskodawca. W
tym zakresie w oparciu o opinię coacha i charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni, czy Wnioskodawca w wystarczającym stopniu wypełnił
kryterium, przyznając mu 10 pkt.
UWAGA: „w części programu” oznacza minimum wzięcia udziału w 4 godzinnym doradztwie indywidualnym prowadzonym w
biurze LGD.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

4.

Uruchamiana działalność spełnia warunki innowacyjności zgodnie z
obowiązującą definicją w LSR
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w
ramach uruchamianej działalności zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w oparciu
o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada
rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku innowacyjności, przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

2.
5. 1. Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie
środowiska naturalnego:
a/ inwestycyjne

10 pkt.

b/ edukacyjne

10 pkt.

c/ żadne z powyższych

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której
podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego; przykładowo mogą to być działania polegające na
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zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie
energii, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody, itp. na obszarze LGD. W tym
zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu czy środowiska naturalnego, przyznając
operacji 10 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych
działań edukacyjnych, dotyczących wpływu procesów klimatycznych czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i
gospodarcze obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni pomysł i jakość działań edukacyjnych
założonych w ramach operacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 5 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia zarówno
kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

6.

Uruchamiana działalność jest związana z obsługą ruchu turystycznego lub wytwarzaniem,
przetwórstwem, sprzedażą produktów lokalnych lub z usługami senioralnymi na obszarze LGD:
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do rozwoju działalności związanej
z obsługą ruchu turystycznego lub wytwarzaniem, przetwórstwem, sprzedażą produktów lokalnych lub z usługami senioralnymi.
W tym zakresie Wnioskodawca winien dokładnie opisać na czym będzie polegała działalność uruchamiana w ramach operacji:
tak, aby członkowie Rady nie mieli wątpliwości, że wpisuje się w warunki kryterium. W oparciu o te informacje przedstawione w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni rodzaj planowanej
działalności, przyznając jej 10 pkt.
UWAGA: obowiązująca w naborze definicja produktu lokalnego: Produkt lokalny to najczęściej wyrób lub usługa. Jest on
produkowany w sposób nieprzemysłowy, nie masowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania.
Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz
stanowi cos wyjątkowego i specyficznego.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

7.

Uruchamiana działalność rozwiązuje problemy społeczne zdiagnozowane na obszarze LGD
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do niwelowania problemów
społeczno-gospodarczych zdiagnozowanych na obszarze LGD i wpisanych do Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym zakresie
Wnioskodawca winien wskazać obszar problemowy zdiagnozowany w LSR poprzez podanie numeru strony w dokumencie strategii
i krótki opis w załączniku do wniosku. W oparciu o te informacje przedstawione w dokumentacji złożonej w ramach naboru
(wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni jej wpływ na niwelowanie problemów społeczno-gospodarczych
na obszarze LGD, przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
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UZUPEŁNIENIA
8.

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zapewnią realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiągną zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów
finansowych, zgodnie z zasadą racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy
wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania, określając w
opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację, oceni realizację kryterium, przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że operacja nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

9.

Gotowość operacji do realizacji
a/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji itp. wymaganych przez
odrębne przepisy prawa i posiada je
prawomocne dla całego zakresu inwestycji

10 pkt.

b/ Operacja nie wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa

10 pkt.

c/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa, ale jeszcze ich nie uzyskała
lub się jeszcze nie uprawomocniły

0 pkt.

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji, które posiadają prawomocne wymagane decyzje, pozwolenia,
itp. lub nie wymagają takich decyzji. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację,
na jakim etapie przygotowania w tym zakresie jest operacja oraz to udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, sprawdzi gotowość operacji
do realizacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy do
realizacji.
W ramach całego kryterium nr 9 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we
wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

10.

Termin złożenia wniosku
a/ do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków

15 pkt.
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b/ do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków

10 pkt.

c/ powyżej 10 dni trwania naboru wniosków

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 5 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru
W ramach kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 10 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru
W ramach całego kryterium nr 10 nie sumuje się punktów

Max – 160 pkt.

Min – 80 pkt.

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji
dla wnioskodawców-przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu
CEL 1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O
INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W
OKRESIE 2016-2023 – przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach
Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

1.

Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
a/ więcej niż 1 miejsce pracy

15 pkt.

b/ 1 miejsce pracy

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do utworzenia więcej niż 1 miejsca
pracy, które będą utrzymane przez 3 lata, co Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o
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charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada
rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku kryterium, przyznając operacji 15 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

2.

Doradztwo w LGD
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach
uzyskanego doradztwa na miejscu w Biurze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni, czy wnioskodawca
korzystał z doradztwa na miejscu w LGD, przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje założeń kryterium.

Lp.
3.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

Operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie zgodnie z definicją LGD
a/ tak

30 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w
ramach prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w oparciu
o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada
rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku innowacyjności, przyznając operacji j 30 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

4.

Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska
naturalnego:
a/ inwestycyjne

10 pkt.

b/ edukacyjne

10 pkt.

c/żadne z powyższych

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której
podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego; przykładowo mogą to być działania polegające na
zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie
energii, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody, itp. na obszarze LGD. W tym
zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu czy środowiska naturalnego, przyznając
operacji 10 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych
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działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i
gospodarcze obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację oceni pomysł i jakość działań edukacyjnych założonych
w ramach operacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 4 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia zarówno
kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA/
UZUPEŁNIENIA

2.
5. 1. Wnioskodawca korzystał już ze wsparcia unijnego na rozwój swojego
przedsiębiorstwa
a/ nie

5 pkt.

b/ tak

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie Wnioskodawcy, który deklaruje, że nie korzystał dotychczas z dofinansowania
unijnego. Deklaracja powinna zostać dołączona do wniosku o przyznanie pomocy w formie oświadczenia przedsiębiorcy. W tym
zakresie w oparciu o informacje w oświadczeniu, Rada rozpatrując operację, oceni, czy Wnioskodawca wypełnia kryterium,
przyznając mu 5 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

6.

Gotowość operacji do realizacji
a/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji itp. wymaganych przez
odrębne przepisy prawa i posiada je
prawomocne dla całego zakresu inwestycji

10 pkt.

b/ Operacja nie wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa

10 pkt.

c/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa, ale jeszcze ich nie uzyskała
lub się jeszcze nie uprawomocniły

0 pkt.

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji, które posiadają prawomocne wymagane decyzje, pozwolenia,
itp. lub nie wymagają takich decyzji. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację,
na jakim etapie przygotowania w tym zakresie jest operacja oraz to udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, sprawdzi gotowość operacji
do realizacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy do
realizacji.
W ramach całego kryterium nr 10 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we
wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

39

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

7.

Wnioskodawca deklaruje we wniosku większy niż wymagany wkład własny od minimalnego wkładu
wymaganego w konkursie

a/co najmniej 10 punktów procentowych

15 pkt.

b/co najmniej 5 punktów procentowych

10 pkt.

c/ co najmniej 3 punktów procentowych

5 pkt.

d/ poniżej 3 punktów procentowych

0 pkt.

Założenia kryterium „a, b, c” wskazują na preferowanie operacji, w której Wnioskodawca deklaruje większy wkład własny niż
wymagany w ogłoszonym konkursie. W tym zakresie w oparciu o informacje finansowe przedstawione w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy,
przyznając operacji 15, 10 lub 5 pkt.
W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

8.

Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które zapewnią realizację dodatkowych przedsięwzięć będących
uzupełnieniem tych wskazanych w LSR oraz osiągną zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów
finansowych zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy
wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania, określając w
opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację, oceni realizację wskaźnika, przyznając 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że operacja nie realizuje kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

9.

Termin złożenia wniosku
a/ do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków

15 pkt.

b/ do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków

10 pkt.

c/powyżej 10 dni trwania naboru wniosków

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 5 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru.
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Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 10 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru.
W ramach całego kryterium nr 9 nie sumuje się punktów.

Max 130 Min 65
TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

Kryteria merytoryczne-punktowe wyboru operacji
dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami
CEL 1.4 WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU LSR, W OPARCIU O
INNOWACYJNOŚĆ, ZASOBY LOKALNE I ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU W
OKRESIE 2016-2023 – przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

1.

Liczba partnerów:
a/ powyżej 4 partnerów

10 pkt.

b/ od 3 do 4 partnerów

5 pkt.

c/ 2 partnerów

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w ramach współpracy więcej niż 4
przedsiębiorców.
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W ramach kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w ramach współpracy od 3 do 4
przedsiębiorców.
W ramach kryterium „c” nie przyznaje się punktów.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

2.

