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O pomoc może ubiegać się:

1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną 

➢ jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

➢ jest pełnoletni, 

➢ miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym 

do CEiDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, 

Rybczewice i Trawniki – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

[adres głównego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności znajdujący się na obszarze LSR –

str. 10 instrukcji do WoPP]

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w 

formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

2. podmiot będący osobą prawną
jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.



WARUNKI DOSTĘPU:

Podmiot musi wykazać, że:

w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

nadal wykonuje tę działalność, 

prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo,

mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR, 

małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR, 



posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny 

został nadany spółce.

wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli 

jest osobą fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 

WARUNKI DOSTĘPU:

Podmiot musi wykazać, że:



WARUNKI DOSTĘPU:

Podmiot musi wykazać, że:

nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia 

przyznania podmiotowi takiej pomocy, 

§ 1 rozporządzenia wskazuje, że „pomoc” oznacza pomoc finansową w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

W związku z powyższym, ograniczenie zawarte w przytoczonym przepisie odnosi się do 

wsparcia otrzymanego ze środków PROW 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

na operację w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.



Wykluczenia
 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (grupa 01.6, grupa 02.1)

 górnictwo i wydobywanie (sekcja B)

 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (dział 09)

 przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (grupa. 10.2)

 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział 19)

 produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (dział 20)

 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych (dział 21)

 produkcja metali (dział 24)

 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (dział 29, klasa 30.91)

 transport lotniczy i kolejowy (grupa 49.1, grupa 49.2, dział 51)

 gospodarka magazynowa (klasy dotyczące gospodarki magazynowej w sekcji H)

Ponadto działalności wyłączone spod rygorów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
▪ działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
▪ działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w 

gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, 
▪ działalność polegająca na prowadzeniu przedszkoli (innych form wychowania przedszkolnego), szkół, placówek lub 

zespołów. 



utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a 

osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę 

- nie dotyczy, jeśli suma pomocy przyznanej na dotychczas realizowane operacje 

oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza 25 tys. zł; 

utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone 

w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej; 

Operacja w zakresie rozwijania działalności 

gospodarczej zakłada:



Operacja w zakresie rozwijania działalności 

gospodarczej zakłada:

realizację operacji nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 

poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie 

wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz 

nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja 

dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu 

budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem; 



inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości 

operacji; 

jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; 

jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest 

wymagane przepisami odrębnymi; 

koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 

publicznych. 

Operacja w zakresie rozwijania działalności 

gospodarczej zakłada:



Poziom pomocy

Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% 

kosztów kwalifikowanych. 

W ramach kryteriów wyboru premiowane będą operacje, które zakładają większy 

wkład własny Wnioskodawcy niż minimalny określony w rozporządzeniu. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację w ramach 

planowanego naboru 7/2018 nie może przekroczyć 200 tys. 

złotych.



Koszty kwalifikowalne:

ogólne 

muszą być związane z wydatkami budowy lub modernizacji 
nieruchomości i obejmują takie koszty jak:

➢ honoraria architektów, inżynierów,

➢ opłaty za konsultacje, 

➢ opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i 
gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane 
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji.

Koszty ogólne uznane są za kwalifikowalne jeżeli zostały 
poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.



Koszty kwalifikowalne

➢ zakup robót budowlanych lub usług;

➢ zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego 

oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych;

➢najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub 

nieruchomości;

➢ zakup nowych maszyn lub wyposażenia,



Koszty kwalifikowalne

➢ zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem 
zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 
do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą w 
wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty 
ogólne

➢ zakup nowych rzeczy innych niż maszyny, 
wyposażenie czy środki transportu,

➢podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem 
podatku, który można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT;





Koszty kwalifikowalne – warunki:

➢ są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 

jej osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

➢ nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo 

przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części 

dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza 

obszarem wiejskim objętym LSR



Wkład własny

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:

➢ wartość wkładu rzeczowego, w formie:
a) towarów – nieprzeznaczonych na sprzedaż, 

wspomagających realizację operacji, np. sprzęt, maszyny 
b) gruntów lub nieruchomości 

➢wartość nieodpłatnej pracy 
ustalona jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, 
i liczby 168.

