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Procedura oceny 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 

• na wybór zadania do realizacji w ramach operacji grantowych 

 

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. 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 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 Przewodniczącego, lub jego Zastępcę 

terminie. 

3. Za ważne będą uznane opinie „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się” przedłożone przy 

wykorzystaniu aplikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej w przewidzianym terminie, za 

ocenę ważną będzie uznana ocena wniosku przeprowadzona zgodnie z procedurą oceny wniosków, 

czyli po weryfikacji wstępnej, zgodności z LSR i oceny punktowej - przy wykorzystaniu aplikacji 

elektronicznej w przewidzianym terminie i zachowaniem postanowień Regulaminu organizacyjnego 

Rady, w tym badanie konfliktu interesów poszczególnych członków oceniających wniosek. 

4. Nieoddanie głosu lub nie wyrażenie opinii w przewidzianym terminie traktowane będzie jako głos 

„wstrzymujący się”. Nieocenienie wniosku będzie traktowany jako brak oceny. 

 

 

§ 3 

1.Przewodniczący Rady rozpoczyna  ocenę zgodnie  z postanowieniami  niniejszej procedury. 

2. Przed zarządzeniem oceny Przewodniczący Rady może wyjaśnić sposób oceny oraz zasady obliczania 

wyników oceny.  

 

§ 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 4 etapach:  

 

 weryfikacja wstępna w oparciu o listę kryteriów weryfikacji wstępnej wyboru operacji stanowiącą 

Załącznik nr 1  do procedury. 

 ocena zgodności z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR stanowiącą Załącznik nr 2 do 

procedury. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację: 

              - jest zgodna z PROW 2014-2020 

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

                wskaźników; 

http://www.kws.org.pl/


2 

 

 

 ocena merytoryczna w oparciu o listę kryteriów merytorycznych punktowych wyboru operacji 

stanowiącą  Załącznik nr 3 do procedury 

 

 ustalenie kwoty wsparcia 

§ 5 

 

Weryfikacja wstępna 

 

1. Członkowie Rady dokonują indywidualnej weryfikacji wstępnej Wniosków o udzielenie wsparcia w oparciu o 

listę kryteriów wstępnych wyboru operacji, stanowiącą Załącznik nr 1 do procedury. 

2. Przedmiotem weryfikacji są Wnioski, które zostały złożone przez Wnioskodawcę w biurze LGD. 

3. Każdy Wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać zweryfikowany wstępnie przez co najmniej trzech 

Członków Rady.  

4. Ocena wstępna jest oceną „zero-jedynkową”. Na podstawie starannej i wnikliwej analizy Wniosku o udzielenie 

wsparcia, Członek Rady ocenia pozytywnie lub negatywnie każde kryterium weryfikacji wstępnej. Aby Wniosek 

przeszedł pozytywną weryfikację wstępną  musi spełniać wszystkie kryteria weryfikacji wstępnej, które dotyczą 

danego konkursu i zostały podane w regulaminie konkursu.  

5. Członkowie Rady dokonują weryfikacji wstępnej Wniosku przy wykorzystaniu arkusza weryfikacji wstępnej 

Wniosku o udzielenie wsparcia, stanowiącego Załącznik nr 4 do procedury. Członek Rady potwierdza podpisem 

dokonanie czynności związanych z weryfikacją na arkuszu weryfikacji wstępnej Wniosku, w przypadku oceny w 

formie papierowej lub poprzez kliknięcie w aplikacji elektronicznej w stosowną ikonę. Informacja ta jest 

przekazywana Przewodniczącemu Rady. 

6. Weryfikacja wstępna Wniosku odbywa się podczas posiedzenia Rady. 

7. Negatywna weryfikacja wstępna skutkuje ostatecznym odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia 

kryteriów weryfikacji wstępnej.  

8. Kryteria weryfikacji wstępnej  (wymogi łączne), określone na liście kryteriów weryfikacji wstępnej wyboru 

operacji stanowiącej załącznik nr 1 do procedury, nie podlegają wyjaśnieniom, uzupełnieniom lub korekcie 

Wniosku.  

9. Po weryfikacji wstępnej tworzy się listę wniosków niewybranych do udzielenie wsparcia z powodu: 

negatywnej weryfikacji wstępnej, którą zatwierdza uchwałą Rada. 

10. Jeśli Wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów wstępnych, Wnioskodawca informowany 

jest  o przyczynach odrzucenia Wniosku i możliwości wystąpienia do LGD o dofinansowanie w kolejnym 

naborze, o ile taki jest przewidziany. 

11. Wnioski poprawne po weryfikacji wstępnej przekazywane są do oceny zgodności z LSR. Jedynie Wnioski 

uznane za poprawne po weryfikacji wstępnej mogą być przedmiotem oceny zgodności z LSR. 

