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OGŁOSZENIE O NABORZE 
odniesienie do posiedzenia Rady LGD

1. ZAKRES TEMATYCZNY – WSKAŹNIKI

2. DODATKOWE WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

3. LIMITY

4. TERMINY

5. OKREŚLENIE RODZAJÓW WNIOSKODAWCÓW

6. INNE WARUNKI Z OGŁOSZENIA



OGŁOSZENIE O NABORZE 
odniesienie do posiedzenia Rady LGD

PODSTAWA PRAWNA

LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków

o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez

podmioty inne niż LGD, w szczególności na swojej

stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie

później niż 14 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

(Art. 19 ust. 3 RLKS)



OGŁOSZENIE O NABORZE 
odniesienie do posiedzenia Rady LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, na
operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zawiera
w szczególności:
1. wskazanie:

a) terminu i miejsca składania tych wniosków,
b) formy wsparcia,
c) zakresu tematycznego operacji;

2. obowiązujące w ramach naboru:
a) warunki udzielenia wsparcia określone w przepisach

regulujących zasady wsparcia z udziałem
poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów,

b) warunki wyboru operacji, jeżeli zostały określone,
c) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej

liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji;



OGŁOSZENIE O NABORZE 
odniesienie do posiedzenia Rady LGD

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, formularza wniosku
o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz
formularza umowy o udzielenie wsparcia.



OGŁOSZENIE O NABORZE 
odniesienie do posiedzenia Rady LGD

kluczowe elementy

- Określenie zakresu poprzez prawidłowe (zgodne z zapisami LSR)

wskazanie celu ogólnego, celu szczegółowego, przedsięwzięcia oraz

wskaźników produktu i rezultatu;

- Sprawdzenie zamieszczenia poprawnych i aktualnych dokumentów dla

Wnioskodawców w ogłoszeniu;

- Zamieszczenie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia

(obostrzenia);

- Limit dla wnioskodawcy/limit z ogłoszenia (wkład krajowy dla JSFP);

- Precyzyjne określenie rodzajów wnioskodawców przewidzianych do

składania wniosków (np. co LGD rozumie pod pojęciem NGO)



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

1. LISTY OBECNOŚCI, QUORUM

2. REJESTR INTERESÓW, DEKLARACJE BESTRONNOŚCI

3. KARTY OCENY – uzasadnienia, podpisy

4. UCHWAŁY WS. WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA

5. LISTY OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

6. PROTOKÓŁ – odniesienie do pozostałych dokumentów



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

LISTY OBECNOŚCI, QUORUM, REJESTR INTERESÓW, DEKLARACJE 

BESTRONNOŚCI

Należy dochować staranności przy uzupełnianiu ww. dokumentów, aby wszystkie

inne dokumenty powiązane zawierały tożsame dane, członków obecnych na

posiedzeniu Rady LGD. Podczas trwania posiedzenia należy zwrócić szczególną

uwagę na zapisy Regulaminu Rady LGD, który określa sposób postepowania np. w

przypadku podpisywania uchwał, bądź sposobu głosowania lub wyłączenia z oceny

i wyboru operacji do finansowania.

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LGD - dokument, na podstawie 

którego będzie możliwe określenie powiązań w różnych sektorach członków Rady.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

KARTY OCENY – uzasadnienia, podpisy

Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz z PROW 2014-2020 – należy zwrócić szczególną

uwagę na odpowiednie wskazanie odpowiedzi TAK, NIE, N/D zwłaszcza w przypadkach

wzywania Wnioskodawców do składania uzupełnień/wyjaśnień. Ponadto należy wskazywać do

czego był wzywany Wnioskodawca oraz wskazać wynik wraz z uzasadnieniem po złożeniu

uzupełnień przez Wnioskodawcę. Ponadto wszystkie przekazywane do ZWM karty oceny

powinny być podpisane przez odpowiednie osoby (zgodnie z Regulaminem Rady) oraz

posiadać odpowiednie oznaczenia umożliwiające identyfikację ocenianej operacji (nr

wniosku/nazwa Wnioskodawcy)

WAŻNE! Prawidłowość uzupełniania ww. kart oceny ma duże znaczenie w procesie 

badania przez ZWM prawidłowości oceny dokonanej przez Radę LGD.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

KARTY OCENY – uzasadnienia, podpisy

Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji – w uzasadnieniach dla przyznanej punktacji należy 

odnieść się do stanu faktycznego, informacji o zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i ew. do czynności, 

których dokonała Rada przy weryfikacji danego kryterium.

