Załącznik nr 1
do Uchwały WZC 9/2015
z dnia 22.12.2015 r.
Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Łeby”

Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach wdrażania LSR
(dalej: „Zasady”)

Użyyte w Zasadach określlenia i śkrolty ożnacżają:
1) Program – Program Rożwoju Obśżarolw Wiejśkich na lata 2014-2020 oraż Program
Operacyjny Rybactwo i Morże 2014-2020;
2) rożporżądżenie nr 1303/2013 – rożporżądżenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ż dnia 17 grudnia 2013 r. uśtanawiające wśpollne prżepiśy dotycżące
Europejśkiego Funduśżu Rożwoju Regionalnego, Europejśkiego Funduśżu Społecżnego,
Funduśżu Spoljnoślci, Europejśkiego Funduśżu Rolnego na rżecż Rożwoju Obśżarolw Wiejśkich
oraż Europejśkiego Funduśżu Morśkiego i Rybackiego oraż uśtanawiające prżepiśy ogollne
dotycżące Europejśkiego Funduśżu Rożwoju Regionalnego, Europejśkiego Funduśżu
Społecżnego, Funduśżu Spoljnoślci i Europejśkiego Funduśżu Morśkiego i Rybackiego oraż
uchylające rożporżądżenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dż. Urż. UE L 347 ż 20.12.2013 r., śtr.
320, ż polżln. żm.);
3) rożporżądżenie nr 640/2014 – rożporżądżenie delegowane Komiśji (UE) nr 640/2014 ż dnia
11 marca 2014 r. użupełniające rożporżądżenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) nr
1306/2013 w odnieśieniu do żintegrowanego śyśtemu żarżądżania i kontroli oraż warunkolw
odmowy lub wycofania płatnoślci oraż do kar adminiśtracyjnych mających żaśtośowanie do
płatnoślci beżpoślrednich, wśparcia rożwoju obśżarolw wiejśkich oraż żaśady wżajemnej
żgodnoślci (Dż. Urż. UE L 181 ż 20.06.2014, śtr. 48);
4) uśtawa RLKS – uśtawa ż dnia 20 lutego 2015 r. o rożwoju lokalnym ż udżiałem lokalnej
śpołecżnoślci (Dż. U. poż. 378);
5) uśtawa ROW – uśtawa ż dnia 20 lutego 2015 r. o wśpieraniu rożwoju obśżarolw wiejśkich
ż udżiałem ślrodkolw Europejśkiego Funduśżu Rolnego na rżecż Rożwoju Obśżarolw Wiejśkich
w ramach Programu Rożwoju Obśżarolw Wiejśkich na lata 2014-2020 (Dż. U. poż. 349);
6) uśtawa w żakreśie polityki śpoljnoślci – uśtawa ż dnia 11 lipca 2014 r. o żaśadach realiżacji
programolw w żakreśie polityki śpoljnoślci finanśowanych w perśpektywie finanśowej 2014–
2020 (Dż. U. poż. 1146 ż polżln. żm.);
7) rożporżądżenie LSR – rożporżądżenie Miniśtra Rolnictwa i Rożwoju Wśi ż dnia 24 wrżeślnia
2015 r. w śprawie śżcżegolłowych warunkolw i trybu prżyżnawania pomocy finanśowej
w ramach poddżiałania „Wśparcie na wdrażyanie operacji w ramach śtrategii rożwoju
lokalnego kierowanego prżeż śpołecżnoślclo objętego Programem Rożwoju Obśżarolw Wiejśkich
na lata 2014-2020 (Dż. U. poż. 1570);
8) wniośek – wniośek o prżyżnanie pomocy na operacją realiżowaną prżeż podmiot inny niży LGD
albo wniośek o prżyżnanie pomocy na operację właśną LGD albo wniośek o prżyżnanie
pomocy na projekt grantowy;
9) ogłośżenie o naborże wniośkolw – ogłośżenie o naborże wniośkolw, o ktolrym mowa w art. 19
uśt. 1 uśtawy RLKS;
10) LGD – lokalna grupa dżiałania;
11) LSR – śtrategia rożwoju lokalnego kierowanego prżeż śpołecżnoślcl;
12) Rada – Rada, o ktolrej mowa w art. 4 uśt. 3 pkt 4 uśtawy RLKS;
13) umowa ramowa – umowa o warunkach i śpośobie realiżacji LSR;
14) umowa o prżyżnaniu pomocy – umowa, o ktolrej mowa w art. 34 uśtawy ROW;
15) SW – Samorżąd Wojewoldżtwa, ktolrego Zarżąd żawarł ż LGD umowę ramową.
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I. ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ
PODMIOTY INNE NIŻ LGD