Doradztwo w LGD
a/ tak

10 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji
złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację oceni, czy wnioskodawca korzystał z
doradztwa w LGD, przyznając operacji 10 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje założeń kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

3.

Operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania zgodnie z definicją LGD
a/ tak

30 pkt.

b/ nie

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia innowacji w
ramach prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującą definicją w ramach LSR: wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu, usługi, procesu, organizacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym. W tym zakresie w oparciu
o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada
rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku innowacyjności, przyznając operacji 30 pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że Wnioskodawcy nie wypełnili kryterium.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

4.

Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska
naturalnego:
a/ inwestycyjne

10 pkt.

b/ edukacyjne

10 pkt.

c/żadne z powyższych

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której
podjęte zostaną działania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego; przykładowo mogą to być działania polegające na
zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacji źródeł i efektywnym wykorzystaniu
energii, zastosowaniu rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody, itp. na obszarze LGD. W tym
zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z
załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu czy środowiska naturalnego, przyznając
operacji 10 pkt.
Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych
działań edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i
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gospodarcze obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w
ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni pomysł i jakość działań edukacyjnych
założonych w ramach operacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów.
W ramach całego kryterium nr 4 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że operacja spełnia zarówno
kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

5.

Gotowość operacji do realizacji
a/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji itp. wymaganych przez
odrębne przepisy prawa i posiada je
prawomocne dla całego zakresu inwestycji

10 pkt.

b/ Operacja nie wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa

10 pkt.

c/ Operacja wymaga uzyskania pozwoleń,
zezwoleń, decyzji wymaganych przez odrębne
przepisy prawa, ale jeszcze ich nie uzyskała
lub się jeszcze nie uprawomocniły

0 pkt.

Założenia kryterium „a i b” wskazują na preferowanie operacji, które posiadają prawomocne wymagane decyzje, pozwolenia,
itp. lub nie wymagają takich decyzji. W tym zakresie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną informację
na jakim etapie przygotowania w tym zakresie jest operacja oraz to udokumentować. W oparciu o informacje przedstawione w
dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, sprawdzi gotowość operacji
do realizacji, przyznając jej 10 pkt.
W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że wniosek nie jest w wystarczającym stopniu gotowy do
realizacji.
W ramach całego kryterium nr 5 nie sumuje się punktów, tylko należy wybrać jeden obszar, który najtrafniej pasuje do opisu we
wniosku złożonym przez wnioskodawcę.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

6.

Termin złożenia wniosku
a/ do 5 dni od dnia trwania naboru wniosków

15 pkt.

b/ do 10 dni od dnia trwania naboru wniosków

10 pkt.

c/powyżej 10 dni trwania naboru wniosków

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 5 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru.
W ramach kryterium „b” wskazują na preferowanie wniosków, które zostaną złożone w biurze LGD do 10 dni od dnia trwania
ogłoszonego naboru.
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W ramach całego kryterium nr 6 nie sumuje się punktów.

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTACJA

WYJAŚNIENIA
UZUPEŁNIENIA

7.

Operacja spowoduje utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
a/ 1 miejsce pracy

15 pkt.

b/ 0 miejsc pracy

0 pkt.

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji, których realizacja przyczyni się do utworzenia 1 miejsca pracy w
ramach projektu sieciowego, które będzie utrzymane przez 3 lata od otrzymania płatności ostatecznej, co Wnioskodawca powinien
wykazać we wniosku. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach
naboru (wniosek wraz z załącznikami), Rada rozpatrując operację, oceni spełnienie warunku kryterium, przyznając operacji 15
pkt.
W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu, uznając, że Wnioskodawca nie wypełnił kryterium.