 

§ 6 

 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; 

 

1. Członkowie Rady dokonują indywidualnej oceny Wniosków o udzielenie wsparcia w oparciu o listę kryteriów 

zgodności z LSR wyboru operacji, stanowiącą Załącznik nr 2 do procedury. 

2. Przedmiotem oceny są Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.  

3. Każdy Wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać oceniony przez co najmniej trzech Członków Rady.  
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4. Ocena zgodności z LSR jest oceną „zero-jedynkową”. Na podstawie starannej i wnikliwej analizy Wniosku o 

udzielenie wsparcia, Członek Rady ocenia pozytywnie lub negatywnie każde kryterium zgodności z LSR. 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.  

5. Członkowie Rady dokonują oceny zgodności z LSR Wniosku przy wykorzystaniu arkusza zgodności z LSR 

stanowiącego Załącznik nr 5 do procedury. 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. 

6. Weryfikacja wstępna zgodności operacji z LSR odbywa się podczas posiedzenia Rady.  

 

7. 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 

paragrafie „Autokontrola” (LGD). Wniosek oceniany ponownie w trybie „Autokontrola” (LGD) , musi 

zostać oceniony w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ponownej ocenie Wniosku.  Ponowna 

ocena Wniosku przeprowadzona zostaje zgodnie z § 6.  

8. Kryteria oceny zgodności z LSR  (wymogi łączne), określone na liście kryteriów zgodności z LSR wyboru 

operacji stanowiącej załącznik nr 2 do procedury, nie podlegają wyjaśnieniom, uzupełnieniom lub korekcie 

Wniosku.  

9. Po ocenie zgodności z LSR tworzy się listę wniosków niewybranych do udzielenie wsparcia z powodu: 

niezgodności z LSR, którą zatwierdza uchwałą Rada. 

10. Jeśli Wniosek został odrzucony z powodu niezgodności z LSR, Wnioskodawca informowany jest  o 

przyczynach odrzucenia Wniosku i możliwości wniesienia odwołania w formie wniesienia protestu. 
 

11. 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.  

 

§ 7 

 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. 

2. Każdy Wniosek o udzielenie wsparcia musi zostać oceniony pod względem merytorycznym - punktowym 

przez co najmniej 3 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, stanowiącego Załącznik nr 6 do procedury. 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 i może trwać 1 

lub 2 dni w zależności od ilości złożonych wniosków w konkursie. 

6. Na etapie oceny merytorycznej - punktowej nie ma możliwości uzupełniania lub poprawiania informacji 

zawartych w dokumentacji przekazanej przez Wnioskodawcę do LGD w ramach konkursu.  

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie merytorycznej punktowej danego Wniosku, wniosek otrzyma 

ocenę, którą wskazało większość Członków Rady. W przypadku równej liczby w rozbieżności głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady. 
W przypadku kiedy Przewodniczący Rady uzna, że członek/członkowie Rady notorycznie  podczas oceny 
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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.  

8. Pod pojęciem rozbieżności rozumie się sytuację, w której oceny przyznane przez Członków Rady dla 

poszczególnych kryteriów merytorycznych - punktowych  różnią się dla danego Wniosku.  

9. W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby Wniosków) LGD może wydłużyć termin oceny, o którym 

mowa w § 7, o czym poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.  

10. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów 

merytorycznych – punktowych ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane 

Wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno według ważności kryteriach 

merytorycznych - punktowych.  

Listę kryteriów merytorycznych - punktowych  ułożonych w kolejności od najważniejszego zawiera Załącznika 

nr 3 do procedury oceny Wniosków.  

11. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych 

kryteriów merytorycznych - punktowych, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia 

wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony 

wcześniej.  

12. Po wyborze Wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia Rada ustala kwotę wsparcia. 

§ 8 

Ustalenie kwoty wsparcia  

Rada ustala kwotę wsparcia w oparciu o poniższe zasady: 

1) zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów w 

granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR , 

2) zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR wartości premii określonej np. dla danego typu operacji / 

rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 16 rozporządzenia LSR, tzn. od 

50 tys. zł do 100 tys. zł , 

3) zastosowanie wskazanej w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków maksymalnej kwoty pomocy np. 

dla danego typu operacji / rodzaju działalności gospodarczej,  w granicach określonych przepisami § 15 

rozporządzenia LSR (fakultatywnie), 

4) weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za 

niekwalifikowalne, co odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji samorządu województwa w zakresie 

ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności kosztów dokonywanej w ramach kontroli administracyjnej 

wniosków o przyznanie pomocy (fakultatywnie), 

LGD może ustalić kwotę wsparcia przez zmniejszenie intensywności pomocy (poziom dofinansowania) 

określony w § 18 rozporządzenia LSR, wskazując w LSR np. dla danego typu operacji / rodzaju działalności 

gospodarczej inne poziomy dofinansowania, w granicach określonych w § 18 rozporządzenia LSR. Jeżeli 

LGD nie będzie określać maksymalnych stawek kwot pomocy – w takim przypadku ustalenie przez LGD 

kwoty pomocy dla danej operacji będzie stanowić iloczyn poziomu dofinansowania określonego przez LGD 

oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji. Jeśli tak wyliczona kwota pomocy będzie przekraczać: 

a) kwotę pomocy określoną we wniosku przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, 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 oraz dostępny beneficjentowi limit pomocy de minimis)  

– LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. 