1. Zasady ogłoszenia naboru wniosków
Ogłaśżanie naborolw wniośkolw na operacje realiżowane prżeż podmioty inne niży LGD naśtępuje
żgodnie ż art. 19 uśtawy RLKS, w terminach prżewidżianych w „Harmonogramie planowanych
naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, śtanowiącym
żałącżnik nr 2 do umowy ramowej. LGD muśi żapewnicl, iż y ww. żałącżnik jeśt aktualny.
Wprowadżenie żmian w ww. żałącżniku wymaga każydorażowego poinformowania i użgodnienia ż
SW, natomiaśt nie wymaga żmiany umowy ramowej. Zmianę użnaje śię ża użgodnioną, jeżyeli w
ciągu 30 dni od poinformowania SW, nie wyrażi on śprżeciwu na proponowane żmiany.
Prżed rożpocżęciem po raż pierwśży procedury użgadniania terminu i warunkolw naboru LGD
i SW uśtalają piśemnie (w formie tradycyjnej lub elektronicżnej) żaśady komunikowania śię (m.in.
formy kontaktu oraż terminy).
LGD ma możyliwoślc l ogłośżenia naboru jedynie w śytuacji, jeślli nie śą ośiągnięte żakładane prżeż
LGD w LSR wśkażlniki i ich wartoślci, dla celolw i prżedśięwżięcl, w ktolre wpiśuje śię żakreś naboru.
Jeślli żakładane wśkażlniki żośtały ośiągnięte – LGD nie możyne ogłośicl naboru.
Rożpocżęcie procedury użgadniania ż SW terminu naboru poprżedża wyśtąpienie LGD do SW ż
żapytaniem o wyśokoślc l dośtępnych w ramach poddżiałania ślrodkolw finanśowych w prżelicżeniu
na żłote.
Uśtaleniu wyśokoślci dośtępnych ślrodkolw finanśowych na nabory wniośkolw w ramach danej LSR
muśi byc l prżeprowadżone ż odpowiednim wyprżedżeniem, w celu żachowania terminolw, o
ktolrych mowa w art. 19 uśt. 2 uśtawy RLKS.
Wyśtąpienie nie jeśt koniecżne w prżypadku ogłaśżania pierwśżego naboru wniośkolw w ramach
poddżiałania. Jeślli LGD po raż pierwśży ogłaśża jednocżeślnie kilka naborolw – śuma kwot
ogłośżenl nie możye prżekrocżycl limitu dośtępnego LGD w ramach LSR.
Prży określlaniu dośtępnych ślrodkolw finanśowych uwżględnia śię różnice pomiędzy:
- środkami finansowymi na wdrażanie LSR, ż uwżględnieniem kwoty żaśtośowanych
śankcji lub prżyżnanych bonuśolw, o ktolrych mowa w § 8 umowy ramowej,
- a kwotą z ogłoszeń o naborach wniosków, ż uwżględnieniem kwoty ośżcżędnoślci
w ramach prżeprowadżonych naborolw, obejmujących:
a) niewykorżyśtane kwoty ż ogłośżenl, uwżględniające rolwnież y kwoty ż wniośkolw
rożpatrżonych negatywnie lub wycofanych, jeślli miały wpływ na wykorżyśtanie limitu ż
ogłośżenia,
b) rolżynice międży kwotą prżyżnaną prżeż LGD a kwotą ż umowy określloną w wyniku
prżeprowadżonej kontroli adminiśtracyjnej,
c) rolżynice wynikające że żmiany umolw śkutkujących żmniejśżeniem kwoty pomocy,
d) kwoty wynikające ż rożwiążanych umolw,
e) rolżynice międży kwotą ż umowy a kwotą wypłaconą w wyniku kontroli adminiśtracyjnej
wniośku o płatnoślcl,
f) kwoty ż prżeprowadżonych pośtępowan l windykacyjnych lub dokonanych prżeż
beneficjentolw żwrotolw.
- oraz kwotą środków przeznaczonych w ramach LSR dla spraw przywróconych do
weryfikacji po pozytywnym rozpatrzeniu protestu (jeżyeli nie były dośtępne ślrodki
w ramach naboru, w ktolrym żośtał żłożyony wniośek objęty procedurą proteśtu).
W prżypadku beneficjentolw będących jednośtkami śektora finanśolw publicżnych, ślrodki
finanśowe na wdrażyanie LSR śą pomniejśżane o wymagany wkład krajowy, ktolry śtanowią ślrodki

właśne beneficjenta.
Po uśtaleniu wyśokoślci dośtępnych ślrodkolw finanśowych na nabory wniośkolw w ramach danej
LSR, LGD prżekażuje SW projekt ogłośżenia ż żałącżnikami.
Prżekażane dokumenty powinny odpowiadacl wymaganiom określlonym w art. 19 uśt. 4 uśtawy
RLKS.
Po uśtaleniu wyśokoślci dośtępnych ślrodkolw finanśowych na nabory wniośkolw w ramach danej
LSR, LGD prżekażuje SW projekt ogłośżenia ż żałącżnikami.
Prżekażane dokumenty powinny odpowiadacl wymaganiom określlonym w art. 19 uśt. 4 uśtawy
RLKS, ż tym żye:

1) Określlony w ogłośżeniu żakreś tematycżny powinien byc l uśżcżegolłowiony poprżeż
odwołanie do żakreśolw operacji, o ktolrych mowa w § 2 rożporżądżenia LSR.

2) Prży określleniu planowanych do ośiągnięcia wśkażlnikolw, LGD wypełnia Załącznik nr 5 do
niniejśżych Zasad.

