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PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY INNE NIŻ LGD
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

SŁOWNICZEK
Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:
1) LGD – stowarzyszenie Blisko Krakowa będące Lokalną Grupą Działania;
2) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
3) Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena
i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia;
4) Biuro LGD – biuro Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
5) ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego;
6) wniosek – projekt/wniosek o udzielenie wsparcia na operację w zakresie realizacji
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
7) operacja – projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia;
8) nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje;
9) Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie na operację w zakresie realizacji
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
10) LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obowiązująca
w LGD;
11) Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.);
12) Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.);
13) Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).
OGŁASZANIE NABORU
§1
1.

2.

Nie później niż 30 dni przed planowanym podaniem do publicznej wiadomości
ogłoszenia o naborze, Zarząd przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze, uzgadnia
terminy przeprowadzenia oceny z Przewodniczącym Rady, a następnie występuje do ZW
z wnioskiem o ustalenie terminu naboru.
Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni
i nie później niż 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez

3.

4.

zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty
publikacji z numerem ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być
zamieszczone także w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na
tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych gmin będących członkami LGD.
Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) wskazanie instytucji organizującej nabór;
2) wskazanie terminu i miejsca składania wniosków;
3) wskazanie formy wsparcia (refundacja albo premia);
4) wskazanie zakresu tematycznego;
5) obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i lokalne kryteria
wyboru operacji;
6) wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji
według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji;
7) informację o dodatkowych warunkach udzielenia wsparcia obowiązujących
w ramach danego naboru;
8) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji – sporządzoną w
formie listy dokumentów;
9) wskazanie wysokości pomocy/wartości premii;
10) wskazanie intensywności pomocy;
11) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;
12) informację o miejscu udostępnienia LSR, opisu lokalnych kryteriów wyboru
operacji, zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz
formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie
wsparcia;
13) informację o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje
o naborze.
LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze,
zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych
zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego
naboru, obowiązujące w LGD procedury i kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem i
wskazaniem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wzory
obowiązujących formularzy. Powyższe dokumenty są także dostępne w Biurze LGD.
SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW
§2

1.
2.

3.
4.

Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi
załącznikami.
Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do
reprezentacji Wnioskodawcy oraz złożony przez Wnioskodawcę osobiście, przez
pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura LGD.

Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku poprzez przybicie na jego pierwszej
stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz
złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą).
Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje także na jego kopii.
6. Pracownik LGD, przyjmując wniosek, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje
obok potwierdzenia złożenia wniosku. Zasady numerowania wniosków określa Zarząd.
7. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do
wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo
wycofujące podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji
Wnioskodawcy.
8. Wniosek wycofany zwracany jest wraz z załącznikami Wnioskodawcy bezpośrednio
w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
9. W przypadku braku możliwości bezpośredniego zwrotu formularza do rąk Wykonawcy,
zwrot dokonywany jest drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych,
w tym zmianie podanego we wniosku adresu e-mail.
5.

REJESTROWANIE WNIOSKÓW
§3
1.
2.

3.

Pracownik Biura rejestruje składane wnioski według kolejności ich wpływu.
Rejestr wniosków zawiera w szczególności:
1) nadany wnioskowi numer;
2) imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy;
3) tytuł operacji;
4) lokalizację operacji (gmina);
5) kwotę wnioskowanego wsparcia;
6) datę i godzinę wpływu wniosku.
Rejestr wniosków wraz z wnioskami oraz pisma wycofujące wniosek – o ile takie zostały
złożone – przekazywany jest niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
WSTĘPNA WERYFIKACJA WNIOSKÓW
§4

1.
2.

Po zakończeniu naboru, w terminie 5 dni Przewodniczący Rady przeprowadza wstępną
weryfikację wniosków.
Dalszej ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2) nie zostały wycofane;
3) których zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym
wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
4) których forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
o naborze (refundacja albo premia);

3.
4.

5.
6.