Jeśli wnioskowana kwota premii będzie niższa od określonej przez LGD w LSR – nie będzie możliwe udzielenie 

wsparcia. 

LGD może ustalić kwotę wsparcia przez zmniejszenie maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla 

beneficjenta lub operacji, określoną w § 15 rozporządzenia LSR, wskazując np. dla danego typu operacji / 

rodzaju działalności gospodarczej inne wysokości kwoty pomocy, w granicach określonych w § 15 

rozporządzenia LSR. Jeżeli LGD określi inne stawki kwot pomocy – w takim przypadku ustalenie przez LGD 

kwoty pomocy dla danej operacji będzie stanowić iloczyn poziomu dofinansowania określonego przez LGD (w 



5 

 

granicach określonych w § 18 rozporządzenia LSR i LSR lub ogłoszeniu o naborze) oraz sumy kosztów 

kwalifikowalnych operacji. Jeśli tak wyliczona kwota pomocy będzie przekraczać: 

a) maksymalną kwotę pomocy określoną przez LGD w LSR lub ogłoszeniu, lub  

b) kwotę pomocy określoną we wniosku przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, lub  

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

d) dostępne dla beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na beneficjenta w okresie 

programowania 2014-2020 oraz dostępny beneficjentowi limit pomocy de minimis) 

– LGD dokonuje ustalenie kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. 

LGD może ustalić kwotę wparcia w wyniku weryfikacji kwalifikowalności kosztów wskazanych we wniosku. W 

przypadku stwierdzenia nie kwalifikowalności danego kosztu kwota pomocy ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu. 

 

§ 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, oraz z listy Wniosków 

ocenionych pozytywnie, na które jednak zabrakło budżetu, stanowiącej  listę Wniosków nierekomendowanych do 

udzielenia wsparcia. Powstaje również lista wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej punktowej w 

związku z nieuzyskaniem  minimum punktowego.  

2. Listy wymienione w ust. 1 zatwierdzane są uchwałami Rada i podlegają one ogłoszeniu na stronie internetowej 

LGD.  

3. Po zakończeniu oceny merytorycznej- punktowej i ustaleniu kwoty wsparcia Rada sporządza Protokół 

(załącznik nr 7 – wzór protokołu), 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. Pismo w imieniu LGD wysyła Przewodniczący 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 możliwość skierowania Wniosku do ponownej oceny merytorycznej punktowej w trybie 

opisanym w paragrafie „Autokontrola” (LGD). Wniosek oceniany ponownie w trybie „Autokontrola” , musi 

zostać oceniony w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o ponownej ocenie Wniosku.  Ponowna 

ocena Wniosku przeprowadzona zostaje zgodnie z § 7.  

§ 10  

Tryb układania wniosków o udzielenie wsparcia na liście rankingowej  

 
1.Wybór wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonywane są zgodnie z punktacją uzyskaną przez 

Wnioskodawcę  w zakresie kryteriów merytorycznych  punktowych z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 4.  

2. Wybór wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonywane są w oparciu o zasadę równomiernego 

rozmieszczenia Wnioskodawców na terenie całego LGD, w możliwie dużej liczbie gmin należących do LGD.  

Zasada dyktowana potrzebą zrównoważonego rozwoju obszaru LGD.  

3. Pierwszy rekomendację do uzyskania wsparcia otrzyma Wnioskodawca, który uzyskał największą liczbę 

punktów w zakresie kryteriów merytorycznych. Wybór kolejnego Wnioskodawcy dokonywany jest zgodnie z 

uzyskaną liczną punktów według rankingu pod warunkiem, że lokalizacja Wnioskodawcy dotyczy obszaru  innej 

gminy w stosunku do poprzednio wybranych Wnioskodawców.  

4. W przypadku dostępności środków dopuszcza się udzielenie wsparcia i wybór kolejnego Wnioskodawcy z 

obszaru tej samej gminy, przy czym w pierwszej kolejności rekomendację do uzyskania wsparcia mogą otrzymać 

wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych w kolejnych gminach.  

5. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów 

merytorycznych, w pierwszej kolejności do udzielenia wsparcia będą rekomendowane wnioski, które uzyskały 
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większą liczbę punktów w wymienionych kolejno, według ważności, kryteriach merytorycznych; listę kryteriów 

merytorycznych punktowych ułożonych w kolejności od najważniejszego zawiera Załącznika nr 3 do procedury1.  

6. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych 

kryteriów merytorycznych-punktowych, o kolejności wniosków na liście wniosków rekomendowanych do 

udzielenia wsparcia dla obszaru danej gminy będzie decydowała kolejność złożenia w LGD wniosku, wsparcie 

otrzyma wniosek złożony wcześniej.  

 

 

§ 11 

Odwołanie od wyników oceny 
1. W ramach konkursu, w procesie wyłaniania operacji do udzielenia wsparcia przewiduje się środek 

odwoławczy w postaci złożenia przez Wnioskodawcę protestu. 

2. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013
2
, innym niż LGD, (dalej: „wnioskodawcom”) jeśli operacja, o której 

wsparcie ubiega się wnioskodawca została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została 

wybrana przez LGD (zarząd lub radę) albo została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 

protest przysługuje jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na: 

1) brak zgodności z LSR, 

2)    nieuzyskanie minimalnej liczby punktów, 

3)    nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

Pouczenie o prawie do protestu 

(art. 21 ust. 5 i 6 ustawy RLKS oraz art. 46 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, 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 za pośrednictwem LGD; 

3) wymogi formalne protestu. 

Termin wniesienia protestu 

(art. 22 ust. 2 ustawy RLKS) 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 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. 

                                                 
1
 Przykładowo, jeśli operacja A i operacja B uzyskają taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych, to Członkowie Rady 

sprawdzą, ile punktów każda z operacji uzyskała w zakresie kryterium merytorycznego wskazanego w pozycji 1. Wyżej na liście operacji 

rekomendowanych do udzielenia wsparcia zostanie sklasyfikowana operacja, która uzyska więcej punktów w zakresie tego kryterium. Jeśli 

operacje A i B uzyskają taką samą liczbę punktów w zakresie kryterium merytorycznego  numer 1 oceniający sprawdzą analogicznie, ile 

punktów uzyskały operacje w zakresie kolejnych kryteriów merytorycznych według przypisanej im wagi;   
2 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 r., str. 320, z późn. zm.) 
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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) 

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 lub wskazanie, w 

jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR 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. 

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

omyłki, właściwa instytucja (LGD lub zarząd województwa) wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia 

lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod 

rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

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). 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak 

pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu. 

Procedura odwoławcza, a postępowanie z pozostałymi wnioskami 

(art. 22 ust. 6 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. 

„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 umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku 

przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo 

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do 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. 

 

Procedura w przypadku  pozytywnej powtórnej weryfikacji wniosku w wyniku „Autokontroli” 

 

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia 

Rada LGD dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej, tworząc Suplement nr 1 do  listy 
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rankingowej. Korekta  listy rankingowej polega na jej ponownym przygotowaniu zgodnie z § 7 ust. 18-19. W 

przypadku nie wpłynięcia odwołania w formie protestu w wyznaczonym terminie lub  negatywnego 

rozpatrzenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie Wniosku przez LGD pierwotna  lista rankingowa, pozostaje 

bez zmian a odwołanie w formie protestu zostaje przekazane do zarządu województwa. 

2. Suplement nr 1do listy rankingowej składa się z listy Wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia 

oraz z listy Wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, na które zabrakło budżetu, stanowiącej listę 

Wniosków nierekomendowanych do udzielenia wsparcia. Suplement nr 1 do listy rankingowej zatwierdza Rada 

podejmując stosowną uchwałę. Rada ma możliwość podejmowania uchwał w sposób obiegowy przy 

wykorzystaniu  aplikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej. 

3. Po zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 7, Rada sporządza Suplement nr 1do Protokołu, do którego 

załącza Suplement nr 1 do listy rankingowej Wniosków.  

4. LGD pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach konkursu. Pismo w imieniu LGD wysyła 

Przewodniczący Rady. 

5. Suplement nr 1 do Protokołu i listy rankingowej jest sporządzany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 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.  

 

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 30 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 60 dni od dnia jego otrzymania. 

Zarząd województwa, informuje wnioskodawcę (do wiadomości LGD) 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, może: 

1) odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście rankingowej 

wniosków wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o 

tym wnioskodawcę i LGD, albo 

2) 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. 

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. 

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 umieszcza go na liście rankingowej wniosków sporządzonej przez LGD w wyniku 

przeprowadzenia procedury odwoławczej; 

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. 59 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 oraz 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. 

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 KPA
3
 (wyłączenia 

pracowników organu) stosuje się odpowiednio. 

W „autokontroli” oraz w ponownym wyborze operacji (dokonywanych przez LGD), nie mogą brać udziału 

osoby, które nie zapewniają bezstronności, i przepis art. 24 § 1 pkt 1-4, 6 i 7 KPA (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 PPSA
4
. 

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 

– 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, 

4) informację o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze operacji lub pozostawieniu 

protestu bez rozpatrzenia 

– wraz z ewentualnymi załącznikami i jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci 

uwierzytelnionej kopii. 