3) W kryteriach, o ktolrych mowa w art. 19 uśt. 2 lit. b uśtawy RLKS powinny żnależlc l śię

rolwnieży kryteria, ktolrych obowiążek śtośowania w danym żakreśie tematycżnym żośtał
określlony w Programie.

4) Jeślli LGD żamierża wprowadżicl ogranicżenia w wyśokoślci kwoty pomocy, np. dla danego

typu operacji / rodżaju dżiałalnoślci gośpodarcżej, prży żachowaniu granic określlonych
prżepiśami § 15 rożporżądżenia LSR, informacja w tym żakreśie muśi żośtacl żamieśżcżona
w ogłośżeniu. Jeślli ogranicżenia w wyśokoślci kwoty pomocy, np. dla danego typu
operacji/rodżaju dżiałalnoślci gośpodarcżej, wynikają ż żapiśolw LSR – ogłośżenie powinno
bycl żgodne w tym żakreśie ż LSR.

5) LGD muśi wśkażac l miejśce upublicżnienia opiśu kryteriolw wyboru operacji oraż żaśad

prżyżnawania punktolw ża śpełnienie danego kryterium (np. link do miejśca publikacji
umowy ramowej, a w śżcżegollnoślci żałącżnika nr 5 do tej umowy).

6) Informacja, o ktolrej mowa w art. 19 uśt. 4 pkt 3 uśtawy RLKS powinna bycl śporżądżona
w formie liśty dokumentolw.

Nie ma możyliwoślci żmiany treślci ogłośżenia o naborże wniośkolw oraż kryteriolw wyboru operacji
i uśtalonych w odnieśieniu do naboru wymogolw, po ich żamieśżcżeniu na śtronie internetowej
LGD.
W miejścu żamieśżcżenia na śtronie internetowej ogłośżenia LGD muśi podacl datę jego publikacji
(np. dżienl/mieśiąc/rok).
Koniecżne jeśt archiwiżowanie na śtronie internetowej LGD wśżyśtkich ogłośżen l o naborach
wniośkolw prżeprowadżonych w ramach perśpektywy 2014-2020 co najmniej do momentu
upływu okreśu trwałoślci operacji inweśtycyjnych (podgląd treślci ogłośżenl powinien bycl możyliwy
prżeż każydy podmiot odwiedżający śtronę internetową danej LGD).
LGD muśi rolwnieży numerowacl kolejne ogłośżenia o naborach w naśtępujący śpośolb – kolejny
numer ogłośżenia/rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w prżypadku, gdy nabolr będżie
prżeprowadżony na prżełomie dwolch lat (np. 2016 r./2017 r.) ogłośżenie o naborże powinno
otrżymacl numer 1/2017).
2. Zasady przeprowadzania naboru wniosków.
2.1

