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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 
Załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji 

 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00018-6933-UM0910011/15 

 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
 

Wstęp 

 

 Zakres „Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR”, zwanych dalej 

Procedurami, obejmuje czynności związane z przeprowadzeniem naboru i wyboru wniosków 

składanych przez podmioty inne niż Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” i realizację 

operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I. Użyte w procedurach określenia i skróty oznaczają: 

1. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

2. ustawa RLKS - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z  2015 r. poz. 378); 

3. ustawa ROW - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.); 

4. rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.); 

5. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”; 
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6. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata  

2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”; 

7. ZWP – Zarząd Województwa Podkarpackiego; 

8. Rada – organ decyzyjny powołany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, do którego właściwości należą 

zadania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS; 

9. umowa ramowa - umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa  

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy RLKS; 

10. ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy - ogłoszenie o naborze wniosków   

o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy RLKS; 

11. wniosek o przyznanie pomocy - wniosek o przyznanie pomocy na operację 

realizowaną przez podmiot inny niż LGD, o którym mowa w §20 ust, 1 

rozporządzenia LSR, będący jednocześnie wnioskiem o udzielenie wsparcia na 

operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD, o którym mowa w art. 20 ustawy 

RLKS;  

12. umowa o przyznaniu pomocy - umowa, o której mowa w art. 34 ustawy ROW; 

13. operacja - operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy. 

 

II. Zasady ogłoszenia i przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie pomocy. 
 

1. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD następuje w terminach przewidzianych w „Harmonogramie 

planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji  

w ramach LSR” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

2. 1) LGD występuje do ZWP z zapytaniem o wysokość dostępnych środków 

finansowych na nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR (nie dotyczy 

pierwszego naboru) w przeliczeniu na PLN, a po ustaleniu wysokości dostępnych 

środków finansowych LGD występuje do ZWP o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania 

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

2) W przypadku, gdy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe 

warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy 

RLKS podlegają one uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZWP i muszą być przekazane 

z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa  

w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS (tzn. powinny być przekazane najpóźniej w dniu,  

w którym LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków z ZWP. 
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3. LGD zamieszcza ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na swojej stronie 

internetowej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. 

4. LGD nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do 

naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD. 

5. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia naboru wniosków 

o przyznanie pomocy LGD podaje datę jego publikacji. 

6. LGD na swojej stronie internetowej archiwizuje wszystkie ogłoszenia naboru 

wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych w ramach perspektywy  

2014 – 2020 do końca 2028 roku, umożliwiając podgląd treści tych ogłoszeń. 

7. LGD numeruje kolejne ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 

w następujący sposób – kolejny numer ogłoszenia/rok, a w przypadku, gdy nabór 

będzie prowadzony na przełomie dwóch lat, wówczas w numerze ogłoszenia wskazuje 

się rok, w którym dany nabór się kończy. 

8. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy, zawiera w szczególności:  

1) wskazanie: 

a) terminu składania tych wniosków nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego 

niż 30 dni, 

b) miejsca składania tych wniosków, 

c) formy wsparcia, 

d) zakresu tematycznego operacji uszczegółowionego poprzez odwołanie do 

zakresów operacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia LSR; 

2) obowiązujące w ramach naboru: 

a) warunki udzielenia wsparcia, 

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

której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; 

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji; 

4) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru; 

5) informację o miejscu udostępnienia LSR, załącznika nr 5 do umowy ramowej 

zawierającego opis kryteriów wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów 

za spełnienie danego kryterium, formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy; 
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6) planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (załącznik nr 1 do 

niniejszych Procedur). 

9. Nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadza LGD. Wniosek o przyznanie 

pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę 

upoważnioną) w biurze LGD, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie – znak 

sprawy. Numeracja zawiera minimum: numer kolejny wniosku i numer kolejny 

naboru cyframi arabskimi. Znak sprawy zostaje wpisany na wniosku o przyznanie 

pomocy w odpowiednim polu i zostaje odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym 

przez LGD. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na kopii pierwszej 

strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku  

o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z tym wnioskiem załączników oraz jest 

opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.  

