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Omówienie spraw bieżących - opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

1. USTALANIE KWOTY WSPARCIA/INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Przykład 1:

Uchwała ws. wyboru operacji, Lista operacji wybranych do finansowania

oraz Sekcja A WOPP – Rada LGD ustala kwotę wsparcia na poziomie
kwoty podanej we wniosku bez uwzględnienia intensywności wsparcia (%).

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Rada LGD nie stosuje zapisów swoich procedur oraz zapisów instrukcji
wypełniania wniosku, co skutkuje wadliwym/nieprawidłowym ustaleniem
kwoty wsparcia (dostosowywanie % intensywności do kwoty pomocy).
„Sztuczne” ustalenie nowego poziomu dofinansowania przez Radę LGD
może skutkować przyznaniem nieodpowiedniej liczby punktów w ramach
punktowanego wkładu własnego.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

1. USTALANIE KWOTY WSPARCIA/INTENSYWNOŚĆ

Przykład 2:

Uchwała ws. wyboru operacji, Lista operacji wybranych do finansowania

oraz Sekcja A WOPP – organ decyzyjny LGD ustalił kwotę wsparcia
na poziomie 120 000,00 zł z intensywnością wsparcia równą 69,99%.
Natomiast Wnioskodawca zawarł w kosztach projektu zakup środka
transportu, którego koszt przewyższa ustalony w rozporządzeniu limit.
Może to dotyczyć również wkładu rzeczowego w postaci nieruchomości.

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:
Niezwrócenie uwagi przez organ decyzyjny na poszczególne koszty
w ZRF powoduje błędne ustalenie kwoty wsparcia. Konsekwencją tego jest
naruszenie art. 21 ust. 1 Ustawy o RLKS i odmowa przyznania pomocy
dla Wnioskodawcy.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

2. OCENA OPERACJI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020

Przykład:

Organ decyzyjny nie bada w sposób właściwy m.in.:
- efektywności ekonomicznej operacji (ujemna wartość NPV lub ujemna
wartość rentowności sprzedaży dla roku n i n+1)
- czy Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę/oddział
na terenie LSR.

Należy zwracać uwagę na zakres inwestycyjny operacji pod kątem
posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

Dodatkowo wnioskodawcy, którzy otrzymali pomoc w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej będą mogli składać wnioski
również w innych LGD na rozwój działalności gospodarczych. W tym
przypadku przy weryfikacji wpisu w CEiDG należy zwrócić uwagę na datę
rozpoczęcia działalności gospodarczej.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

2. OCENA OPERACJI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Prawidłowa weryfikacja kryteriów dostępowych wynikających

z rozporządzenia prowadzi do sprawniejszej weryfikacji po stronie SWM.
Ponadto w sytuacjach budzących wątpliwości, organ decyzyjny powinien
wzywać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

3. WZYWANIE WNIOSKODAWCÓW DO SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ

Przykład:

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji: kryterium Poziom

przygotowania operacji – Rada LGD przyznała w ramach oceny kryterium
5 pkt m.in. na podstawie dokumentów, które Wnioskodawca dostarczył
w ramach wezwania przez LGD do złożenia uzupełnień.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie 
i wyborze operacji przez LGD.

3. WZYWANIE WNIOSKODAWCÓW DO SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Rada LGD dokonując wezwania wnioskodawców do składania wyjaśnień

lub dokumentów w zakresie kryteriów wyboru operacji nie powinna brać

pod uwagę dokumentów, które powodują, iż Wnioskodawca dostaje

większą liczbę punktów, a jedynie powinny wynikać z konieczności

ustalenia faktów, kwoty wsparcia lub zgodności operacji z LSR. Może to

doprowadzić do sytuacji, w której Wnioskodawca mógłby „uzupełnić”

wniosek oraz dostać punkty m.in. za dostarczenie dokumentów, które

pierwotnie nie były dołączone do WOPP. Konsekwencją jest nierówne

traktowanie Wnioskodawców, co może prowadzić do odmowy pomocy na

etapie oceny A0 w UMWM.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

4. DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ LGD

Przykład 1:
Karty oceny zgodności z PROW 2014-2020 – żadna

z dostarczonych kart nie została oznaczona nazwą wnioskodawcy lub

numerem wniosku.