Informacje o terminach
(konkursowych) żośtaną

pośżcżegollnych naborolw operacji
podane do publicżnej wiadomoślci

indywidualnych
ż żachowaniem

naśtępującego śchematu:
1) Opracowanie prżeż Zarżąd LGD informacji o możyliwoślci realiżacji LSR prżeż
pośżcżegollnych Beneficjentolw.
2) Ogłośżenie o naborże wniośkolw o udżielenie wśparcia żawiera w śżcżegollnoślci:
a) wśkażanie:
 terminu i miejśca śkładania wniośkolw,
 formy wśparcia,
 żakreśu tematycżnego operacji,
b) obowiążujące w ramach naboru:
 warunki udżielenia wśparcia,
 kryteria wyboru operacji wraż że wśkażaniem minimalnej licżby punktolw, ktolrej
użyśkanie jeśt warunkiem wyboru operacji,
c) informację o wymaganych dokumentach, potwierdżających śpełnienie warunkolw
udżielenia wśparcia oraż kryteriolw wyboru operacji,
d) wśkażanie wyśokoślci limitu ślrodkolw w ramach ogłaśżanego naboru,
e) informację o miejścu udośtępnienia LSR, formularża wniośku o udżielenie wśparcia,
formularża wniośku o płatnoślcl oraż formularża umowy o udżielenie wśparcia.
3) Lokalna Grupa Dżiałania w terminie 30 dni prżed rożpocżęciem naboru wniośkolw o
prżyżnanie pomocy wyśtępuje do Samorżądu Wojewoldżtwa ż wniośkiem o użgodnienie
terminu podania do publicżnej wiadomoślci informacji o możyliwoślci śkładania ża jej
poślrednictwem wniośkolw o prżyżnanie pomocy.
4) Ogłośżenie o naborże wniośkolw podawane jeśt do publicżnej wiadomoślci poprżeż
publikację ogłośżenia na śtronie internetowej LGD, na tablicy ogłośżenl w śiedżibie LGD
nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przez planowanym terminem
rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. LGD możye dodatkowo żamieślcicl
ogłośżenie o naborże w lokalnej praśie i innych ślrodkach prżekażu.
5) Po podaniu do publicżnej wiadomoślci informacji o możyliwoślci śkładania, ża
poślrednictwem LGD wniośkolw o prżyżnanie pomocy Biuro LGD prżyjmuje wniośki o
dofinanśowanie, a naśtępnie kieruje je do oceny Radżie LGD. Rada LGD – jako ciało
decyżyjne LGD ma wyłącżne uprawnienia do dokonywania oceny operacji pod wżględem
żgodnoślci celu operacji ż celami LSR, żgodnoślci ż prżedśięwżięciami określlonymi w LSR
oraż śtopnia śpełniania lokalnych kryteriolw wyboru operacji.
2.2 Wniośek jeśt śkładany do Biura LGD żgodnie ż art. 20 uśtawy RLKS oraż § 20 rożporżądżenia
LSR, prży cżym beżpoślrednio ożnacża: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez
osobę upoważnioną.
Złożyenie wniośku w LGD potwierdżane jeśt na kopii pierwśżej śtrony wniośku. Potwierdżenie
żawiera datę żłożyenia wniośku, licżbę żłożyonych wraż ż wniośkiem żałącżnikolw oraż jeśt
opatrżone piecżęcią LGD i podpiśane prżeż ośobę prżyjmującą w LGD wniośek.
Termin żłożyenia wniośku uważya śię ża żachowany, jeślli data ż piecżęci LGD/wpiśana prżeż LGD
(potwierdżająca żłożyenie wniośku) nie jeśt wcżeślniejśża niży data rożpocżęcia naboru i polżlniejśża
niż y dżien l żakonlcżenia terminu naboru wniośkolw. W prżypadku pomyłek – potwierdżeniem
żłożyenia wniośku w terminie możye byc l rolwnież y data rejeśtracji w Rejestrze wniosków
prowadżonym prżeż LGD i śtanowiącym załącznik nr 1 do Zasad.
LGD prżyjmując wniośek nadaje każydemu wniośkowi indywidualne ożnacżenie (żnak śprawy)
i wpiśuje je na wniośku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD. Nr śprawy jeśt tożyśamy ż nr w
Rejestrze wniosków.
2.3 Podmiot ubiegający śię o wśparcie w trakcie trwania naboru możye wycofacl żłożyony wniośek
lub inna deklarację żłożyoną w ramach prżeprowadżanego aktualnie naboru.

Wycofanie wniośku naśtępuje na pisemny wniosek podmiotu. Po wpływie do Biura LGD wniośku
o wycofanie żłożyonego wniośku o dofinanśowanie LGD ma obowiążek:
1) piśemnego żawiadomienia podmiotu o wycofaniu wniośku lub innej deklaracji prżeż
podmiot ubiegający śię o wśparcie,
2) pożośtawienia kopii wycofanego dokumentu w LGD wraż ż oryginałem wniośku o jego
wycofanie,
3) żwrotu żłożyonych dokumentolw podmiotowi ubiegającemu śię o wśparcie (na jego
wniośek) beżpoślrednio lub koreśpondencyjnie.
Wycofanie dokumentu śprawi, żye podmiot ubiegający śię o wśparcie żnajdżie śię w śytuacji śprżed
jego żłożyenia. Wniośek śkutecżnie wycofany nie wywołuje żyadnych śkutkolw prawnych, a podmiot,
ktolry żłożyył, a naśtępnie śkutecżnie wycofał wniośek, będżie traktowany jakby tego wniośku nie
żłożyył.
3. Zasady przeprowadzania oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz
wyboru operacji do finansowania.
Prżeż operację żgodną ż LSR rożumie śię operację, ktolra śpełnia wymagania określlone w art. 21
uśt. 2 uśtawy RLKS.
3.1

Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR należy dokonać wstępnej oceny
wniosków w zakresie:
1) żłożyenia wniośku w miejścu i terminie wśkażanym w ogłośżeniu o naborże,
2) żgodnoślci operacji ż żakreśem tematycżnym, ktolry żośtał wśkażany w ogłośżeniu
o naborże,
3) żgodnoślci operacji ż formą wśparcia wśkażaną w ogłośżeniu o naborże,
4) śpełniania dodatkowych warunkolw udżielenia wśparcia obowiążujących w ramach naboru.
Operacje, ktolre nie śpełniają ww. warunkolw nie podlegają ocenie żgodnoślci ż LSR i wyborowi.
Wśtępna ocena wniośkolw jeśt dokonywana prżeż Biuro LGD prży żaśtośowaniu karty weryfikacji,
śtanowiącej Załącznik nr 2 do niniejśżych Zasad.
Wniośki, dla ktolrych dokonano negatywnej weryfikacji żośtają umieśżcżone na liślcie operacji
niewybranych.

3.2

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę żgodnie ż art. 21 uśt. 4 uśtawy RLKS.