10. Do momentu przekazania przez LGD do ZWP dokumentacji potwierdzającej 

dokonanie wyboru operacji podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje 

prawo do wycofania wniosku o przyznanie pomocy. Podmiot ubiegający się  

o wsparcie pisemnie zawiadamia LGD o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy. 

11. LGD zwraca podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie wycofany wniosek  

o przyznanie pomocy wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze LGD, z tym że 

LGD zachowuje kopię wycofanego dokumentu wraz z oryginałem zawiadomienia  

o jego wycofaniu. 

12. Wniosek o przyznanie pomocy skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków 

prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek                         

o przyznanie pomocy, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.  

 

III. Zasady przeprowadzenia oceny zgodności operacji, w tym z Programem oraz 

wyboru operacji do finansowania, a także ustalania kwoty wsparcia.  

1. 1) Weryfikacja zgodności z LSR, a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty 

wsparcia dokonuje Rada w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu 

terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. 

2) Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku  

o przyznanie pomocy (na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) 

konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności 
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operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa 

wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 

3) LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów jednokrotnie 

drogą elektroniczną (jeśli wnioskodawca podał adres e-mail) lub na piśmie - listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieprzekraczalny termin na 

złożenie wyjaśnień lub dokumentów wynosi 7 dni od daty otrzymania pisma, z tym że 

- w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną termin liczy się od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania, 

- w przypadku wezwania przekazanego na piśmie termin liczy się od dnia doręczenia 

wezwania. 

4) Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów może mieć miejsce na każdym  

z etapów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2). 

5) Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów ma 

miejsce przynajmniej w przypadku, gdy: 

 - dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu 

wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz; 

- dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy 

wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument 

obowiązkowy; 

- informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są 

rozbieżne. 

6) Różnice w ocenie operacji przez poszczególnych członków Rady LGD nie 

stanowią podstawy do wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów. 

2. W terminie do 21 dni od zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy biuro 

LGD dokonuje pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie: 

1) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym  

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany  

w ogłoszeniu wniosków o przyznanie pomocy, 

3) realizacji przez operację celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć 

LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 

4) zgodności operacji z Programem, w tym: 

• zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy, 
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• zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach 

naboru. 

5) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących  

w ramach naboru – o ile dotyczy, 

3. Pomocnicza ocena operacji zgodności z LSR dokonywana jest na podstawie „Karty 

weryfikacji operacji zgodności z LSR” (załącznik nr 2 do niniejszych Procedur).  

4. Pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR, pomocniczej oceny spełnienia 

kryteriów wyboru operacji oraz propozycję ustalenia kwoty wsparcia dokonuje 

pracownik biura LGD po uprzednim złożeniu „Oświadczenia pracownika biura 

Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” o zachowaniu bezstronności podczas 

pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR, pomocniczej oceny spełnienia 

kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia kwoty wsparcia z LSR” 

(załącznik nr 3a do niniejszych Procedur), przy czym przez analogię obowiązują 

przepisy zawarte w ust. 8 i 9.  

5. Wyniki pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR, pomocniczej oceny spełnienia 

kryteriów wyboru operacji oraz propozycję ustalenia kwoty wsparcia biuro LGD 

przekazuje Radzie na posiedzeniu, podczas którego dokonywana jest ocena i wybór 

operacji.  

6. Tryb posiedzenia Rady, na którym dokonywana jest ocena i wybór operacji, w tym 

stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej, określają 

§10-17 Regulaminu Rady.  

7. W przypadku posiedzeń, podczas których dokonywana jest ocena i wybór operacji,        

w stosunku do każdej operacji wszyscy członkowie Rady zobowiązani są złożyć 

„Oświadczenie członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”  

o zachowaniu bezstronności podczas oceny i wyboru operacji” (załącznik nr 3b do 

niniejszych Procedur). 

8. Oświadczenie zawiera w szczególności informacje o: 

1) składaniu oświadczenia będąc świadomym odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, 

2) znajomości zasad bezstronności określonych w ust. 9, 

3) charakterze powiązań z wnioskodawcą/operacją, 

4) numerze naboru, znak sprawy nadany przez LGD, tytule operacji, oraz pełnej 

nazwie/imieniu i nazwisku wnioskodawcy. 
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9. Członek Rady nie może zachować bezstronności w głosowaniu, w przypadku gdy jest 

powiązany z wnioskodawcą/operacją w charakterze: 

1) jest wnioskodawcą operacji,  

2) reprezentuje wnioskodawcę. 