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: 

                                                 
3
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) 

4
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. 

zm.) 
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1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że: 

a) 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; 

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

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) 

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego 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 

wyczerpany limit wsparcia, przewidziany w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach 

środków pochodzących z danego EFSI: 

1) właściwa instytucja, do której wpłynął protest (LGD albo zarząd województwa), pozostawia go bez 

rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 

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 4 Kpa nie ma 
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zastosowania do tych elementów procedury odwoławczej, które realizowane są przez LGD. 
 

 

§ 12 

 
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 

c/ pozytywnego rozpatrzenia protestu przez zarząd województwa 

rekomendację mogą uzyskać kolejne Wnioski z listy rankingowej wniosków nie rekomendowanych do udzielenia 

wsparcia z powodu braku środków w konkursie lub pozytywnie rozpatrzone po proteście przez zarząd 

województwa. 

2. Zawarcie umowy w trybie określonym w ust. 1 będzie możliwe w ciągu 8 miesięcy od dnia ogłoszenia listy 

rankingowej lub suplementu nr 1 do listy rankingowej, po uzyskaniu pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy o 

aktualności Wniosku o udzielenie wsparcia złożonego w konkursie w zakresie wymagań wobec Wnioskodawców 

z uwzględnieniem aktualizacji Planowanych wydatków w ramach operacji, na zasadach określonych w ust. 3.  

3. 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.  
4. W przypadku określonym w ust. 1 sporządzany jest kolejny Suplement  do Protokołu oraz  listy rankingowej 

Wniosków.  

5. Kolejny Suplement do Protokołu i listy rankingowej jest sporządzany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

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.  

§ 13 
1. Z procesu oceny Wniosków o udzielenie wsparcia i prac Rady sporządza się:  

 Protokół wraz z załącznikami:  

a/Lista Wniosków, które wpłynęły do LGD-KWS 

b/Lista Wniosków odrzuconych w wyniku weryfikacji wstępnej przyjęta uchwałą Rady 

c/Lista Wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej, zakwalifikowanych do oceny zgodności z LSR przyjęta 

uchwałą Rady 

d/ Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny zgodności z LSR przyjęta uchwałą Rady 

e/ Lista Wniosków poprawnych pod względem zgodności z LSR, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – 

punktowej zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru przyjęta uchwałą Rady 

f/Lista Wniosków odrzuconych po ocenie merytorycznej - punktowej w związku z nie uzyskaniem minimum 

punktowego. przyjęta uchwałą Rady 

g/ Lista rankingowa składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia i listy operacji 

nierekomendowanych do udzielenia wsparcia z powodu braku środków przyjęta uchwałą Rady. (ułożonej w 

kolejności malejącej, uwzględniającej liczbę punktów w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych);  

h/ Lista obecności na posiedzeniach Komisji  

 

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.  



12 

 

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 weryfikacji wstępnej, arkusze 

oceny zgodności z LSR i arkusze oceny merytorycznej - punktowej oraz deklaracje poufności i bezstronności 

przechowywane są w biurze LGD.  

 

§ 14 
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:  

 

 

 
 

 

1) Załącznik nr 1 - Lista kryteriów weryfikacji wstępnej 

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

 dla konkursu w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) 

UWZGLĘDNIAJĄCEJ BROKERING INNOWACJI ORAZ URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI, OPARTEJ O NIEODPŁATNE DORADZTWO 

- Konkursy na wybór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD 

 
 dla konkursu w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 INWESTYCJE PUBLICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI I REKREACJI 

RESPEKTUJĄCE GMINNE POLITYKI PRZESTRZENNE UWZAGLĘDNIAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU 
 

 dla konkursu w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 URUCHAMIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU 

WDRAŻANEGO PRZEZ LGD NA RZECZ NABYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZATRUDNIENIA „STARTUP NA START” 

 

 

 dla konkursu w ramach przedsięwzięcia 1.4.1 WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ  W PRZEDSIĘBIORSTWACH   

 

- Konkursy grantowe 

dla konkursów grantowych w ramach przedsięwzięć: 

 1.5.1 REALIZACJA LOKALNYCH INICJATYW ZWIĄZANYCH  Z OŻYWIENIE MIEJSC AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ Z 

UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH 

 1.5.2 REALIZACJA LOKALNYCH INICJATYW ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM WALORÓW OBSZARU LSR I ZACHOWANIEM 

DZIEDZICTWA LOKALNEGO 

 

 1.5.3 REALIZACJA LOKALNYCH INICJATYW ZWIĄZANYCH Z  ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW W MAŁĄ PUBLICZNĄ 

INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ I TURYSTYCZNĄ 

2) Załącznik nr 2 – Lista kryteriów zgodności z LSR 

3) Załącznik nr 3 – Lista kryteriów merytorycznych - punktowych 

4) Załącznik nr 4 - Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku  

5) Załącznik nr 5 - Arkusz oceny zgodności z LSR Wniosku  

KONKURSY 

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

na wybór operacji 
realizowanych przez 

podmiot inny niż LGD 
grantowe 
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6) Załącznik nr 6 - Arkusz oceny merytorycznej punktowej Wniosku  

4) Załącznik nr 7 - Protokół z oceny Wniosków o udzielenie wsparcia z załącznikami list;  

 

Załącznik nr 1 List kryteriów weryfikacji wstępnej. 