Weryfikacja żgodnoślci operacji ż LSR i Programem oraż wybolr operacji muśi byc l dokonany
w terminie wśkażanym w art. 21 uśt. 1 uśtawy RLKS, tj. nie polżlniej niży w terminie 45 dni od dnia
naśtępującego po ośtatnim terminu śkładania wniośkolw o udżielenie wśparcia.
Podcżaś dokonywania wyboru operacji należyy:
1) żaśtośowacl procedurę żapewniającą beżśtronnoślcl cżłonkolw Rady (żgodnie ż Regulaminem
Organiżacyjnym Rady LGD),
2) dokonacl wyboru operacji w oparciu o kryteria wyboru operacji, śtanowiące załącznik nr 3
do Zasad,
3) żapewnic l śkład Rady żgodny ż wymaganiami określlonymi w art. 32 uśt. 2 lit. b
rożporżądżenia nr 1303/2013,
4) żapewnic l żachowanie parytetu określlonego w art. 34 uśt. 3 lit. b rożporżądżenia
nr 1303/2013,
5) uśtalicl kwotę wśparcia.
Uśtalenie kwoty wśparcia odbywa śię prżeż:
1) żaśtośowanie wśkażanej w LSR intenśywnoślci pomocy określlonej dla danej grupy
beneficjentolw w granicach określlonych prżepiśami § 18 rożporżądżenia LSR,

2) żaśtośowanie wśkażanej w LSR lub w ogłośżeniu o naborże wniośkolw makśymalnej kwoty
pomocy np. dla danego typu operacji/rodżaju dżiałalnoślci gośpodarcżej,
w granicach określlonych prżepiśami § 15 rożporżądżenia LSR, albo
3) żaśtośowanie odpowiedniej wśkażanej w LSR wartoślci premii określlonej np. dla danego
typu operacji/rodżaju dżiałalnoślci gośpodarcżej, w granicach określlonych prżepiśami § 16
rożporżądżenia LSR, tżn. od 50 tyś. żł do 100 tyś. żł.
LGD możye żmniejśżyc l intenśywnoślc l pomocy (pożiom dofinanśowania) określlony w § 18
rożporżądżenia LSR, wśkażując w LSR np. dla danego typu operacji / rodżaju dżiałalnoślci
gośpodarcżej inne pożiomy dofinanśowania, w granicach określlonych w § 18 rożporżądżenia LSR.
Jeżyeli
LGD
nie
będżie
określlac l makśymalnych
śtawek
kwot
pomocy
– w takim prżypadku uśtalenie prżeż LGD kwoty pomocy dla danej operacji będżie śtanowicl
ilocżyn pożiomu dofinanśowania określlonego prżeż LGD oraż śumy kośżtolw kwalifikowalnych
operacji. Jeślli tak wylicżona kwota pomocy będżie prżekracżac l kwotę pomocy określloną we
wniośku prżeż podmiot ubiegający śię o prżyżnanie pomocy lub makśymalną kwotę pomocy
określloną w § 15 rożporżądżenia LSR lub dośtępne dla beneficjenta limity (pożośtający do
wykorżyśtania limit na beneficjenta w okreśie programowania 2014-2020 oraż dośtępny
beneficjentowi limit pomocy de minimiś) – LGD dokonuje odpowiedniego żmniejśżenia kwoty
pomocy.
LGD możye żmniejśżyc l makśymalną kwotę pomocy prżewidżianą dla beneficjenta lub operacji,
określloną w § 15 rożporżądżenia LSR, wśkażując np. dla danego typu operacji/rodżaju
dżiałalnoślci gośpodarcżej inne wyśokoślci kwoty pomocy, w granicach określlonych w § 15
rożporżądżenia
LSR.
Jeżyeli
LGD
określli
inne
śtawki
kwot
pomocy
– w takim prżypadku uśtalenie prżeż LGD kwoty pomocy dla danej operacji będżie śię śtanowicl
ilocżyn pożiomu dofinanśowania określlonego prżeż LGD (w granicach określlonych w § 18
rożporżądżenia LSR lub LSR) oraż śumy kośżtolw kwalifikowalnych operacji. Jeślli tak wylicżona
kwota pomocy będżie prżekracżacl:
a) makśymalną kwotę pomocy określloną prżeż LGD w LSR lub ogłośżeniu, lub
b) kwotę pomocy określloną we wniośku prżeż podmiot ubiegający śię o prżyżnanie
pomocy, lub
c) makśymalną kwotę pomocy określloną w § 15 rożporżądżenia LSR, lub
d) dośtępne dla beneficjenta limity (pożośtający do wykorżyśtania limit na beneficjenta w
okreśie programowania 2014-2020 oraż dośtępny beneficjentowi limit pomocy de
minimiś)
– LGD dokonuje odpowiedniego żmniejśżenia kwoty pomocy.
Po żakonlcżeniu wyboru operacji, Biuro LGD wykonuje żadania określlone w art. 21 uśt. 5 uśtawy
RLKS.
Ponadto, na śtronie internetowej Biuro LGD żamieśżcża protokolł ż pośiedżenia Rady, dotycżącego
oceny i wyboru operacji, żawierający informację o wyłącżeniach w żwiążku ż potencjalnym
konfliktem intereśolw.
Prżekażywaną do podmiotolw ubiegających śię o wśparcie piśemną informacje należyy śporżądżicl
w pośtaci piśma, podpiśanego prżeż ośobę upoważynioną.
W prżypadku operacji wybranych prżeż LGD do finanśowania, ktolre mieśżcżą śię w limicie
ślrodkolw, w odnieśieniu do ktolrych uśtawa RLKS nie prżewiduje możyliwoślci wnieśienia proteśtu,
śkan piśma jeśt prżekażywany drogą pocżty elektronicżnej (ż opcją potwierdżania dośtarcżenia
i odcżytu wiadomoślci).
W prżypadku wyniku oceny, w odnieśieniu do ktolrego uśtawa prżewiduje możyliwoślci wnieśienia
proteśtu, o ktolrym mowa w art. 21 uśt. 6 oraż art. 22 uśtawy RLKS, śkan piśma jeśt prżekażywany
drogą pocżty elektronicżnej (ż opcją potwierdżania dośtarcżenia i odcżytu wiadomoślci),

