
Załącznik nr 13 

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 

 

 

 

1. W terminie co najmniej 24 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", 

LGD „Kraina Nafty” występuje do właściwego organu Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji  

o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Nafty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" w zakresie: 

1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi";  

2) małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; 

3) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej";  

4) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". 

 

2. Wraz z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze, 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przekazuje w formie elektronicznej: 

1) wzór informacji o naborze, zawierający w szczególności: 

a.) termin składnia wniosków o przyznanie pomocy: 

 nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni; 

 który jednocześnie może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie  

14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze; 

b.) miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy wraz z informacją  

o konieczności bezpośredniego złożenia wniosku; 

c.) miejsce udostępnienia: 

 wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy 

 wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

„Kraina Nafty”; 

 kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR; 

d.) limit dostępnych środków; 



 

2) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy; 

3) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD „Kraina Nafty”,  

a w przypadku, gdy dokumenty te są sporządzane na formularzach udostępnionych 

przez LGD „Kraina Nafty”, również wzory tych formularzy; 

4) kryteria wyboru operacji przez LGD „Kraina Nafty”, które zostały określone  

w LSR. 

 

3. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz 

spełniania kryteriów wyboru, przez Radę LGD „Kraina Nafty”, lecz nie później niż 

21 dni od dnia, w którym upłynął termin składnia wniosków o przyznanie pomocy, 

Rada LGD „Kraina Nafty”, sporządza listę ocenionych operacji zawierającą: 

1) operacje niezgodne z LSR; 

2) operacje zgodne z LSR; 

 

4. Operacje zgodne z LSR uwzględnione są na liście ocenionych operacji  

w kolejności ustalonej według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji 

pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 

 

5. LGD przekazuje Wnioskodawcom listę ocenionych operacji, informując ich 

na piśmie o: 

1) zgodności operacji z LSR, albo jej niezgodności z LSR - wskazując przyczyny 

niezgodności; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 

małych projektów; 

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą 

określoną w LSR. 

 

6. Procedura odwoławcza: 

1) Od rozstrzygnięć Rady w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. 

2) Bezpośrednio po podjęciu przez Radę uchwały o wybraniu i niewybraniu projektu 

przygotowywane są pisma informujące Wnioskodawców o niewybraniu operacji 

i pouczające ich o możliwości złożenia odwołania. 



3) Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny operacji wysyła się 

do Wnioskodawców listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu następnym. 

4) Odwołanie kierowane bezpośrednio do Rady składa się osobiście w Biurze LGD 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomień o negatywnym wyniku oceny 

operacji.  

5) Rada rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od upływu terminu ustalonego na złożenie 

odwołania. W tym celu Rada odbywa posiedzenie. 

W przypadku gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, a liczba uzyskanych 

przez Wnioskodawcę punktów zakwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji 

wybranych, może nastąpić skreślenie z listy, operacji o mniejszej liczbie punktów. 

W takiej sytuacji Rada podejmuje stosowną uchwałę i aktualizuję listę operacji 

wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

6) W terminie określonym w pkt 5 Rada przekazuje całą dokumentację konkursową 

do Biura LGD.  

7) Niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w pkt 5 i 6 Biuro LGD 

przygotowuje i wysyła pisma informujące Wnioskodawców:  

a. o wybraniu operacji do dofinansowania,  

b. o negatywnym rozpatrzeniu odwołania oraz  

c. o niewybraniu operacji w przypadku gdy Wnioskodawca został usunięty z listy 

operacji wybranych do dofinansowania, za względu na zbyt niską liczbę 

uzyskanych punktów na skutek odwołań. 

8) Nie później niż 45 dnia od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 

Biuro LGD przekazuje skompletowaną dokumentację konkursową do Instytucji 

Wdrażającej, zgodnie z ust. 7 niniejszej procedury.”  

 

7. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków  

o przyznanie pomocy LGD „Kraina Nafty” przekazuje właściwemu podmiotowi 

wdrażającemu, tj. Samorządowi Województwa lub Agencji Restrukturyzacji  

i  Modernizacji Rolnictwa: 

1) wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich listą; 

2) wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie 

ma możności ustalenia tego adresu wraz z ich listą; 

3) wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach 

LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru; 



4) listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR 

(wraz z uchwałą, w przypadku, gdy lista została przyjęta w formie uchwały), 

na której wnioski zostały zamieszone w kolejności według liczby uzyskanych 

punktów; 

5) wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania  

w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru; 

6) listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach 

LSR (wraz z uchwałą, w przypadku, gdy lista została przyjęta w formie uchwały); 

7) wnioski o przyznanie pomocy niezgodne z LSR; 

8) wykaz wniosków o przyznanie pomocy niezgodnych z LSR. 

W przypadku, gdy nabór dotyczy działania: „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” wszystkie listy przekazywane są 

dodatkowo do wiadomości SW Podkarpackiego. 

 

8. Uchwały i listy muszą zawierać następujące informacje: 

1) tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy; 

2) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD „Kraina 

Nafty” – nr wniosku;  

3) lokalizację operacji; 

4) numer identyfikacyjny Wnioskodawcy nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podany we wniosku 

o przyznanie pomocy; 

5) NIP Wnioskodawcy. 

 