 

I. dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji 

respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

L.p. Kryteria weryfikacji wstępnej - bez możliwości korekty
 TAK NIE 

1. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji we właściwej instytucji.     

2. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe zgodnie z zakresem 

tematycznym 
  

3. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.     

4. Zgodność operacji z formą wsparcia w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia)   

5. Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji na formularzu obowiązującym dla danego konkursu.   

6. Możliwość identyfikacji wnioskodawcy.   

7. Wniosek złożony bezpośrednio w biurze LGD (bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika 

albo przez osobę upoważnioną) 

  

Wyniki weryfikacji wstępnej bez możliwości korekty TAK NIE 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną bez możliwości korekty   

 

Załącznik nr 2 Lista kryteriów zgodności z LSR 

I. dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji 

respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 

A)  operacja jest zgodna z PROW 2014-2020 

 

L.p. Kryteria oceny zgodności z LSR, w tym ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 

TAK NIE ND 

I Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą*    
I1 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 

   

I2 Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

   

I3 Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej    
I4 Wnioskodawca jest pełnoletni    
II Wnioskodawcą jest osoba prawna    
II1 Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się  na obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, których 

obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR 
   

II2 Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo    
III Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną* 
   

III1 Siedziba / oddział  spółki kapitałowej w organizacji  lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 
   

III 2 Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc  na operację wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarze wiejskim  przez podejmowanie działalności gospodarczej 
   

IV Wnioskodawcą jest spółka cywilna*    
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IV1 Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III     
V Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy i operacji    
V1 Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania  M19, a jej 

realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników 
   

V2 Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu    
V3 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 

   

V4 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane 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 

   

V5 Z załączonego do WOPP biznesplanu wynika, iż operacja zakłada osiąganie zysku - nie dotyczy operacji, które 

będą realizowane wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3 
   

V6 Operacja będzie realizowana w 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. 

   

V7 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych    
V8 Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3:    
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, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub    
d - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować    

V9 Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonych dla 

poddziałania 19.2 w rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 
   

V10 Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych , a w przypadku 

Wnioskodawcy będącego   jednostką sektora finansów publicznych lub organizacją pożytku publicznego wydatki 

nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek 

innego unijnego instrumentu finansowego 

   

V11 Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów  

rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

   

VI Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez podejmowanie 

działalności gospodarczej 
   

VI1 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 

   

VI2 Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany 

do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

   

VI3 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc  w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 
   

VI4 Operacja zakłada wykonywanie działalności oraz utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy 

przez dwa lata od płatności końcowej - dotyczy spółki kapitałowej w organizacji 
   

VI5 Operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej3 przez  co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - dotyczy osób fizycznych 
   

VII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez tworzenie lub rozwój 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
   

VII1 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzeni3, której przedmiotem jest działalność gospodarcza 

sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

   

VII2 Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez  podmioty inne niż 

ubiegający się o przyznanie pomocy 
   

VII3 Operacja 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 rozporządzeni3 oraz polega wyłącznie na 

tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 

   

VIII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności 

gospodarczej 
   

VIII1 Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej2 
   

VIII2 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc  w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3  albo upłynęło co najmniej dwa lata od dnia przyznania temu 

podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 

   

VIII3 Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, przez trzy lata od płatności końcowej, przy czym miejsce pracy jest uzasadnione zakresem realizacji 

operacji, a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę - 

dotyczy Wnioskodawcy, w przypadku którego suma uzyskanej oraz wnioskowanej pomocy przekracza 25 tys. zł 

   

IX Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym    
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w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia 
3 

IX1 Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 

lit. a-c rozporządzenia3 
   

X Operacja dotyczy  wspierania współpracy    
X1 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym 

LSR 
   

X2 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 

   
b w zakresie świadczenia usług turystycznych    
c w  zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych    

X3 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji 

operacji 
   

X4 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 

   

XI Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu    
XI1 Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu produktów i usług lokalnych    
XI2 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 
   

XII Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego    
XII1 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej    
XIII Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury    
XIII1 Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny  lub niekomercyjny charakter    
XIII2 Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej    
XIII3 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej    
XIV Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg    
XIV

1 

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych    

XIV

2 

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej umożliwi połączenie obiektów użyteczności 

publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla 

ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych 

   

XIV

3 

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej skróci  dystans lub czas dojazdu do obiektów 

użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej 

   