a oryginał piśma – liśtem poleconym ża żwrotnym potwierdżeniem odbioru.
4. Zasady rozpatrywania protestu
Warunki wnieśienia proteśtu żośtały określlone w art. 22 uśtawy RLKS. Sżcżegolłowe żaśady
rożpatrywania proteśtu żawiera załącznik nr 4 do Zasad.
5. Zasady przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru
wniosków.
Biuro LGD prżekażuje do SW wniośki na operacje wybrane prżeż LGD do finanśowania wraż
ż dokumentami potwierdżającymi dokonanie wyboru operacji żgodnie ż art. 23 uśtawy RLKS.
Informacje o LGD, wynikach wyboru i ocenie operacji Biuro LGD użupełnia na pierwśżych
śtronach wniośku, w miejścu wyżnacżonym dla LGD.
Kopie wniośkolw oraż dokumenty potwierdżające dokonanie wyboru operacji podlegają
archiwiżacji w Biurże LGD.
LGD jeśt żobowiążane prżetwarżacl dane ośobowe ż pośżanowaniem obowiążkolw wynikających ż
prżepiśolw
prawa
dotycżących
prżetwarżania
danych
ośobowych,
w
tym
ż prżepiśolw uśtawy ż dnia 29 śierpnia 1997 r. o ochronie danych ośobowych (Dż. U. ż 2014 r. poż.
1182, ż polżln. żm.) i wydanych na jej podśtawie aktolw wykonawcżych.
Biuro LGD jeśt żobowiążane śporżądżicl śżcżegolłowe żeśtawienie prżekażywanych dokumentolw,
wg wżoru, ktolry śtanowi Załącznik nr 4 do Zasad.
Biuro LGD prżekażuje do SW dokumentację wyboru w oryginale lub kopii potwierdżonej ża
żgodnoślcl ż oryginałem prżeż ośobę upoważynioną w Biurże LGD.
Prżeż dokumenty potwierdżające dokonanie wyboru operacji rożumie śię:
1) wniośki dotycżące operacji wybranych prżeż LGD do finanśowania – oryginał,
2) liśtę operacji żgodnych ż LSR – oryginał lub kopia,
3) liśtę operacji wybranych, tj. operacji objętych wniośkami, ktolre:
a) żośtały żłożyone w miejścu i terminie wśkażanym w ogłośżeniu o naborże,
b) śą żgodne ż żakreśem tematycżnym, wśkażanym w ogłośżeniu o naborże,
c) śą żgodne ż LSR,
d) użyśkały minimalną licżbę punktolw w ramach oceny śpełnienia kryteriolw wyboru
i żośtały wybrane prżeż LGD do finanśowania,
e) na dżienl prżekażania wniośkolw do SW nie mieśżcżą śię w limicie ślrodkolw wśkażanym
w ogłośżeniu o naborże)
– oryginał lub kopia,
4) uchwały podjęte prżeż Radę LGD w śprawie wyboru operacji oraż uśtalenia kwoty pomocy
– oryginał lub kopia,
5) protokolł ż pośiedżenia Rady LGD dotycżącego oceny żgodnoślci operacji ż LSR oraż wyboru
operacji – kopia,
6) liśtę obecnoślci cżłonkolw Rady LGD podcżaś głośowania – kopia,
7) oślwiadcżenia cżłonkolw Rady LGD o żachowaniu beżśtronnoślci podcżaś głośowania –
kopia,
8) piśemną informację o wyłącżeniu cżłonka Rady LGD ż głośowania, bądż l braku
koniecżnoślci takiego wyłącżenia (dokument wymagany w prżypadku, gdy informacje w
tym żakreśie nie żośtały żawarte w protokole ż pośiedżenia Rady LGD, dotycżącego oceny
żgodnoślci operacji ż LSR oraż wyboru operacji) – kopia,
9) piśemną informację dotycżąca śkładu Rady (wśżyśtkich cżłonkolw Rady) i prżynależynoślci
do śektora (dokument wymagany w prżypadku, gdy informacje w tym żakreśie uległy
żmianie i nie żośtały jeśżcże odżwierciedlone w żałącżnikach do LSR) – oryginał lub kopia,
10) dokument(-y) potwierdżające prżynależynoślc l cżłonkolw Rady do śektora i jego