(2018 r. – 24,09 zł)



Wypłata środków

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji , jeżeli zostały poniesione: 

 od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 
stycznia 2014 r., 

 zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania -
w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru 
określonego w umowie (konkurencyjnego trybu nie stosuje się do kosztów ogólnych 
poniesionych przed dniem zawarcia umowy), w przypadku gdy wartość danego zadania 
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. euro netto, 

 w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na 
liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia 
bezgotówkowego; 

 uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano 
odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez 
prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu 
udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 



Wypłata środków

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli 

beneficjent: 

 zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty 

przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, 

zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z 

warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji 

objętych operacją; 

 zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

 udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie 

kosztów kwalifikowalnych z tym związanych. 

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie 

później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż 

w dniu 31 grudnia 2022 r. 



Zobowiązania beneficjenta

wynikające z umowy o przyznaniu dotacji

 utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone 
w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia 
wypłaty płatności końcowej; 

 osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie, 

 osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego 
lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w 
którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej, 

 niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków 
publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy, 

 zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji - w przypadku, gdy do ich wyboru nie mają zastosowania 
przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania 
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. 
euro netto, 

 przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do 
dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. 



Procedura oceny wniosków 

o przyznanie pomocy w LGD



Zasady i warunki wsparcia na poziomie 
LGD 

1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Za operacje zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

jest zgodna z programem (PROW 2014-2020), w ramach którego jest 

planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami udzielenia 

wsparcia i formą wsparcia, o których mowa w ogłoszeniu o naborze 

wniosków,

jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa ogłoszeniu o 

naborze wniosków,



Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie więzi mieszkańców z obszarem 

LSR.

Cel szczegółowy 2.1: Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw 

gospodarczych.

Przedsięwzięcie 2.1.1: Aktywni gospodarczo.

Zgodność operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju



Wskaźnik produktu: 
liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa – …………

Wskaźnik rezultatu: 
liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) na obszarze 

LSR  - …………. 

liczba utrzymanych miejsc pracy (ogółem) na obszarze 

LSR  - …………. 

Zgodność operacji z Lokalną Strategią 
Rozwoju



2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

ocena punktowa

do każdego typu operacji stosuje się inny zestaw kryteriów

Zasady i warunki wsparcia na poziomie 
LGD 



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 1 -

Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji 
operacji: 

➢ 1 miejsce pracy – 2 pkt

➢ 2 miejsca pracy – 4 pkt

➢ 3 miejsca pracy – 8 pkt



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 2 -
Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych: 

➢Wnioskodawca przewiduje zatrudnienie co 

najmniej 1 osoby z grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR – 8 pkt

➢Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osoby 

z grupy defaworyzowanej określonej w LSR – 0 pkt 

• osoby bezrobotne

• osoby po 50 roku życia

• osoby korzystające z ośrodków pomocy społecznej

• mieszkańcy miejscowości peryferyjnych (poza miejscowością gminną)



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 3 -

Miejsce realizacji projektu:

➢ Operacja jest realizowana poza miejscowością, w 

której znajduje się siedziba gminy – 6 pkt

➢ Operacja jest realizowana w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba gminy – 2 pkt



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 4 -
Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji: 

➢ Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w 
realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować – 2 pkt

➢ Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 
operacji, którą zamierza realizować – 2 pkt

➢ Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji, która zamierza realizować, jeżeli jest 
osobą fizyczną – 2 pkt

➢ Wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do 
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 2 pkt

Punkty w tym kryterium są sumowane



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 5 -

Ochrona środowiska lub klimatu:

➢ Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 6 pkt

➢ Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt

Opis spełnienia kryterium – w KARCIE 

OPISU SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU

Kryterium preferuje operacje, które w swoich celach lub działalności bezpośrednio przyczynią się do ochrony środowiska 
lub klimatu.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu zachodzi poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i 
sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji wykonywania 
usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, działania sprzyjające niskiej emisji. 



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 6 -

Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie 
przygotowania wniosku:

➢Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa 

indywidualnego – 6 pkt

➢Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego 

– 4 pkt

➢Wnioskodawca nie skorzystał ze szkoleń i doradztwa 

indywidualnego – 0 pkt.