XV Operacja dotyczy  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych    
XV1 Operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych    
XV2 Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub 

specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR 
   

Wyniki zgodności operacji z PROW 2014-2020 TAK NIE 

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020   

1Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję 
Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) 
2ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.) 
3rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) 
4rozporządzenie 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.) 
5ustawa 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 i 1888) 
* nie dotyczy operacji własnych LGD 

 

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

w LSR wskaźników; 

 

L.p. Nazwa i opis kryteriów zgodności z LSR – kryteria obligatoryjne TAK NIE 

1. Operacja wpisuje się w cel ogólny i szczegółowy w LSR   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku. Brak możliwości korekty 

2. Operacja realizuje wskaźnik w LSR   

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku. Brak możliwości korekty 
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Wyniki weryfikacji operacji pod kątem realizacji celu ogólnego i szczegółowego przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników 
realizuje nie 

zrealizuje 

operacja realizuje cel ogólny i szczegółowy LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników; 

  

 

 

Załącznik nr 3 Listę kryteriów merytorycznych - punktowych wyboru operacji 

I. dla konkursu: 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 

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 

wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

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.  
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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 

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 

4. 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 10 pkt.  

W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

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

a/ tak 10 pkt. 

b/ nie 0 pkt. 

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 

6. Wnioskodawca deklaruje stosowanie zrównoważonego zamówienia publicznego/zapytania ofertowego, 

poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych  KLAUZUL: 

a/ tak 10 pkt. 

b/ nie/ nie dotyczy 0 pkt. 
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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 

7. 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.  

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 

8. 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 115 pkt.; min. 70 pkt. 
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 Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny Wniosków o udzielenie wsparcia  

 Arkusz weryfikacji wstępnej oceny operacji 

Wniosku o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

Przedsięwzięcie: dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne 

uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 

Numer Wniosku:  

Nazwa Wnioskodawcy:  
 

L.p. Kryteria weryfikacji wstępnej operacji TAK NIE UWAGI 

A                                                       Kryteria weryfikacji wstępnej - bez możliwości korekty 

1. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji we właściwej instytucji.       
 

2. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe zgodnie z zakresem tematycznym   

3. Złożenie Wniosku o dofinansowanie operacji w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.     

4. Zgodność operacji z formą wsparcia w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia)   

5. Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji na formularzu obowiązującym dla danego konkursu   
6. Możliwość identyfikacji wnioskodawcy.   

7. Wniosek złożony bezpośrednio w biurze LGD (bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 

upoważnioną) 

  

Wyniki weryfikacji wstępnej bez możliwości korekty TAK NIE  

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną     

B PRZEKAZANIE DO OCENY ZGODNOŚCI Z LSR 

 

1  

 

Wniosek zostaje  przekazany do oceny zgodności z LSR  ? 

TAK NIE UWAGI 
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2  

Sporządzone przez (imię i nazwisko):  
 

3  

Data i podpis:  
 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu oceny Wniosków o udzielenie wsparcia  

Arkusz oceny zgodności z LSR 

Wniosku o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

Przedsięwzięcie: dla konkursu: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne 

uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 

Numer Wniosku:  

Nazwa Wnioskodawcy:  
 

A Kryteria oceny ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 
1
 

TAK NIE ND 

I Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą*    
I1 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 
   

I2 Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób 

fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 
   

I3 Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej    
I4 Wnioskodawca jest pełnoletni    
II Wnioskodawcą jest osoba prawna    
II1 Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się  na obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba znajduje 

się poza obszarem objętym LSR 
   

II2 Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo    
III Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną* 
   

III1 Siedziba / oddział  spółki kapitałowej w organizacji  lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR 
   

III 2 Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc  na operację wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez podejmowanie 

działalności gospodarczej 
   

IV Wnioskodawcą jest spółka cywilna*    
IV1 Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III     
V Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy i operacji    
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V1 Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania  M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych 

wskaźników 
   

V2 Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu    
V3 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 
   

V4 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada 

udokumentowane 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 

   

V5 Z załączonego do WOPP biznesplanu wynika, iż operacja zakłada osiąganie zysku - nie dotyczy operacji, które będą realizowane wyłącznie w zakresie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3 
   

V6 Operacja będzie realizowana w 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. 