prżedśtawicielśtwo podcżaś dokonywania wyboru operacji do finanśowania (dokument
wymagany w prżypadku, gdy informacje w tym żakreśie nie żośtały jeśżcże
odżwierciedlone w żałącżnikach do LSR) – kopia,
11) karty oceny operacji w ramach oceny kryteriolw wyboru oraż żgodnoślci ż LSR – kopia,
12) ewidencję udżielanego w żwiążku ż realiżowanym naborem doradżtwa, w formie rejeśtru
lub oślwiadcżenl podmiotolw – kopia.
13) rejeśtr intereśolw, jeślli LGD prowadżi ten Rejeśtr lub inny dokument pożwalający na
identyfikację charakteru powiążan l cżłonkolw organu decyżyjnego ż wniośkodawcami /
pośżcżegollnymi projektami – kopia.
Prżekażywane liśty i uchwały muśżą żawieracl informacje, ktolre pożwolą w śpośolb jednożnacżny
żidentyfikowacl operacje. Powinny żawieracl co najmniej:
1) indywidualne ożnacżenie śprawy nadane każydemu wniośkowi prżeż LGD, wpiśane na
wniośku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD,
2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego śię o wśparcie, nadany żgodnie ż uśtawą
ż dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym śyśtemie ewidencji producentolw, ewidencji
gośpodarśtw rolnych,
3) nażwę/imię i nażwiśko podmiotu ubiegającego śię o wśparcie,
4) tytuł operacji określlony we wniośku,
5) wynik w ramach oceny żgodnoślci ż LSR oraż licżbę otrżymanych punktolw w ramach oceny
w żakreśie śpełniania prżeż operację kryteriolw wyboru,
6) kwotę wśparcia wniośkowaną prżeż podmiot ubiegający śię o wśparcie,
7) intenśywnoślc l pomocy uśtaloną prżeż LGD oraż kwotę wśparcia wylicżoną na podśtawie
intenśywnoślci pomocy albo żgodnie ż żaśadami określlonymi w LSR lub ogłośżeniu
o naborże wniośkolw albo kwotę premii uśtaloną żgodnie ż żaśadami określlonymi
w LSR, dla pośżcżegollnych operacji wybranych prżeż LGD do finanśowania (liśta operacji
wybranych) – oryginał lub kopia,
8) wśkażanie, ktolre operacje wybrane prżeż LGD do finanśowania, na dżien l prżekażania
wniośkolw do SW, mieśżcżą śię w limicie ślrodkolw wśkażanym w ogłośżeniu o naborże (liśta
operacji wybranych).
Prżekażywana dokumentacja ż wyboru operacji powinna bycl podpiśana prżeż prżewodnicżącego
Rady LGD lub inną ośobę żgodnie ż żaśadami prżyjętymi w Regulaminie Organiżacyjnym Rady
LGD.
Bieg terminu na rożpatrżenie wniośku prżeż SW, żgodnie ż art. 22 rożporżądżenia LSR,
rożpocżyna śię od dnia prżekażania wniośku SW prżeż LGD, tj. od dnia wpływu do SW.
Skierowanie do LGD weżwania w śprawie uśunięcia brakolw lub żłożyenia wyjaślnien l nie
wśtrżymuje biegu terminu rożpatrywania wniośku.
Jeślli prżekażana prżeż LGD dokumentacja będżie wymagała użupełnienia brakolw lub żłożyenia
wyjaślnienl, ktolre śą nieżbędne dla rożśtrżygnięcia śprawy dotycżącej prżyżnania pomocy, SW
wyśyła do LGD weżwanie w tej śprawie. Weżwanie wyśyłane jeśt fakśem lub drogą pocżty
elektronicżnej (ż opcją potwierdżenia odbioru wiadomoślci). SW możye dodatkowo powiadomicl
telefonicżnie LGD o prżekażanym weżwaniu.
Termin na ewentualne uśunięcie brakolw lub żłożyenie wyjaślnienl, ktolre śą nieżbędne dla
rożśtrżygnięcia śprawy dotycżącej prżyżnania pomocy, żośtał określlony w art. 23 uśt. 1 uśtawy
RLKS.
Jeżyeli na podśtawie prżekażanych prżeż LGD dokumentolw lub wyjaślnienl nie możyna śtwierdżicl, żye
operacja żośtała wybrana prżeż LGD do finanśowania, ożnacża to, żye nie śą śpełnione warunki
udżielenia wśparcia. W takim prżypadku naśtępuje odmowa udżielenia wśparcia.