Nazwa kryterium
Opis do kryterium/ 

podstawa weryfikacji

Liczba 
przyznanych 

punktów
Uzasadnienie oceny

Innowacyjność 
operacji

0 pkt – operacja nie jest 
innowacyjna

1 pkt – operacja jest 
innowacyjna w skali 
gminy

2 pkt – operacja jest 
innowacyjna w skali 
obszaru objętego LSR

0

1

2

operacja nie jest innowacyjna ?????

dlaczego/wskazanie zapisów bądź ich brak

operacja jest innowacyjna w skali 
gminy????

operacja jest innowacyjna w skali obszaru 
objętego LSR z uwagi na fakt, iż 
Wnioskodawca w pkt…. Np. BP opisuje, że. 
… Dodatkowo Rada zbadała i potwierdziła 
taki stan rzeczy.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

UCHWAŁY WS. WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA

Przedmiotowa uchwała stanowi nadrzędny dokument, w którym Rada LGD zatwierdza

podjęte wcześniej rozstrzygnięcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, na operacje realizowane przez

podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje

oraz ustala kwotę wsparcia.

Prawidłowe wskazanie w uchwałach elementów takich, jak odpowiednia podstawa prawna, to

czy operacja została wybrana do finansowania, kwota i intensywność wsparcia, liczby

przyznanych punktów, to czy operacja mieści/nie mieści się w limicie dowodzi rzetelnego

postępowania i przestrzegania zasad obowiązujących Radę LGD.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji

wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Nieprawidłowe ustalenie kolejności na przedmiotowej liście może doprowadzić do sytuacji,

w której ZWM stwierdzi, iż operacja została wybrana do finansowania niezgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapisami Procedury oceny i wyboru operacji w LGD.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być odmowa przyznania pomocy dla operacji, która

pierwotnie została wskazana jako mieszcząca się w limicie środków z ogłoszenia o naborze.

Ponadto dane zamieszczane na liście powinny być tożsame z danymi zawartymi

w odpowiednich uchwałach ws. wyboru operacji do finansowania.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

WAŻNE! Protokół, który został zatwierdzony przez Radę oraz zamieszczony na stronie

internetowej LGD i przekazany wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie oceny

i wyboru operacji do finansowania nie podlega żadnym zmianom po jego zatwierdzeniu.

ZWM zwraca szczególną uwagę na zapisy zawarte w przedmiotowym dokumencie, gdyż opisuje

on całość przebiegu procesu oceny i wyboru operacji do finansowania oraz wskazuje na

ewentualne nieprawidłowości, które mogą pojawić się w trakcie tego procesu.

Istotne elementy, na które zwraca uwagę ZWM w procesie oceny A0:

- Wskazanie osób obecnych na posiedzeniu (lista obecności),

- Wskazanie odpowiednich wyłączeń w procesie oceny i wyboru poszczególnych operacji

(odniesienie do złożonych deklaracji bezstronności),

- Wskazanie liczy osób głosujących,

- Inne czynności np. uzasadnienia dla obniżonej wartości wsparcia, bądź uzasadnienia

w procesie oceny i etap wzywania do uzupełnień.



POSIEDZENIE RADY LGD
dokumentacja

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

WAŻNE! Należy zwrócić szczególną uwagę również na fakt

wyłączenia się członków Rady LGD nie tylko w przypadku

samego procesu oceny w ramach zgodności operacji z LSR,

PROW 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, ale

również na etapie głosowania nad uchwała ws. wyboru

operacji do finansowania.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

1. LEGISLACJA

2. JEDNOLITOŚĆ W OCENIE I STOSOWANIU KRYTERIÓW 

WYBORU

3. STOSOWANIE ZAPISÓW PROCEDUR OCENY

4. OCENA – kryteria dostępowe, wzywanie do uzupełnień

5. USTALANIE KWOTY WSPARCIA – koszty kwalifikowalne, wkład 

własny, intensywność wsparcia

6. MATERIŁAY POMOCNICZE PRZY OCENIE



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne
niż LGD:
1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;
2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

Przykład

Kryterium Racjonalność i adekwatność zaplanowanych nakładów

Źródło weryfikacji: Wniosek, załączniki do wniosku (weryfikowane  oferty 

bądź same koszty bez względu na oferty)

Rada LGD weryfikując operację względem tego kryterium powinna 

stosować jednakowe podejście do oceny i potwierdzić to w uzasadnieniach 

w kartach oceny poprzez wskazanie co i jak było weryfikowane.