   

V7 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych    
V8 Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3:    
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, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub    
d - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować    

V9 Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w rozporządzeniu oraz zasadami 

dotyczącymi kwalifikowalności 
   

V10 Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych , a w przypadku Wnioskodawcy będącego   jednostką sektora finansów 

publicznych lub organizacją pożytku publicznego wydatki nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub 

jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego 

   

V11 Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów  rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 
   

VI Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez podejmowanie działalności gospodarczej    
VI1 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 
   

VI2 Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji  o 

Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
   

VI3 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 
   

VI4 Operacja zakłada wykonywanie działalności oraz utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy przez dwa lata od płatności końcowej - dotyczy 

spółki kapitałowej w organizacji 
   

VI5 Operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3 przez  co najmniej 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej - dotyczy osób fizycznych 
   

VII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych 
   

VII1 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c 

rozporządzeni3, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 
   

VII2 Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez  podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy    
VII3 Operacja 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 rozporządzeni3 oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 
   

VIII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej    
VIII1 Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

   
VIII2 Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3  

albo upłynęło co najmniej dwa lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia3 
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VIII3 Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przez trzy lata od płatności końcowej, 

przy czym miejsce pracy jest uzasadnione zakresem realizacji operacji, a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o 

pracę - dotyczy Wnioskodawcy, w przypadku którego suma uzyskanej oraz wnioskowanej pomocy przekracza 25 tys. zł 

   

IX Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia 
3 

   

IX1 Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie określonym w  § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3 
   

X Operacja dotyczy  wspierania współpracy    
X1 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR    
X2 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 

   
b w zakresie świadczenia usług turystycznych    
c w  zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych    

X3 Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji    
X4 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 
   

XI Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu    
XI1 Operacja dotyczy  rozwoju  rynków zbytu produktów i usług lokalnych    
XI2 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 
   

XII Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego    
XII1 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej    
XIII Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury    
XIII1 Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny  lub niekomercyjny charakter    
XIII2 Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej    
XIII3 Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej    
XIV Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg    
XIV1 Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych    
XIV2 Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych 
   

XIV3 Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej skróci  dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są 

usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej 
   

XV Operacja dotyczy  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych    
XV1 Operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych    
XV2 Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i 

uzasadnionych w LSR 
   

Wyniki zgodności operacji z PROW 2014-2020 TAK NIE 

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020   

1Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie 
strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) 
2ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.) 
3rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570) 
4rozporządzenie 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 
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rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 
5ustawa 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 i 1888) 
* nie dotyczy operacji własnych LGD 

 

B. Kryteria oceniające realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 
 

1. Czy realizacja operacji przyczynia się do osiągnięcia celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR podanych poniżej ?   

Cel główny 
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 

TAK NIE 

  

Cel szczegółowy 
1.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ SPRZYJAJĄCY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR 
W OKRESIE 2016-2018 

TAK NIE 

  

Przedsięwzięcie 
1.2.1 INWESTYCJE PUBLICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI I REKREACJI RESPEKTUJĄCE GMINNE POLITYKI 

PRZESTRZENNE UWZAGLĘDNIAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU 

TAK NIE 

  

Wskaźnik produktu Liczba inwestycji w infrastrukturę publiczną uwzględniającą działania na rzecz zmian klimatu 
TAK NIE 

  

DECYZJA W SPRAWIE REALIZACJI CELÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ I 

WSKAŹNIKÓW W LSR 

 

 

TAK 

 

NIE 

 

UWAGI 

 Operacja realizuje cel główny, szczegółowy, przedsięwzięcie i 

wskaźniki 

(kryterium łączne) 

   

 Sporządzone przez (imię i nazwisko):   

 Data i podpis:   

PRZEKAZANIE DO OCENY MERYTORYCZNEJ PUNKTOWEJ 

 

  

Wniosek zostaje  przekazany do oceny merytorycznej punktowej? 
TAK NIE UWAGI 

   

  

Sporządzone przez (imię i nazwisko):  
 

  

Data i podpis:  
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Załącznik 6 Arkusz oceny merytorycznej punktowej dla 1.2.1 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA  
Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

1. Operacja przyczynia się do rozwoju:  

a/ infrastruktury turystycznej 30 pkt.   

b/ infrastruktury rekreacyjnej 20 pkt.   

c/ infrastruktury kulturowej 10 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 wniosku złożonym przez wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

2. Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu 

a/ inwestycyjne 10 pkt.   

b/ edukacyjne 10 pkt.   

b/ żadne z powyższych 0 pkt.   
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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 Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

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 Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

4. 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.   
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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 10 pkt.  

W ramach kryterium „d” Rada nie przyznaje żadnego punktu. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

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

a/ tak 10 pkt.   

b/ nie 0 pkt.   

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 Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

6. 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 
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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 Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

7. 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.  

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 Stopień spełnienia kryteriów 

merytorycznych punktowych 

uzasadnienie 

PUNKTACJA CZŁONKA 

RADY 

8. Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu:   

a/ tak 10 pkt.   

b/ nie 0 pkt.   
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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. 

Łączna liczba punktów w zakresie kryteriów merytorycznych  punktowych 

maksymalna:115 

minimalna: 70 

  

 

Wyniki oceny merytorycznej punktowej 

ilość uzyskanych punktów 

 

 

Uzasadnienie oceny całościowej 

 

 

 

Sporządzone przez (imię i nazwisko):  

 

 

data i podpis  

 

 