Max 110 Min 60
TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ
Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach

ILOŚĆ PUNKTÓW

Wniosek uzyskał punktów:
UZASADNIENIE

Miejscowość, data

imię i nazwisko członka Rady - podpis

Załącznik nr 4 - Protokół z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia z załącznikami list;
PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD, które miało miejsce w
dniu/dniach ……………………………………………….
Protokół 4z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia na (nazwa przedsięwzięcia z LSR) ……………………..
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
4

W przypadku suplementu do Protokołu należy wstawić zapis: „Suplement nr:…. Do Protokołu ….”
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1.HARMONOGRAM POSIEDZEŃIA:
DATA
POSIEDZENIE
POSIEDZENIE

GODZINA

MIEJSCE

Na ogólną ilość 11 członków Rady, w dniu …………… swoją obecność na Posiedzeniu Rady podpisało
na liście obecności …………. członków (lista obecności załącznik nr 6), co oznacza, że Posiedzenie Rady
zostało zwołane zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady i jest /nie jest władne
podejmować uchwały. Zgodność zwołania i ważności posiedzenia Rady w dniu …………… przyjęto
Uchwałą nr …………………., w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Rady/ osoba go zastępująca przedstawił porządek posiedzenia w dniu ……………..
Uchwałą nr ……………w glosowaniu jawnym, przyjęto porządek posiedzenia Rady. Porządek obrad
stanowi załącznik do uchwały.
2. WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO LGD-KWS
Do LGD-KWS wpłynęło …………………. Wniosków o udzielenie wsparcia. W załączniku nr 1. Lista
Wniosków, które wpłynęły do LGD-KWS.
Do weryfikacji zgodności z LSR zostało przekazanych ………………. Wniosków.
3. INFORMACJA O WYŁĄCZENIACH Z PROCESU DECYZYJNEGO
W trakcie posiedzenia nastąpiły wyłączenia poszczególnych członków Rady z oceny wniosków i
dotyczyło to następujących członków Rady i wniosków:

Lp.

imię i nazwisko członka Rady który wyłączył się z oceny

nr wniosku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Uchwałą nr ………………………………. w głosowaniu, wykluczono z oceny członków Rady, którzy
wyrazili swój związek z ocenianą operacją. Tabela wykluczenia poszczególnych członków z oceny
stanowi załącznik do uchwały.

4. OCENA ZGODNOŚCI Z LSR
Na podstawie kryteriów zgodności z LSR Rada dokonała oceny …………….. wniosków.
Po zakończeniu oceny zostały sporządzone listy Wniosków: Lista Wniosków odrzuconych w wyniku
oceny zgodności z LSR (Załącznik nr 2) ….. i Lista Wniosków poprawnych pod względem zgodności z
LSR, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru
(Załącznik nr 3)….
Uchwałą nr ………………… Zatwierdzono listę wniosków poprawnych pod względem zgodności z
LSR, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami
wyboru
………………………..Wniosków uznano za poprawne po ocenie zgodności z LSR i przekazano je do
oceny merytorycznej – punktowej.
W dniu ………………….. o godzinie ………………….. zakończono pierwsze dzień posiedzenia
Rady, ustalono termin drugiego posiedzenia na ……………. na godzinę ……………...
W dniu ……………o godzinie …………… Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady
Stowarzyszenia KWS, które było kontynuacją posiedzenia rozpoczętego w dniu ……………………..
Na ogólną ilość 11 członków Rady, w dniu ……………. swoją obecność na Posiedzeniu Rady podpisało
na liście obecności ………. członków (lista obecności załącznik nr 6), co oznacza, że Posiedzenie Rady
zostało zwołane zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Rady i jest władne /nie jest władne
podejmować uchwały. Zgodność zwołania i ważności posiedzenia Rady w dniu ………….. przyjęto
jednogłośnie Uchwałą nr ………………….., w głosowaniu jawnym.
Następnie Członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wyboru wniosków pod względem
merytorycznym w oparciu o listę kryteriów punktowych.

6. OCENA MERYTORYCZNA - PUNKTOWA
Na podstawie oceny merytorycznej - punktowej dokonanej przez wybranych członków Rady
zweryfikowano zgodność merytoryczną operacji.
Rada oceniła pod względem merytorycznym – punktowym …….. Wniosków o udzielenie wsparcia.
Rada uznała …… Wniosków za poprawne pod względem zgodności z LSR i merytorycznym i tym
samym zakończyła wybór Wniosków.
Po wyborze wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia Rada ustaliła kwotę wsparcia dla
każdego z nich, podejmując Uchwałę nr……………………..
Następnie ułożono listę rankingową zgodnie z § 10 Procedury oceny wniosków, która stanowi Załącznik
nr 5 do niniejszego Protokołu.
Uchwałą nr ……………… w głosowaniu zatwierdzono/nie zatwierdzono - Listę Rankingową.
7. OPIS ZDARZEŃ NIESTANDARDOWYCH, KTÓRE ZASZŁY W TRAKCIE WYBORU
WNIOSKÓW (np. konflikt interesów, wywieranie nacisków na pracowników i/lub członków Rady,
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wystąpienie do Wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji, poprawianie błędów, korygowanie budżetów,
informacja o Wnioskach, które zostały odrzucone podczas oceny i inne wykryte nieprawidłowości przebiegu
oceny Wniosków)

8. INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW, KTÓRE NIE SĄ
ZAŁĄCZNIKAMI DO PROTOKOŁU (miejsce przechowywania procedury oceny i wyboru Wniosków o
udzielenie wsparcia, arkuszy ocen, deklaracji, Wniosków o udzielenie wsparcia, korespondencji z
Wnioskodawcami, itp.)

Biuro Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
Lutynia 24, 57-540 Lądek-Zdrój

imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady
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Załączniki:
A. Rejestry interesów i oświadczenia członków Rady
1. Lista Wniosków, które wpłynęły do LGD-KWS
2. Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR
3. Lista Wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR, zakwalifikowanych do oceny
merytorycznej – punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru
4. Lista Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nie
uzyskaniem minimum punktowego.
5. Lista rankingowa składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia i
listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia lecz odrzuconych z powodu braku
środków.
6. Lista obecności na posiedzeniach Rady

Załącznik nr 1 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………..
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”

LISTA WNIOSKÓW KTÓRE WPŁYNĘŁY DO LGD-KWS
Lp
.

nr
wniosk
u

Nr
identyfikacyj
ny

Imię i
nazwisko/n
azwa
wnioskoda
wcy

Tytuł
opera
cji

wniosko
wana
kwota
wsparcia

data i
godz.
wpływ
u

miejsce
realizacji
operacji/gmi
na

1
2
3
4
5
RAZEM:

imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady

Załącznik nr 2 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR 5

W przypadku suplementu do Listy wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR należy wstawić
zapis: „Suplement nr:…. Do Listy wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR”
5
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Lp.

nr wniosku

Imię i nazwisko/nazwa
wnioskodawcy

uzasadnienie odrzucenia Wniosku
o udzielenie wsparcia na etapie
oceny zgodności z LSR

1
2
3
imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady

Załącznik nr 3 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Lista Wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR, zakwalifikowanych do
oceny merytorycznej – punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru6

Lista operacji zgodnych z LSR
Lp.

nr wniosku

nazwa
wnioskodawcy

data wpływu Wniosku
o udzielenie wsparcia

wnioskowana
kwota wsparcia

Razem
imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady

Załącznik nr 4 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Lista Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej w związku z nie uzyskaniem
minimum punktowego 7

Lp.

nr wniosku

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

ilość punktów

1
W przypadku suplementu do Listy wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR należy wstawić
zapis: „Suplement nr:…. Do Listy wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR”
7
W przypadku suplementu do Listy Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej w związku z nie
uzyskaniem minimum punktowego należy wstawić zapis: „Suplement nr:…. Do Listy Wniosków odrzuconych
po ocenie merytorycznej w związku z nie uzyskaniem minimum punktowego...”
6
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2
3
imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady

Załącznik nr 5 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: …………………………………………………………………………………
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”

LISTA8 RANKINGOWA NR ………………..
LISTA RANKINGOWA nr ………………
Lista operacji wybranych
Lp
.

Nr
wniosk
u
nadany
przez
LGD

Nr
identyfikacy
jny

Imię i
nazwisko/Naz
wa podmiotu
ubiegającego
się o wsparcie

Tytuł
opera
cji

Zgodno
ść z
LSR

Liczba
otrzymanyc
h punktów
wraz z
uzasadnieni
em

Wnioskowa
na kwota
wsparcia

Ustalon
a kwota
wsparci
a przez
LGD

Miejsce
realizacji
inwestycji/na
zwa gminy

Operacja
mieści się
w limicie
środków
w
naborze
TA
NI
K
E

OERACJE MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W NABORZE
1.
2.
3.
razem
OERACJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W NABORZE

imię i nazwisko, podpis, data
Sekretarz Rady

imię i nazwisko, podpis, data
Przewodniczący Rady

Załącznik nr 6 do protokołu z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: ……………………………………………………………………………..
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” – lista obecności

W przypadku suplementu do listy rankingowej należy wstawić zapis: „Suplement nr:…. do Listy rankingowej
nr:….”
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