(Art. 21 ust. 4 RLKS)



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, na operacje

realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub

dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub

ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do

złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

(Art.21 ust. 1a RLKS)

Kiedy wzywamy?

Podczas badania czy operacja jest zgodna z LSR (np. wpisuje się w 

zakres z ogłoszenia)

Podczas weryfikacji kryteriów tzw. dostępowych (karta PROW) np. 

podczas ustalenia, czy Wnioskodawca posiada siedzibę/oddział na terenie 

LSR lub czy operacja jest uzasadniona ekonomicznie jeśli nie wynika to 

wprost z zapisów BP.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Ważne!

Wezwanie do złożenia uzupełnień powinno mieć charakter

związany z ustaleniem faktów, dla których w pierwotnie złożonych

dokumentach Rada LGD nie była w stanie jednoznacznie udzielić

odpowiedzi na pytania zawarte w kartach oceny.

Nie należy przyjmować założenia, iż Wnioskodawca oczekuje

przyznania maksymalnej liczby punktów w każdym z ocenianych

kryteriów wyboru operacji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do

wniesienia protestu na zasadach określonych w RLKS.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Wezwanie może dotyczyć również określenia przez Wnioskodawcę

rodzajów kosztów zawartych w projekcie celem prawidłowego

ustalenia kwoty wsparcia, zgodnie z zasadami obowiązującymi

w ramach naboru, bądź do prawidłowego wskazania kosztów

stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy zgodnie

z obowiązującymi zasadami.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Przykład 1:

Kryterium Stopień przygotowania operacji (weryfikowane na podstawie

złożonych ofert cenowych)

Jeśli Wnioskodawca dołączył do wniosku oferty cenowe, jednak nie dla

każdej z pozycji ZRF wówczas Rada LGD może wezwać Wnioskodawcę

do przedłożenia takich ofert. Jednakże oferty te posłużą Radzie jedynie do

zbadania racjonalności kosztów (zwłaszcza jeśli chodzi o dobra

niestandardowe).

Jednocześnie Rada nie będzie mogła wziąć pod uwagę dodatkowo

złożonych dokumentów w procesie przyznawania punktów za spełnienie

przedmiotowego kryterium.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Przykład 2:

Wnioskodawca w różnych częściach formularza WOPP oraz BP wskazał

rozbieżne dane finansowe, które uniemożliwiają Radzie jednoznaczne

wskazanie wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji.

W takim przypadku wezwanie Rady do złożenia wyjaśnień powinno

prowadzić do wskazania przez Wnioskodawcę prawidłowych danych

finansowych. Wezwanie to nie powinno jednak prowadzić do zmian

merytorycznych w zakresie zestawienia rzeczowego (zakres kosztów),

chyba że Wnioskodawca zawarł we wniosku koszty niezgodnie

z obowiązującymi przepisami określonymi w rozporządzeniu o wdrażaniu

LSR.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

Ustalenie kwoty wsparcia powinno opierać się o wyliczenie iloczynu

prawidłowo wskazanych kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności

wskazanych przez Wnioskodawcę w formularzu WOPP, tak aby w ten

sposób ustalona kwota wsparcia nie przekraczała wskazanej przez

Wnioskodawcę intensywności wsparcia, tj. Wnioskodawcy przyznaje się

kwotę wsparcia równą np. 100000 zł, która stanowi nie więcej niż 65%

poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Ważne!

Nie należy dopasowywać poziomu dofinansowania do proporcji

wynikających z udziału wnioskowanej kwoty pomocy w stosunku do

kosztów kwalifikowalnych.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

USTALANIE KWOTY WSPARCIA – koszty kwalifikowalne, wkład własny, 
intensywność wsparcia

W przypadku, kiedy w kryteriach oceny LGD przewidziano uzyskanie

dodatkowych punktów za obniżony poziom dofinansowania Rada LGD

powinna dokonać najpierw ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z zasadami

opisanymi powyżej a następnie wskazać maksymalną intensywność

wsparcia dla przedziału % (np. 55 – 10%) zamkniętego oraz konkretną

wartość zadeklarowaną przez Wnioskodawcę w przypadku przedziału

otwartego (np. > 10%).