3) podlega bezpośrednio służbowo wnioskodawcy, 

4) jest spokrewniony z wnioskodawcą lub reprezentantem wnioskodawcy, 

5) jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane                                        

z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę. 

10. Członkowie Rady, którzy nie zachowują bezstronności w głosowaniu zostają 

wyłączeni z oceny i wyboru tej operacji.  

11. Wyłączenie członka Rady z oceny i wyboru danej operacji polega na wyłączeniu  

z procedury: 

1) oceny zgodności operacji z LSR, 

2) oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru, 

3) ustalenia kwoty wsparcia, 

4) weryfikacji oceny operacji w przypadku wniesienia przez wnioskodawcę 

protestu. 

12. Na podstawie złożonych oświadczeń komisja skrutacyjna w stosunku do każdej 

operacji, przy udziale pracownika biura Stowarzyszenia, przygotowuje „Rejestr 

interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”” (załącznik nr 4 

do niniejszych Procedur). Rejestr określa: przynależność członków Rady do 

poszczególnych grup interesu, kto z członków Rady jest uprawniony do oceny  

i wyboru operacji, kto z członków Rady jest wyłączony z oceny i wyboru operacji,  

a także charakter powiązań członków Rady z wnioskodawcą/operacją.  

13. Rejestry, o których mowa w ust. 12, Rada przyjmuje uchwałami. 

14. Wybór danej operacji jest ważny tylko w przypadku, gdy ani władze publiczne 

 – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada 

więcej niż 49% praw głosu, o czym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Rady. 

15. Po przyjęciu uchwały, o której mowa w ust. 13, przewodniczący Rady stwierdza, czy 

dla potrzeb oceny i wyboru każdej operacji jest zachowany parytet, o którym mowa  

w ust. 14. Jeżeli jest zachowany parytet dla wszystkich operacji, wówczas można 

przystąpić do oceny i wyboru operacji. Jeśli nie jest zachowany parytet dla 

wszystkich operacji, nie przystępuje się do oceny i wyboru operacji. Przewodniczący 

Rady zamyka posiedzenie i wyznacza nowy termin posiedzenia. 
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16. Ocena operacji przez Radę odbywa się w formie głosowania na kartach oceny 

operacji, o których mowa w ust. 18. 

17. W kwestiach spornych oraz w przypadku równo rozkładających się głosów podczas 

głosowań Rady decydujący głos ma Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem 

 § 5 ust. 4 Regulaminu Rady. 

18. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie i oddanie komisji skrutacyjnej kart 

oceny operacji: 

1) zgodności z LSR, 

2) w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR. 

19. Wzór „Karty oceny operacji zgodności z LSR” wraz z instrukcją wypełniania karty 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Procedur. 

20. Wzory „Kart oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR” 

wraz z instrukcją wypełniania kart stanowią załącznik nr 6 do niniejszych Procedur. 

21. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionych kart, o których mowa  

w ust. 18, jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) na karcie brakuje podpisu członka Rady, 

2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 

dotyczy ocena (znak sprawy nadany przez LGD, nazwa/imię i nazwisko 

wnioskodawcy, tytuł operacji i data przeprowadzenia oceny). 

22. Karty, o których mowa w ust.18, muszą być wypełniane zgodnie z dołączoną do nich 

instrukcją. 

23. Przed przystąpieniem do głosowania nad oceną operacji zgodności z LSR komisja 

skrutacyjna wydaje członkom Rady karty do głosowania, o których mowa 

 w ust. 18 pkt 1. Każda karta musi być opieczętowana pieczęcią Stowarzyszenia. 

24. Głos w sprawie oceny operacji zgodności z LSR oddaje się przez skreślenie jednej  

z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji zgodności  

z LSR sformułowaniu: „Głosuję za UZNANIEM*/NIEUZNANIEM* operacji za 

zgodną z LSR”. Pozostawienie bez skreślenia lub skreślenie obu opcji, uważa się za 

głos nieważny. 