5) które spełniają dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach
danego naboru wskazane w ogłoszeniu o naborze.
Wstępnej weryfikacji dokonuje się na Karcie weryfikacyjnej operacji, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
Wnioski niespełniające warunków określonych w ust. 2, umieszcza się na liście operacji
z zaznaczeniem, że nie podlegały one ocenie i wskazaniem przyczyny niepodlegania
ocenie.
Kartę weryfikacyjną operacji podpisuje Przewodniczący Rady.
Wyniki wstępnej weryfikacji odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru operacji.
PRZESŁANIE WNIOSKÓW DO OCENY
I WYŁĄCZENIA Z OCENY I WYBORU OPERACJI
§5

1.

Przewodniczący Rady:
1) udostępnia członkom Rady rejestr wniosków, o którym mowa w § 3 ust. 2, wraz z listą,
o której mowa w § 4 ust. 4, oraz – na prośbę Członka Rady – wnioski, które zostały złożone
w naborze; udostępnienie wniosków Członkom Rady następuje w sposób uzgodniony

2.
3.

4.

z Przewodniczącym Rady;
2) wzywa członków Rady do złożenia Deklaracji bezstronności i poufności oraz, jeśli
dotyczy, Oświadczenia o przynależności do grupy interesu stanowiących
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu funkcjonowania Rady Lokalnej
Grupy Działania Blisko Krakowa, wyznaczając jednocześnie termin złożenia
deklaracji, nie dłuższy jednak niż 3 dni i wskazując sposób, w jaki deklaracje
powinny zostać złożone;
3) wyznacza termin, w jakim ocena operacji powinna być dokonana, nie dłuższy niż 10
dni i określa sposób dokonania oceny operacji;
4) wyznacza termin posiedzenia Rady, przypadający nie później niż w terminie 14 dni
od dokonania wstępnej weryfikacji.
Każdy z członków Rady otrzymuje informację o terminie i sposobie oceny oraz
o terminie posiedzenia Rady.
Członek Rady, który nie złożył Deklaracji bezstronności i poufności, wyłączony jest
z oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze do momentu złożenia takiej
deklaracji.
Informację o wyłączeniach ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy,
odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru operacji.
OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR OPERACJI
§6
Postanowienia ogólne

1.
2.

Ocena merytoryczna i wybór operacji następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
Rada wybiera operacje na podstawie oceny merytorycznej polegającej na:

3.
4.
5.

6.

1) ocenie zgodności operacji z LSR;
2) ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru
operacji;
3) ocenie operacji według kryteriów porównawczych.
Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Rada ustala kwotę wsparcia.
Ocena operacji w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 i 2, dokonywana jest przez zespoły
oceniające.
Przewodniczący podejmuje decyzję o wyznaczeniu składu zespołu oceniającego po
zapoznaniu się z uprzednio złożonymi przez członków deklaracjami i oświadczeniami,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2; w składzie każdego z zespołów musi zostać
zachowana równowaga reprezentacji sektorów.
Sposób dokonywania oceny i jej przebieg dokumentuje się w protokole z oceny i wyboru
operacji.
§7
Ocena zgodności operacji z LSR

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest według Karty oceny zgodności
operacji z LSR o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
Zespół oceniający dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, poprzez oznaczenie
w karcie oceny zgodności operacji z LSR spełniania każdego z kryteriów oceny.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego, wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania.
Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
1) zakłada realizację celu głównego LSR oraz celu szczegółowego przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników;
2) jest zgodna Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja uznana za niezgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie.
Karta oceny podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu przeprowadzających
ocenę.
§8
Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

1.

2.

3.
4.

Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, jest dokonywana według
Karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest wspólnie
przez wszystkich członków zespołu poprzez przyznanie danej operacji punktów
w ramach poszczególnych kryteriów przewidzianych dla danego typu operacji. Możliwe
jest przyznawanie wyłącznie punktów całkowitych.
Karta oceny podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu przeprowadzających
ocenę.
Na wniosek przynajmniej jednego członka zespołu ocena może być przeprowadzona
indywidualnie przez każdego członka zespołu. Punkty przyznawane są w ramach skali
punktowej określonej dla każdego z kryteriów. Możliwe jest przyznawanie wyłącznie

5.

punktów całkowitych. Wynik oceny zespołu ustalany jest na podstawie wartości średniej
arytmetycznej dla każdego z kryteriów.
Zespół oceniający nie dokonuje oceny operacji wg kryteriów porównawczych.
§9
Weryfikacja kart oceny

1.
2.