Przykład 2:
Protokół z posiedzenia Rady – z treści protokołu wynika, iż podczas
głosowania nad wnioskiem, członek Rady LGD nie wyłączył się z

oceny i wyboru wniosku do finansowania podczas posiedzenia Rady LGD
nie został spełniony warunek bezstronności.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

4. DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ LGD

Przykład 3:
Sekcja A WOPP pkt 2 – LGD stosowała kryterium oceny, dotyczące grupy
defaworyzowanej określonej w LSR, w ramach którego Wnioskodawcy
otrzymali punkty. Natomiast w żadnym z formularzy wniosków, których
Wnioskodawcy otrzymywali punkty LGD nie zaznaczyła, iż operacje
są dedykowane grupie defaworyzowanej określonej w LSR.

Przykład 4:
Rejestr interesów członków Rady LGD – przedstawiony dokument
pokazuje jedynie przynależność do danego sektora, natomiast powinien on
jasno wskazywać powiązania poszczególnych członków Rady LGD z daną
grupą interesu (zatrudnienie, zajmowane stanowiska).



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

4. DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ LGD

Przykład 5:
LGD przekazała do Samorządu Województwa Małopolskiego
dokumentację z przeprowadzonego naboru w terminie niezgodnym z art.
23 ust. 1 Ustawy o LKS (63 dni od dnia następującego po ostatnim dniu
terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia).

Przykład 6:
LGD przekazała wraz z dokumentacją Listę obecności na posiedzeniu

Rady Stowarzyszenia, z której wynika, iż w składzie Rady na posiedzeniu
obecne były osoby, które nie zostały zgłoszone do UMWM jako członkowie
Rady LGD zgodnie z zapisami umowy ramowej (§10 ust. 6 i 7).



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

4. DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ LGD

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Opisane przypadki mogą prowadzić do sytuacji, w których SW nie będzie

w stanie na podstawie złożonej dokumentacji udzielić odpowiedzi na

pytania wskazane w procedurze oceny A0, co w konsekwencji powoduje

wydłużenie się czasu oceny naborów składanych przez LGD. Ponadto

niestosowanie zapisów ustawy o RLKS może prowadzić do konsekwencji

związanych z realizacją postanowień umowy ramowej (§ 9 i § 11).



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

5. NIESTOSOWANIE ZAPISÓW PROCEDURY OCENY I WYBORU
OPERACJI PRZEZ LGD

Przykład:

Lista operacji wybranych do finansowania – wnioski, które uzyskały taką samą

sumaryczną liczbę punktów w procesie oceny znalazły się na liście w innej

kolejności niż wynika to z Procedury oceny i wyboru operacji (…) (operacje

indywidualne) tj. W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało

w procesie oceny taką samą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów wyboru

operacji, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych

w ramach oceny według kryteriów specyficznych. W przypadku, gdy nadal

nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu

wniosku do biura LGD.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

5. NIESTOSOWANIE ZAPISÓW PROCEDURY OCENY I WYBORU
OPERACJI PRZEZ LGD

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Niestosowanie procedur, które LGD wcześniej zatwierdziła prowadzić

może do nieprawidłowości przy wyborze operacji do finansowania,

a w konsekwencji do odmowy przyznania pomocy z winy LGD.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

6. Uzupełnienia/wyjaśnienia LGD do oceny A0

• Rada LGD w odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnień, nie składa

wyjaśnień pisemnych bądź składa wyjaśnienia lakoniczne lub

nieodnoszące się do zapytań SW.

• Rada LGD w ramach wyjaśnień zmienia uzasadnienie w karcie oceny

według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie którego przyznawała

punkty Wnioskodawcy.

• Rada LGD w ramach wyjaśnień przedkłada ponownie dokumenty np.

kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 ze zmienionymi odpowiedziami, o które nie była wzywana.



Omówienie spraw bieżących - Opis nieprawidłowości przy ocenie
i wyborze operacji przez LGD.