25. Oddanie głosu przez członka Rady za nieuznaniem operacji za zgodną z LSR 

wymaga uzasadnienia. 

26. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 

operacji zgodności z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił 

tę kartę, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek 
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Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub 

pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach 

wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

27. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta oceny operacji zgodności z LSR 

nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny, co 

zostaje odnotowane na karcie odręcznie przez komisję skrutacyjną powyżej 

podpisów członków tej komisji. 

28. Rada w wyniku głosowania uznaje operację za zgodną z LSR, jeśli bezwzględna 

większość ważnie oddanych głosów przez członków Rady (50% +1) została oddana 

na opcję uznającą operację za zgodną z LSR. Operacja uznana za zgodną z LSR 

podlega dalszej ocenie i wyborowi. Operacja uznana za niezgodną z LSR nie podlega 

dalszej ocenie i wyborowi. W stosunku do wszystkich ocenianych operacji wyniki 

głosowań ogłasza Przewodniczący Rady. 

29. Na podstawie głosowania Rady, o którym mowa w ust. 28, sporządzana jest lista 

operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR. 

30. Listę, o której mowa w ust. 29, Rada przyjmuje uchwałą. 

31. Przed przystąpieniem do głosowania nad oceną operacji w ramach oceny kryteriów 

wyboru określonych w LSR komisja skrutacyjna wydaje członkom Rady karty do 

głosowania, o których mowa w ust. 18 pkt. 2. Każda karta musi być opieczętowana 

pieczęcią Stowarzyszenia. 

32. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru 

określonych w LSR polega na wypełnieniu tabeli zawartej na karcie oceny operacji  

w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR, która jest odpowiednia do 

przedsięwzięcia, w ramach którego oceniana jest operacja. Wszystkie rubryki 

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

nieważny. 

33. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy 

łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została 

obliczona poprawnie. 

34. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 

operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR komisja skrutacyjna 

wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia 

braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 

dokonać wpisów w pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach 



10 

 

wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

35. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta oceny operacji w ramach oceny 

kryteriów wyboru określonych w LSR nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, 

zostaje uznana za głos nieważny, co zostaje odnotowane na karcie odręcznie przez 

komisję skrutacyjną powyżej podpisów członków tej komisji. 

36. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru określonych 

w LSR ustala się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach 

stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW" i dzieli przez 

liczbę ważnie oddanych głosów. W stosunku do wszystkich ocenianych operacji 

wyniki głosowań ogłasza Przewodniczący Rady. 

37. Dla ocenionych operacji według kryteriów wyboru określonych w LSR Rada ustala 

kwotę wsparcia. Rada głosuje zgodnie z ust. 1 pkt 1 § 18 i ust. 1 § 19 Regulaminu 

Rady. 

38. 1) Ustalenie kwoty wsparcia należy dokonać mając na uwadze minimalną całkowitą 

wartość operacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia LSR, a także  

w granicach określonych w § 15, §16 oraz § 18 Rozporządzenia LSR. 

2) Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych (nie dotyczy podejmowania działalności 

gospodarczej), odbywa się przez sprawdzenie czy: 

a) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla 

danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami  

§ 18 Rozporządzenia LSR, 

b) prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy maksymalną kwotę pomocy, w granicach określonych przepisami  

§ 15 Rozporządzenia LSR. 

c) kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

39. W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie przekraczać kwotę pomocy 

ustaloną przez LGD, lub maksymalną kwotę pomocy określoną  

w § 15 Rozporządzenia LSR, lub dostępne dla beneficjenta limity (pozostający do 

wykorzystania limit na beneficjenta w okresie programowania  

2014-2020) – LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie 

zmniejszenie kwoty pomocy. W przypadku stwierdzenia przez LGD nie 

kwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów  
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w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

40.  Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii 

(dotyczy podejmowania działalności gospodarczej), odbywa się przez sprawdzenie 

czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR wartość premii, w granicach 

określonych przepisami §16 Rozporządzenia LSR.  

41. Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR 

 – Rada ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR. Jeśli wnioskowana 

lub ustalona kwota premii będzie niższa od określonej przez LGD w LSR,  

z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia LSR – nie będzie możliwe 

udzielenie wsparcia. 

42. Ustalenie kwoty wsparcia Rada dokonuje mając na uwadze minimalną całkowitą 

wartość operacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia LSR. 

43. Wnioski w sprawie zmniejszenia kwoty pomocy, udzielanej w formie refundacji 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub w formie premii, określonej we 

wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, 

zgłaszają członkowie Rady wraz z podaniem uzasadnienia. 

44.  Każdy wniosek członka Rady w sprawie zmniejszenia kwoty pomocy jest 

poddawany pod dyskusję. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady poddaje 

wniosek pod głosowanie. Przyjęcie wniosku stanowi podstawę do ustalenia kwoty 

wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy określonej we wniosku  

o przyznanie pomocy. 

45. W stosunku do wniosków o przyznanie pomocy, do których członkowie Rady nie 

złożyli wniosków, o których mowa w ust. 44, nie przeprowadza się dyskusji i nie ma 

podstawy do zmniejszenia kwoty pomocy określonej we wniosku o przyznanie 

pomocy. 

46. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia,  

z uwzględnieniem zapisów ust. 44 i 45. 

47. Wyniki głosowań w sprawie ustalenia kwoty wsparcia ogłasza przewodniczący Rady 

i nakazuje odnotowanie ich w protokole. 

48. W stosunku do każdej operacji, będącej przedmiotem posiedzenia Rady, 

podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały w sprawie wyboru operacji 

oraz ustalenia kwoty pomocy, której treść musi uwzględniać: 

1) oznaczenie sprawy wybrania operacji lub niewybrania operacji,  

z uzasadnieniem w obu przypadkach, biorąc pod uwagę pkt 6 ,7 i 10, 

2) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD  
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(numer sprawy nadany przez LGD), wpisane na wniosku o przyznanie pomocy  

w odpowiednim polu, 

3) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie (numer 

identyfikacyjny), nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419), 

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

5) tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy, 

6) wynik w ramach oceny zgodności z LSR wraz z uzasadnieniem,  

7) liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez 

operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem,  

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

9) ustaloną przez LGD kwotę wsparcia wraz z uzasadnieniem, 

10) wskazanie czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym  

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. 

49. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest wymagane dla dokonania 

wyboru operacji według kryteriów wyboru określonych w LSR, wynosi 10 punktów. 

50. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały, o których mowa w ust.48, bez potrzeby 

ich przegłosowywania. 

51. Na podstawie uchwał Rady o wyborze operacji oraz ustalenia kwoty pomocy 

sporządzana jest lista wybranych operacji: 

1) objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu 

 i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

2) zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy, 

3) zgodnych z LSR, 

4) które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów 

wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania, 

5) na której operacje zostają zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych 

punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje 

kolejność wpływu wniosku,  

6) które podpisuje przewodniczący Rady. 

52. Lista, o której mowa w ust. 51, musi zawierać co najmniej: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD 

 (numer sprawy nadany przez LGD), wpisane na wniosku o przyznanie pomocy  
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w odpowiednim polu, 

2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie (numer 

identyfikacyjny), nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419), 

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

4) tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy, 

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

 w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru, 

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

7) ustaloną przez LGD kwotę wsparcia, 

8) zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków 

podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień 

przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZWP. 

53. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania 

wniosków o udzielenie wsparcia, LGD: 

1) informuje wnioskodawcę o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku 

wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz 

z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, 

2) informuje wnioskodawcę także o ustalonej kwocie wsparcia, a w przypadku 

pozytywnego wyniku wyboru operacji informacja zawiera także wskazanie, czy  

w dniu przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do ZWP operacja 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS,  

3) sporządza informację dla wnioskodawców w postaci pisma, podpisanego przez 

osobę reprezentującą LGD, z tym że, forma przekazywania wnioskodawcom 

pisma może różnić się w zależności od oceny, 

4) w przypadku operacji wybranych do finansowania, które mieszczą się w limicie 

środków, ma możliwość, przekazywania powyższej informacji jako skan pisma 

przesyłany jedynie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres  

e-mail,  

5) w pozostałych przypadkach, przekazuje skan pisma drogą poczty elektronicznej 

(o ile wnioskodawca podał adres e-mail), a oryginał pisma – listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 



14 

 

6) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się  

w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz protokół z posiedzenia Rady, dotyczącego oceny i wyboru operacji, 

zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem 

interesów. 