3.

Po upływie terminu na dokonanie oceny, Przewodniczący Rady sprawdza wypełnione
karty oceny.
W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady istotnych nieprawidłowości
w treści uzupełnionych kart oceny, Przewodniczący Rady wzywa członków Rady, którzy
dokonywali danej oceny, do złożenia wyjaśnień i dokonania stosownej korekty,
w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
Czynności, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
operacji.
§ 10
Posiedzenie Rady

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Na posiedzeniu Rady zespół oceniający przedstawia streszczenie ocenianych operacji
oraz uzasadnia dokonaną przez siebie ocenę.
Przewodniczący Rady, na podstawie informacji udzielanych przez poszczególne zespoły
oceniające, sporządza i przedstawia Radzie wstępną listę rankingową operacji
uszeregowanych malejąco według ilości uzyskanych w ramach oceny punktów oraz
informację o operacjach, które nie zostały dopuszczone do oceny w wyniku
przeprowadzenia oceny, o której mowa w § 4, a następnie przeprowadza dyskusję.
W toku dyskusji Rada dokonuje oceny operacji wg kryterium porównawczego oraz
przyznaje punkty poszczególnym projektom w ramach tego kryterium.
Wynik oceny, o której mowa w ust. 3 wraz z jej uzasadnieniem odnotowywany jest na
Karcie oceny według kryterium porównawczego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do
procedury.
Kartę oceny podpisuje Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady.
W przypadku istotnej rozbieżności zdań w toku dyskusji, każdy członek Rady, może
przed przystąpieniem do głosowania złożyć wniosek o ocenę operacji przez wypełnienie
przez wszystkich członków Rady odpowiednich kart do oceny operacji; wniosek ten nie
podlega głosowaniu. Wynik oceny w zakresie opisanym w § 7 i § 8, ustalany jest
w trybie właściwym dla oceny przeprowadzanej przez zespoły oceniające natomiast
w przypadku kryterium porównawczego wynik ustalany jest na podstawie wartości
średniej arytmetycznej.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawia ostateczną
wersję listy rankingowej operacji uszeregowanych malejąco według ilości uzyskanych
w ramach oceny punktów oraz informację o operacjach, które nie zostały pozytywnie
zweryfikowane i dopuszczone do oceny w wyniku procedury, o której mowa w § 4.
Do realizacji mogą zostać wybrane tylko te operacje, które w wyniku oceny pod
względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji uzyskały powyżej 40 %
maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w ramach danego przedsięwzięcia.

9.

Przebieg posiedzenia, a w szczególności wyniki przeprowadzanych głosowań, odnotowuje się
w protokole z oceny i wyboru operacji.
USTALANIE KWOTY WSPARCIA
§ 11
1.

2.

3.

4.

5.

Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada
przystępuje do ustalania kwoty wsparcia lub ustalania wysokości premii dla
poszczególnych operacji.
Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w ogłoszeniu
o naborze tj.:
1) intensywności pomocy przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców,
2) maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju
działalności gospodarczej.
Rada ustala kwotę wsparcia dla każdej z operacji, poprzez porównanie sumy kosztów
kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi w ust. 2, weryfikację kosztów
kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za
niekwalifikowalne oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota
udzielonego wsparcia:
1) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju
działalności gospodarczej określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o naborze;
2) nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku;
3) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu
o wdrażaniu LSR;
4) nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego
w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.
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, kwota wsparcia dla danej operacji
stanowi iloczyn wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych
operacji. Jeżeli tak ustalona wartość przekracza maksymalną kwotę pomocy określoną
w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, limity pomocy dostępne dla Wnioskodawcy lub
wnioskowaną kwotę pomocy, Rada dokonuje odpowiedniego zmniejszenia kwoty
wsparcia. Rada dokonuje ponadto zmniejszenia kwoty wsparcia w przypadku, gdy
obowiązująca obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do stawek określonych
w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR jest wyższa niż kwota wsparcia dla danej operacji
obliczona w sposób określony powyżej.
Ustalanie wysokości premii polega na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest
równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju
działalności gospodarczej. Jeżeli wnioskowana kwota premii jest wyższa niż
obowiązująca, Rada dokonuje zmniejszenia kwoty premii. Jeżeli wnioskowana kwota
premii jest niższa niż obowiązująca, operacja uznawana jest za niezgodną z LSR i nie
podlega wybraniu do finansowania.