7. Protesty:

• składanie kopii protestów zamiast oryginałów,

• składanie protestów bez dokumentacji pozwalającej na ocenę protestu:
wniosków niewybranych, kopii uchwał, kopii korespondencji i zwrotek,
w oparciu o które koniecznym jest sprawdzenie terminów, pouczeń etc.,
kart oceny zgodności z LSR,

• nieprzestrzeganie terminów przekazania dokumentacji do SW i
terminów rozstrzygania postępowań zw. z protestem (terminy oceny
protestów, również po ocenie w SWM),

• niestosowanie zapisów procedur, np. dot. wysyłki pisma informującego
o ocenie do wnioskodawców (wysyłka tylko mailem),

• rozbieżne stanowiska w karcie dot. tego samego kryterium na różnych
etapach.



Omówienie spraw bieżących – co wpływa na wydłużenie oceny
wniosków

Składanie uzupełnień do oceny A0

Data złożenia wniosków do SWM 16 kwiecień 2019

Ocena A0/wysłanie pisma do LGD 25 kwiecień 2019

Data złożenia uzupełnień do A0 11 czerwiec 2019

Przesyłanie uzupełnień do A0 w trzech oddzielnych kopertach bez
wskazania, którego naboru dotyczą.

Przekazywanie wniosków wraz z dokumentacją dotyczącą naboru
w sposób uniemożliwiający sprawdzenie kompletności przekazanej
dokumentacji i jej skutecznej rejestracji w dniu przekazania.



Omówienie spraw bieżących – Ocena A0 wnioski.

Rok
Premia Rozwój/inne Razem

złożone wybrane złożone wybrane złożone wybrane 

2017 408 248 724 415 1132 663

2018 348 246 534 431 882 677

2019 152 79 111 83 263 162



Omówienie spraw bieżących – NABORY Ocena A0

2018
Liczba wszystkich złożonych naborów w 2018 roku 228

41%
Liczba naborów w 2018 roku dla których wymagane było 
złożenie wyjaśnień 

94

2019

Liczba wszystkich złożonych naborów w I połowie 2019 
roku, według stanu na dzień 10 czerwca 2019

44

59%Liczba naborów w I połowie 2019 roku dla których 
wymagane było złożenie wyjaśnień, według stanu na 
dzień 10 czerwca 2019 

26



Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zgodnie z § 5 pkt 17 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)

LGD zobowiązuje się do poddania ocenie efektywności realizacji LSR

w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa oraz
w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny zrealizowania
programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego przez
Zarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie



Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

IZ PROW wystąpił do samorządów województw z prośbą
o przeprowadzenie takiej oceny do 15 października br. Elementy ceny:

1) odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których
samorząd województwa odmówił przyznania pomocy/pozostawił bez
rozpatrzenia w związku z art. 23 ust. 5 ustawy RLKS, w stosunku do
wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez
samorząd województwa,

2) odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których LGD
świadczyła doradztwo, i jednocześnie na które samorząd województwa
odmówił przyznania pomocy/pozostawił bez rozpatrzenia w związku z art.
23 ust. 5 ustawy RLKS, w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy,
dla których LGD świadczyła doradztwo i jednocześnie podlegających
rozpatrzeniu przez samorząd województwa,



Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

3) odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których
samorząd województwa odmówił przyznania pomocy ze względu na
niespełnienie warunków udzielenia wsparcia (bez wzywania do usunięcia
braków lub poprawienia oczywistych omyłek), w stosunku do wniosków
o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd
województwa,

4) odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których
samorząd województwa wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków lub
poprawienia oczywistych omyłek, w stosunku do wniosków o przyznanie
pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa
(dotyczy wniosków, w stosunku do których możliwe było uzyskanie
wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji
z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia –kompetencja LGD
wynikająca z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS),



Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

5) odsetek wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu
przez samorząd województwa, niezgodnych z PROW 2014 – 2020,
w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu
przez samorząd województwa,

6) odsetek protestów wnioskodawców uwzględnionych przez Zarząd
Województwa oraz uwzględnionych skarg, których stroną jest LGD
w liczbie wniesionych protestów.



Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

IZ zarekomendowała rozwiązania zaproponowanego w ww. stanowisku
w zakresie wartości powyższych elementów (wskaźników), przy których
konieczne będzie przyjęcie programów naprawczych, a więc zestawienie
poziomu osiągniętych wskaźników w skali województwa
i samodzielne dokonanie przez samorząd województwa porównania
efektywności wdrażania danej LSR na tle innych w województwie i na tej
podstawie ewentualnego zobowiązania LGD do opracowania programu
naprawczego.

Jednocześnie MRiRW stoi na stanowisku, iż ocena efektywności

realizacji LSR przede wszystkim powinna dotyczyć analizy stanu oraz

sposobu wdrażania danej LSR, a także posłużyć do identyfikacji

ewentualnych problemów i przyczyn niezadowalającego

postępu/sposobu realizacji LSR.
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Powyższa ocena powinna być rozumiana jako narzędzie o szerszym

zasięgu względem weryfikacji tzw. kamieni milowych związanych

z finansowym oraz wskaźnikowym postępem realizacji LSR, o

których mowa w § 8 umowy ramowej. O ile ocena taka powinna
uwzględniać stopień osiągnięcia kamieni milowych, to jednak przede
wszystkim powinna bazować na informacjach pochodzących z kart
nadzoru LGD oraz skupiać się na weryfikacji skuteczności LGD w wyborze
najlepszych operacji, uwzględniając pracę jaką LGD wkłada w świadczenie
doradztwa, ocenę zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) czy też wezwania
wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów (ocena operacji

w LGD powinna eliminować wadliwe wnioski o przyznanie pomocy,

tak aby do samorządu województwa przekazywane były tylko te

operacje, które są kompletne pod względem merytorycznym, co

znacznie skraca proces przyznawania pomocy).



Omówienie wyników kontroli dotyczącej poprawności realizacji
zobowiązań LGD za rok 2018

Zgodnie § 8a umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązania określone w umowie, jeżeli
1) nie zostało stwierdzone uchybienie w zakresie realizacji zobowiązań

lub

2) Zarząd Województwa sformułował zalecenia dla LGD w związku
ze stwierdzonymi uchybieniami i co najwyżej raz wezwał LGD
do wykonania zalecenia w zakresie danego zobowiązania i LGD
wykonało zalecenia i nie stwierdzono kolejnego uchybienia w zakresie
danego zobowiązania.



Omówienie wyników kontroli dotyczącej poprawności realizacji
zobowiązań LGD za rok 2018

3. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 4 w zakresie obecności pracownika biura LGD w godzinach pracy
biura, również w przypadku, gdy nieobecność pracownika jest
odpowiednio uzasadniona, a właściwa informacja jest w możliwie
najkrótszym terminie zamieszczona w widocznym miejscu w siedzibie LGD
lub na stronie internetowej LGD albo w biurze LGD obecny jest członek
zarządu LGD.

4. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 10 w zakresie terminowości przeprowadzania postępowania w sprawie
wyboru operacji realizujących cele LSR, również w przypadku, gdy
uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od LGD i zostało
pisemnie wyjaśnione.



Omówienie wyników kontroli dotyczącej poprawności realizacji
zobowiązań LGD za rok 2018

5. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w§ 5 ust. 1
pkt 10 w zakresie prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie
wyboru operacji realizujących cele LSR, jeżeli wnioskodawcom objętym
danym postepowaniem nie odmówiono udzielenia wsparcia ze względu na
stwierdzone przez Zarząd Województwa uchybienia, stanowiące o braku
zgodności z przynajmniej jednym z wymogów, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy RLKS, a w przypadku stwierdzenia innych
uchybień - spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.



Omówienie wyników kontroli dotyczącej poprawności realizacji
zobowiązań LGD za rok 2018

Problemy:

• Ocena A0 – odmowy przyznania pomocy (kryteria), ustalenie kwoty
wsparcia, zakres wsparcia.

• Doradztwo wskaźnik na województwo.

• Strony internetowe – umieszczanie informacji, nieintuicyjne
zamieszczanie informacji.

• RODO





Dziękuję za uwagę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