54. Jeżeli operacja: 

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo 

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w ust. 49, albo 

3) w dniu przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do ZWP nie 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy, 

4) ustalona kwota wsparcia jest niższa niż wnioskowana, 

– informacja, o której mowa w ust. 53 pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia 

protestu na zasadach i w trybie określonych w ust. od 55-66. 

55. Pouczenie, o którym mowa w ust. 54, określa: 

1) termin do wniesienia protestu, 

2) instytucję, do której należy wnieść protest, 

3) wymogi formalne protestu, o których mowa w ust. 60. 

- na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie 

lub brak pouczenia. 

56. Od: 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo 

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa  

w ust. 49, albo 

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

wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy – przysługuje 

wnioskodawcy prawo wniesienia protestu. 

57. W przypadku gdy w wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się  

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.  

58. Instytucja właściwą do rozpatrzenia protestu jest ZWP. 

59. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa  

w ust. 53 pkt. 1, i składa się go bezpośrednio w biurze LGD. 

60. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:  
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1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

2) oznaczenie wnioskodawcy, 

3) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o przyznanie 

pomocy przez LGD, wpisane na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim 

polu, 

4) wskazanie, w przypadku wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności 

operacji z LSR, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z tą oceną oraz 

uzasadnienie stanowiska tego podmiotu, 

5) wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz 

z uzasadnieniem, 

6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 

oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz  

z uzasadnieniem, 

7) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,  

z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu oświadczającego umocowanie takiej 

osoby do reprezentowania tego podmiotu. 

61. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których 

mowa w ust. 60, lub zawierającego oczywiste omyłki, ZWP 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. 

62. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 61, może nastąpić wyłącznie  

w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w ust 60 pkt 1 - 3 i 7.  

63. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez ZWP. 

64. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie ZWP. 

65. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZWP dokumentacji 

potwierdzającej dokonanie wyboru operacji. 

66. Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej 

przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa  

w ust. 60 pkt 4 - 6, i: 

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio 

skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem jej na 

liście operacji wybranych w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, 

informując o tym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, albo 
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2) kieruje protest wraz z otrzymaną od podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy dokumentacją do ZWP załączając do niego stanowisko dotyczące braku 

podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na 

piśmie o przekazaniu protestu. 

67.  1) Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania           

protestu przez ZWP. 

2) Wycofanie protestu następuje przez złożenie w biurze LGD pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu protestu. 

      3) W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę LGD: 

a)  pozostawia protest bez rozpatrzenia (w zakresie, o którym mowa w ust. 66), 

informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej; 

b) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZWP, jeżeli skierowało protest 

do ZWP. 

4) W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. b) ZWP pozostawia protest bez 

rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej. 

5) W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. 

6) W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu 

administracyjnego. 

 

IV. Realizacja operacji własnych LGD 

  

1. LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji 

operacji własnej z oznaczeniem tej informacji datą – dzień/miesiąc/rok. Jednocześnie 

zachowuje na swojej stronie internetowej wszystkie informacje o planowanych do 

realizacji operacjach własnych (archiwum) oraz informacje o niezgłoszeniu zamiaru 

realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:  

1) zakres tematyczny operacji, 

2) wysokość środków na realizację operacji, 

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

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

4) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być 

forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD), 

5) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający 

zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję 
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beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być 

zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o 

przyznanie pomocy). 

3. Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji  

o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej 

realizacji, LGD – jeśli operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów  

w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR – może złożyć  

w ZWP wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.  