W przypadku, gdy Rada uzna, że dany koszt zaplanowany do poniesienia w ramach
realizacji operacji jest niekwalifikowalny, może zweryfikować koszty kwalifikowalne
operacji poprzez zmniejszenie kwoty pomocy.
7. W celu ustalenia kwoty wsparcia, Przewodniczący Rady może wyznaczyć spośród
członków Rady zespół lub zespoły, które dokonają analizy kwoty wsparcia podanej we
wniosku zgodnie z powyższymi postanowieniami.
8. Obliczona przez członków zespołu/zespołów kwota należnego wsparcia dotycząca każdej
z operacji, poddawana jest pod głosowanie pozostałych członków Rady. Kwotę wsparcia
obliczoną przez zespół/zespoły uważa się za należną, jeżeli zwykła większość
głosujących członków Rady opowie się za jej zatwierdzeniem.
9. W przypadku, gdy ustalona przez zespół/zespoły kwota wsparcia nie została
zatwierdzona, ustaloną kwotę weryfikuje Przewodniczący Rady, po czym tak
zweryfikowaną kwotę wsparcia poddaje się ponownie pod głosowanie – ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
10. Czynność ustalania kwoty wsparcia i wysokości premii, w tym wyniki głosowania,
odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru operacji.
6.

PODJĘCIE UCHWAŁ I SPORZĄDZENIE LISTY OPERACJI
§ 12
1.
2.

3.

W stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, Rada podejmuje uchwałę
o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.
Każda z uchwał powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) numer ewidencyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR;
5) wysokość wnioskowanego wsparcia;
6) wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
7) wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów;
8) intensywność pomocy oraz kwotę udzielonego wsparcia operacji wybranej do
finansowania;
9) wskazanie, czy operacja wybrana do finansowania mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Na podstawie podjętych uchwał Rada sporządza:
1) listę operacji, które nie podlegały ocenie lub niezgodnych z LSR, zawierającą
w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji, wskazanie powodu
niepodlegania ocenie lub niezgodności z LSR,
2) listę operacji zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego zawierającą
w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji, ilość uzyskanych
punktów. Lista operacji uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów
uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny.
3) listę operacji wybranych do finansowania, zawierająca w szczególności: numer nadany
wnioskowi, tytuł operacji, liczbę uzyskanych punktów, kwotę udzielonego wsparcia,

4.

5.

ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanych w
ogłoszeniu o naborze wniosków. Lista operacji uszeregowana jest w kolejności
malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę
punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku
oceny według kryterium porównawczego. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie
kolejności na liście operacji, wyznaczana jest ona według kolejności złożenia wniosków
w którym została opisana operacja (decyduje data i godzina wpływu wniosku).
Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru operacji.

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW
§ 13
1.

2.

3.

4.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje
Wnioskodawcy na piśmie informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub
wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację lokalnych
kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby uzyskanych
punktów.
W przypadku, gdy dana operacja została wybrana do finansowania, informacja zawiera
dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków złożonych w danym naborze
do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
W przypadku, gdy dana operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo nie
uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, albo w dniu przekazania przez LGD
wniosków złożonych w danym naborze do ZW nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze, informacja zawiera dodatkowo pouczenie
o możliwości, zasadach i trybie wniesienia protestu.
Pouczenie, o którym mowa w ust. 3, określa:
1) termin, w jakim protest może być wniesiony;
2) instytucję, do której należy wnieść protest i za pośrednictwem której należy wnieść
protest;
3) wymogi formalne protestu, a to konieczność:
a) zachowania formy pisemnej;
b) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
c) oznaczenia Wnioskodawcy;
d) wskazania numeru nadanego wnioskowi;
e) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności
operacji z LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności
operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem;
f) wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie
zgadza, wraz z uzasadnieniem;
g) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej
oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz
z uzasadnieniem;

5.
6.