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 7 -
Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych:

➢ Podstawę działalności stanowią lokalne produkty rolne –

6 pkt

➢Brak wykorzystania lokalnych produktów rolnych – 0 pkt

Lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju - płody ziemi, 

produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia 

przetworzenia.

Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać i wyjaśnić, na czym będzie polegało wykorzystanie 

produktów rolnych.

Opis spełnienia kryterium – w KARCIE 

OPISU SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 8 -
Wzrost funkcji rekreacyjnych obszaru LSR:

Operacja przyczynia się do wzrostu funkcji rekreacyjnych 

obszaru – 8 pkt

Operacja nie przyczynia się do wzrostu funkcji rekreacyjnych 

obszaru – 0 pkt

Rekreacja rozumiana jako forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka ze 

względu na osobiste zainteresowania i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej 

osobowości; podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi i domowymi, w 

czasie wolnym od pracy.

Opis spełnienia kryterium – w KARCIE 

OPISU SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 9 -
Innowacyjność:

➢ Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR –

6 pkt

➢ Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z 

obszaru LSR – 4 pkt

➢ Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt

Opis spełnienia kryterium – w KARCIE 

OPISU SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU

Innowacyjność oznacza powstanie nowej usługi/produktu, dotychczas nieoferowanego na obszarze objętym LSR; zastosowanie nowych 

sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSR; nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosowanym na obszarze LSR; nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; 

upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Operacja innowacyjna to operacja nowatorska, niestandardowa, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodząca do 

lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniająca się do pozytywnych zmian na obszarze.



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 10 –

Wkład własny – intensywność pomocy:

➢ Operacja zakłada minimalny wymagany wkład 

własny – 4 pkt

➢ Operacja zakłada większy o 5% wkład własny niż 

wymagany minimalny – 6 pkt

➢ Operacja zakłada większy o 10% wkład własny niż 

wymagany minimalny – 8 pkt



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

Kryterium nr 11 –

Kompletność wniosku:

➢ Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne 

załączniki – 6 pkt

➢ Do wniosku dołączono tylko część obligatoryjnych 

załączników  – 2 pkt

➢ Do wniosku nie dołączono załączników – 0 pkt



Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami 
wyboru 

➢Maksymalna liczba punktów wynosi 76 punktów

➢Wymagane minimum wynosi 28 punktów

Punktacja:



Procedura oceny i wyboru

Wnioski należy składać osobiście w terminie określonym w ogłoszeniu o 
naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie 
internetowej LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed 
datą planowanego naboru.

Po upływie terminu naboru wniosków LGD ma 45/52 dni na ich ocenę i 
wybór do dofinansowania. 

Ocena i wybór wniosków do dofinansowania należy do wyłącznej 
kompetencji Rady LGD.

Weryfikacji wstępnej dokonuje biuro LGD (m.in. zgodność z 
ogłoszeniem).

Rada składa się z 11 członków (przedstawiciele sektora społecznego, 
gospodarczego i publicznego każdej z 5 gmin z terenu LGD).



Procedura oceny i wyboru

Członkowie Rady działają na zasadzie bezstronności i 

poufności (w przypadku zaistnienia powiązań między 

członkiem Rady a wnioskodawcą stosuje się procedurę 

wyłączenia z oceny).

Każda operacja jest oceniana przez Zespół Oceniający -

dwóch członków Rady wybieranych losowo. 

Na podstawie liczby uzyskanych punktów przez 
poszczególne operacje sporządzane są listy rankingowe.

W przypadku, gdy dwa projekty uzyskają tę samą liczbę 
punktów, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje 
data i godzina wpływu wniosku do biura LGD. 



Procedura oceny i wyboru

Wyniki oceny są podawane do publicznej wiadomości. 

W przypadku negatywnej oceny operacji przez Radę LGD 
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.

W terminie 7 dni od wyboru operacji do dofinansowania, 
LGD przekazuje całą dokumentację z naboru do Urzędu 
Marszałkowskiego (Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich). 

UM dokonuje weryfikacji formalnej wniosków w terminie 4 
miesięcy od przekazania wniosków przez LGD.



Dziękuję za uwagę

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „DOLINA GIEŁCZWI”

ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

tel. 81 52 53 012 , e-mail: biuro@dolinagielczwi.org

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezentacja została opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”.