4. W przypadku, jeżeli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego 

wnioskodawcę, biuro LGD m.in. w oparciu o złożone dokumenty dokonuje oceny,  

czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną  

w § 3 rozporządzenia LSR. Powyższej oceny biuro LGD dokonuje poprzez 

weryfikację punktów kontrolnych I – V ujętych w załączniku nr. 2 do Procedur 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

5. Jeżeli przeprowadzona przez biuro LGD ocena potwierdzi, że zamiar realizacji 

operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD informuje o tym 

zgłaszającego zamiar realizacji operacji, oraz w terminie 3 m-cy od dnia doręczenia tej 

informacji  

– ogłasza nabór wniosków w tym zakresie. Jeśli operacja objęta wnioskiem o 

przyznanie pomocy złożonym do LGD przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio 

zgłosiły zamiar realizacji operacji, nie zostanie wybrana przez LGD do realizacji, 

wówczas LGD może złożyć w ZWP wniosek o przyznanie pomocy na realizację 

operacji własnej oraz dokumentację, w oparciu o którą podjęła takie rozstrzygnięcie 

(jeśli operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny 

spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR). Wynik oceny (informacja) LGD 

zamieszcza na własnej stronie internetowej przy informacji o zamiarze realizacji 

operacji własnej. 

6. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez biuro LGD ocena, potwierdza, że zamiar 

realizacji operacji zgłosił podmiot nieuprawniony do wsparcia, LGD informuje o tym 

zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz przekazuje do ZWP wraz z wnioskiem  

o przyznanie pomocy dotyczącej operacji własnej dokumentów, w oparciu o które 

podjęła takie rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja) LGD zamieszcza na własnej 

stronie internetowej przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.  
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V. Zasady przekazywania do ZWP dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru 

operacji. 

 

1. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazuje ZWP wnioski  

o przyznanie pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) wraz  

z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 

ustawy RLKS i zobowiązaniem, o którym mowa w §5 pkt. 10 umowy ramowej. 

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

stronach wniosków o przyznanie pomocy, w miejscu wyznaczonym dla LGD. 

3. Kopie wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentów potwierdzających dokonanie 

wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD. 

4. LGD jest zobowiązane przetwarzać dane osobowe z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych,  

w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych.  

5. LGD sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych Procedur. 

6. LGD przekazuje do ZWP dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru operacji  

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika 

LGD. 

7. Przekazywana dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji podpisywana 

jest przez przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady. 

8. Jeśli przekazana przez LGD dokumentacja będzie wymagała uzupełnienia braków lub 

złożenia wyjaśnień, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej 

przyznania pomocy ZWP wysyła do LGD wezwanie w tej sprawie. Termin na 

ewentualne usunięcie braków lub złożenie wyjaśnień, które są niezbędne do 

rozstrzygnięcia ww. sprawy, został określony w art. 23 ust. 2 ustawy RLKS. 

 

VI. Zmiana umowy o przyznaniu pomocy. 

1. W przypadku gdy ZWP zwróci się do LGD z prośbą o wydanie opinii w sprawie 

możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta, LGD ma 

obowiązek wydać tę opinię w formie podjętej przez Radę stosownej uchwały. Opinia 

LGD jest pozytywna, w przypadku gdy Rada potwierdza, że operacja jest zgodna  

z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące 



19 

 

wybór operacji oraz że nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

2. Opinia LGD w formie uchwały Rady przekazywana jest do ZWP. 

3. Czynności o których mowa w ust. 1 i 2 LGD przeprowadza w terminie 14 dni od dnia 

wpływu wniosku od ZWP. 

 

VII. Załączniki do procedury: 

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

2. Karta weryfikacji operacji zgodności z LSR. 

3a. Oświadczenie pracownika biura Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” 

o zachowaniu bezstronności podczas pomocniczej oceny operacji zgodności z LSR, 

pomocniczej oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji oraz propozycji ustalenia 

kwoty wsparcia z LSR. 

3b. Oświadczenie członka Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”  

o zachowaniu bezstronności podczas oceny i wyboru operacji. 

4. Rejestr interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”. 

5. Karta oceny operacji zgodności z LSR wraz z instrukcją wypełniania karty. 

6. Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR wraz  

z instrukcją wypełniania kart.  

7. Wykaz dokumentów przekazywanych przez Stowarzyszenie LGD  

„Dorzecze Mleczki” do Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

 