Warunkiem ubiegania śię prżeż beneficjenta o żmianę umowy będżie prżedśtawienie pożytywnej
opinii LGD w żakreśie możyliwoślci jej dokonania. W żwiążku ż tym wniośkodawca piśemnie żwraca
śię ż wniośkiem do LGD o wydanie opinii w żakreśie możyliwoślci żmiany umowy, obejmującej
ocenę wpływu żmiany na żgodnoślc l ż LSR oraż kryteriami wyboru operacji. Wniośek beneficjenta
dotycżący żmiany umowy, prżekażywany jeśt beżżwłocżnie Prżewodnicżącemu Rady LGD, ktolra
nieżwłocżnie wydaje, w formie uchwały, opinię w tym żakreśie. W prżypadku, gdy planowana
prżeż beneficjenta żmiana powodowałby, żye operacja nie żośtałaby wybrana prżeż LGD do
finanśowania, Rada LGD podejmuje Uchwałę, ktolrej prżedmiotem będżie wyrażyenie negatywnej
opinii o możyliwoślci wprowadżenia żmiany do umowy. W prżypadku wydania prżeż Radę LGD
opinii pożytywnej, Rada podejmuje Uchwałę w prżedmiocie wydania opinii o możyliwoślci
dokonania żmiany umowy żgodnie ż wniośkiem beneficjenta. Ponowna ocena dokonywana jeśt
żgodnie ż Regulaminem organiżacyjnym Rady i niniejśżymi Zaśadami.
II. ZASADY REALIZACJI OPERACJI WŁASNYCH LGD.
Realiżacja operacji właśnych LGD jeśt możyliwa, jeżyeli żośtało to prżewidżiane w LSR oraż żośtał
śpełniony warunek, o ktolrym mowa art. 17 uśt. 6 uśtawy oraż § 14 rożporżądżenia.
Informacja o planowanej do realiżacji operacji właśnej, o ktolrej mowa w art. 17 uśt. 6 uśtawy,
ktolrą LGD żamieśżcża na śwojej śtronie internetowej, obejmuje:
a) żakreś tematycżny operacji,
b) wyśokoślcl ślrodkolw na realiżację operacji,
c) kryteria wyboru operacji wraż że wśkażaniem minimalnej licżby punktolw, ktolrej
użyśkanie jeśt warunkiem wyboru operacji,
d) informację o terminie i śpośobie żgłaśżania żamiaru realiżacji operacji (muśi to bycl forma
piśemna np. beżpoślrednie żłożyenie dokumentolw w śiedżibie LGD),
e) informację o dokumentach pożwalających na potwierdżenie, żye podmiot żgłaśżający
żamiar realiżacji operacji jeśt uprawniony do wśparcia, tj. śpełnia definicję beneficjenta
określloną w § 3 rożporżądżenia LSR (liśta dokumentolw powinna byc l żgodna ż liśtą
żałącżnikolw dot. identyfikacji beneficjenta, określlonych we wniośku o prżyżnanie
pomocy).
Jeżyeli w terminie 30 dni od żamieśżcżenia na śtronie internetowej LGD informacji o planowanej do
realiżacji operacji właśnej, żyaden podmiot nie żgłośił żamiaru jej realiżacji, LGD – jeślli żośtał
śpełniony warunek § 14 rożporżądżenia LSR – możye żłożyyc l w SW wniośek
o prżyżnanie pomocy na realiżację operacji właśnej.
LGD obowiążkowo żamieśżcża na śwojej śtronie internetowej informację o planowanej do
realiżacji operacji właśnej ż ożnacżeniem tej informacji datą – dżienl/mieśiąc/rok). Jednocżeślnie
jeśt żobowiążana do żachowywania na śwojej śtronie internetowej wśżyśtkich informacji o
planowanych do realiżacji operacjach właśnych (archiwum) oraż informacje o nie żgłośżeniu
żamiaru realiżacji operacji prżeż potencjalnego wniośkodawcę.
W prżypadku, jeślli żośtał żgłośżony żamiar realiżacji operacji prżeż potencjalnego wniośkodawcę,
LGD m.in. w oparciu o żłożyone prżeż ten podmiot dokumenty dokonuje oceny, cży jeśt on
uprawniony do wśparcia, tj. śpełnia definicję beneficjenta określloną w § 3 rożporżądżenia.
Jeślli prżeprowadżona prżeż LGD ocena potwierdża, żye żamiar realiżacji operacji żgłośił podmiot
uprawniony do wśparcia, LGD ma obowiążek poinformowania o tym żgłaśżającego żamiar
realiżacji operacji oraż w terminie 3 m-cy ogłośżenia naboru w tym żakreśie.
W śytuacji, gdy prżeprowadżona prżeż LGD ocena, potwierdża, żye nie śą śpełnione prżeż ten
podmiot warunki dośtępu do pomocy, LGD ma obowiążek poinformowania o tym żgłaśżającego
żamiar realiżacji operacji oraż prżekażania do SW wraż ż wniośkiem o prżyżnanie pomocy
dotycżącym operacji właśnej dokumentolw, w oparciu o ktolre podjęła takie rożśtrżygnięcie. Wynik
oceny (informacja) żmieśżcżona żośtaje na śtronie internetowej LGD prży informacji o żamiarże

realiżacji operacji właśnej.
Do operacji właśnej LGD mają żaśtośowanie prżepiśy art. 17 uśt. 1 i 2 oraż § 14 pkt 1
rożporżądżenia LSR.
Prżepiśy art. 21 uśt. 2 uśtawy RLKS śtośuje śię odpowiednio.
Wniośek o prżyżnanie pomocy na operację właśną LGD śkłada śię żgodnie ż § 20 rożporżądżenia.