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

USTALANIE KWOTY WSPARCIA – koszty kwalifikowalne, wkład własny, 
intensywność wsparcia

ODNIESIENIE DO PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

Jeśli dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej obowiązuje obniżona intensywność pomocy
w stosunku do intensywności określonej w rozporządzeniu
o wdrażaniu LSR lub obniżona maksymalna stawka pomocy
w stosunku do stawek określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu
LSR, kwotę wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn wartości
intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych
operacji. Jeżeli tak ustalona wartość przekracza maksymalną
kwotę pomocy przewidzianą dla wnioskodawcy, Rada dokonuje
odpowiedniego zmniejszenia kwoty wsparcia.



OCENA, WYBÓR OPERACJI DO FINANSOWANIA ORAZ 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA

postępowanie

MATERIAŁY POMOCNICZE PRZY OCENIE RADY

- Interpretacje ARiMR
- Strona ARiMR z pytaniai i odpowiedziami na najczęściej

pojawiające się pytania :
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-
19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-
ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-
spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html
- Zdobyte doświadczenie podczas wcześniejszych ocen wraz

z uwagami kierowanymi do Rady LGD ze strony ZWM na etapie
oceny A0

- Wytyczne MRiRW 6/4/2017
- Konsultacje z pracownikami UMWM



OCENA A0
Postępowanie ZWM

1. LEGISLACJA 

2. WEZWANIE RADY LGD DO ZŁOŻENIA WYJASNIEŃ

3. KONSEKWENCJE



OCENA A0
Postępowanie ZWM

LEGISLACJA 

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

o udzielenie wsparcia, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD

przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych

operacji wrazz dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. (Art. 23 ust.

1 RLKS).

W przypadku gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, zarząd województwa stwierdzi

braki lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa LGD do

uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

7 dni. (Art. 23 ust. 2 RLKS).



OCENA A0
Postępowanie ZWM

WEZWANIE RADY LGD DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ 

Każdorazowo na etapie oceny A0 w procesie udzielania wyjaśnień na

wątpliwości w zakresie sposobu przeprowadzenia naboru oraz oceny

wniosków w ramach naboru stosowne wyjaśnienia we wskazanym

zakresie powinny zostać dokonane przez organ decyzyjny LGD.

Ponadto składane wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmian

merytorycznych w przekazanych dokumentach, w szczególności nie mogą

zostać przedstawione nowe uchwały ws. wyboru operacji. Dodatkowo nie

należy dokonywać na nowo oceny w poszczególnych kryteriach po

wezwaniu do uzupełnień przez ZWM, jak również tworzyć nowych kart

oceny z LSR lub PROW 2014-2020.



OCENA A0
KONSEKWENCJE









OCENA A0 – KONSEKWENCJE

Art. 23 ust. 3 RLKS

Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, zarząd województwa informuje

podmiot ubiegający się o wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie

z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI.

W odniesieniu do wyniku weryfikacji Art. 17 ust. 1 i ust. 2 RLKS ZW może stwierdzić, iż wybór

dokonany przez LGD jest wadliwy, tj. stwierdzić, że mimo że LGD wybrała operację, to

operacja ta nie jest wybrana prawidłowo, a więc nie spełnia przesłanki do „bycia wybraną”

i w konsekwencji odmówić przyznania pomocy.

Operacja spełnia warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy RLKS (jest wybrana)

jeśli, liczba punktów jaką operacja powinna otrzymać, w ocenie UM jest co najmniej równa

liczbie punktów przyznanej przez LGD ostatniej operacji wybranej przez LGD mieszczącej się

w limicie środków z ogłoszenia o naborze wniosków, zgodnie z listą przekazaną przez LGD.

ZWM dokonując weryfikacji oceny i wyboru operacji przez LGD analizuje każdy przypadek

uchybień w przedmiotowym procesie oraz bierze pod uwagę ocenę realizacji

zobowiązania § 5 ust. 1 pkt 10 umowy o realizacji LSR, co może mieć przełożenie na

wysokość pomocy wypłacanej LGD.



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.



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

1. USTALANIE KWOTY WSPARCIA/INTENSYWNOŚĆ

Przykład 3:
Uchwała ws. wyboru operacji, Lista operacji wybranych do finansowania

oraz Sekcja A WOPP – organ decyzyjny LGD ustalił kwotę
wsparcia na poziomie 66 191,75 zł z intensywnością wsparcia równą 70%.
Natomiast Wnioskodawca dla większości pozycji zestawienia rzeczowo –
finansowego wykazał kwoty brutto jednocześnie zaznaczając we wniosku,
iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, dla którego kosztami
kwalifikowalnymi mogą być jedynie koszty netto.

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

1. USTALANIE KWOTY WSPARCIA/INTENSYWNOŚĆ

Przykład 4:

Lista operacji wybranych do finansowania, uchwały ws. wyboru operacji do
finansowania – LGD wskazywała intensywność pomocy wyrażoną w % (np.
56,94%), która jest niezgodna z warunkami określonymi w ogłoszeniu
o naborze wniosków, tj. pomoc przyznawana jest w postaci premii w wysokości
80 tys. zł (ryczałt 100% premii).

OPIS SZANS I ZAGROŻEŃ:

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji przez LGD Jeżeli
wnioskowana kwota premii jest niższa niż obowiązująca, operacja uznawana
jest za niezgodną z LSR i nie podlega wybraniu do finansowania.



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

- czy Wnioskodawca zrealizuje operacje w terminie dwóch lat od
podpisania umowy o przyznaniu pomocy
(wskazanie przez Wnioskodawcę w formularzu WOPP jako termin złożenia
wniosku o płatność ostateczną np. grudzień 2021r.)

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.

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru Kryterium Koszty projektu

są adekwatne do zakładanych działań – Rada LGD przyznała maksymalną
liczbę punktów w przedmiotowym kryterium po uprzednim wezwaniu do
uzupełnień i na podstawie dostarczonej dokumentacji.



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:
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru– Rada LGD nie wskazała 
uzasadnienia w ramach nieprzyznania punktów.

Przykład 6:
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 7:
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.



PROTESTY
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1167)

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1431)



PROTESTY cd.

Przekazanie w terminie kompletnej dokumentacji, tj.:

• oryginał protestu wraz z kopertą - jeśli protest nadany został pocztą;
• uchwała po pierwotnej ocenie wniosku (kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem);
• pismo do wnioskodawcy po pierwotnej ocenie (kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem) – należy pamiętać o konieczności zawarcia
w piśmie pouczenia o możliwości złożenia protestu zgodnie z ustawą;

• zwrotne potwierdzenie odbioru pisma o pierwotnej ocenie (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem);

• informacja dotycząca sposobu złożenia protestu (osobiście/poczta).

Dodatkowo, w przypadku operacji niewybranych należy przekazać:

• karty oceny PROW, LSR, zgodności z kryteriami (kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem);

• kompletny WoPP;



PROTESTY cd.

Przykłady błędów podczas procedury rozpatrywania 
protestów przez LGD

• Brak wezwania Wnioskodawców przez LGD do uzupełnienia
braków formalnych w protestach dotyczących:

� oznaczenia Zarządu Województwa Małopolskiego;
� numeru Wniosku;
� oznaczenia Wnioskodawcy;
� podpisu Wnioskodawcy.

• Przyjęcie przez LGD protestów nadal zawierających braki
formalne po wezwaniu przez LGD Wnioskodawcy do ich
poprawy, co powoduje konieczność wezwania przez SWM
Wnioskodawcy do uzupełnienia w tej samej sprawie;



PROTESTY cd.

Przykłady błędów podczas rozpatrywania protestów 
przez LGD:

• Nieprawidłowa ścieżka postępowania w ramach autokontroli:

W każdym przypadku, gdy w ramach tzw. „autokontroli” nie dojdzie do
zmiany pierwotnego rozstrzygnięcia (podtrzymanie oceny negatywnej)
LGD kieruje protest wraz z dokumentacją do Zarządu, załączając do niego
stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia
oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.

Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru
projektów, w ramach której:
1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru

projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo
skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów,
jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie
wystarcza na wybranie go do dofinansowania.



PROTESTY cd.

Przykłady błędów podczas rozpatrywania protestów 
przez LGD:

• Nieprawidłowe Uchwały w sprawie ponownej oceny:

� Po dokonaniu ponownej oceny LGD każdorazowo podejmuje
nowe uchwały w sprawie dokonania ponownej oceny, a nie
uchwały w sprawie korekty pierwotnych uchwał.

� Wyraźne wskazanie w uchwale czy na dzień przekazania
wniosków do ZW wniosek mieściłby się lub nie w limicie (punktem
odniesienia musi być pierwotna lista operacji).

• Nieprawidłowe Listy operacji wybranych po uwzględnieniu
protestów (aktualizacja listy):

� Należy zaktualizować listę poprzez fizyczne dodanie wniosku
w odpowiednim miejscu na liście przy jednoczesnym zachowaniu
pierwotnej numeracji (np. wprowadzenie oznaczeń literowych
1a, 1b)



Dziękuję za uwagę
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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