7.

h) złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego
reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu
poświadczającego
umocowanie
takiej
osoby
do
reprezentowania
Wnioskodawcy.
Brak pouczenia lub błędne pouczenie o możliwości wniesienia protestu nie wpływa
negatywnie na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu.
Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wnioskodawcy
drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wnioskodawcę – za
potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się skutecznie
doręczoną w dniu, kiedy Wnioskodawca potwierdził odbiór wiadomości e-mail.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 7 dni
od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu Wnioskodawcy informację
w inny skuteczny sposób.
Informacja dla Wnioskodawców, którym przysługuje prawo do wniesienia protestu,
o której mowa w ust. 3, dodatkowo wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres podany przez Wnioskodawcę we wniosku, przy czym przesyłkę
dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną. Pismo zawierające
informację może być także przekazane osobiście Wnioskodawcy, przy czym na kopii
pisma Wnioskodawca potwierdza jego odbiór opatrując oświadczenie datą i podpisem.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZEKAZANIE WNIOSKÓW
§ 14
1.
2.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD zamieszcza na
stronie internetowej LGD, listy operacji, o których mowa w § 12 ust. 3.
W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje do ZW
wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące operacji wybranych wraz z dokumentami
potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię
przekazywanych dokumentów.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§ 15
1.

2.

Od:
1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR;
2) nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
przysługuje Wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu.
Samoistną podstawą do wniesienia protestu nie może być okoliczność wynikająca
z faktu, że kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji w konkursie,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do
finansowania.
Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD i jest rozpatrywany przez ZW.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji, o której
mowa w § 13 ust 1.
O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie ZW.
Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie
wsparcia dotyczących wybranych operacji.
Protest powinien odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 3.
Na etapie wnoszenia i rozstrzygania protestu, Wnioskodawca nie może składać
dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania,
a które mogłyby rzutować na wynik oceny.
W przypadku, gdy protest nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste
omyłki, LGD wzywa odwołującego się Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub
poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania
wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych,
o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 3 lit. b) – d) oraz lit. h).
Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia następuje również w przypadku, gdy mimo
prawidłowego pouczenia, protest został wniesiony:
1) po terminie;
2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym
mowa w art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) bez wskazania lokalnych kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca
się nie zgadza i/lub uzasadnienia lub
4) bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności
operacji z LSR, jeżeli protest wniesiony został od negatywnej oceny zgodności
operacji z LSR i/lub uzasadnienia.
O pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca informowany jest na piśmie
z jednoczesnym pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego
na zasadach określonych w art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w związku z art. 61 ustawy
w zakresie polityki spójności.
Do procedury odwoławczej, w zakresie uregulowań dotyczących wyłączeń pracowników
organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, stosuje się przepisy ustawy z dnia
14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 16
Tryb weryfikacji oceny operacji w wyniku wniesienia protestu

1.
2.

3.

O wniesieniu protestu i o ewentualnym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnień lub
poprawek protestu, Biuro LGD niezwłocznie zawiadamia wszystkich członków Rady.
Biuro LGD przekazuje członkom Rady informację o terminie, w jakim ma zostać
dokonana weryfikacja oceny operacji, której protest dotyczy, wynikającym z uregulowań
określonych w ust. 8 lub 9 niniejszego paragrafu.
W wypadku, gdy nie występują przesłanki do pozostawienia protestu bez rozpatrzenia,
o których mowa w § 15 ust. 9 i 11, Przewodniczący Rady wyznacza termin posiedzenia

Rady, na którym ma zostać podjęta decyzja po przeprowadzonej weryfikacji, o czym
informuje wszystkich członków Rady.
4. W toku weryfikacji oceny operacji, członkowie Rady zobowiązani są do:
1) zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny;
2) wnikliwego przeanalizowania zarzutów podniesionych w proteście;
3) sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z LSR, w zakresie, w jakim dokonana
ocena zgodności operacji z LSR została w proteście zakwestionowana;
4) sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z tym kryterium lub kryteriami, które
zostały wskazane w proteście.
5. Do przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 4 Przewodniczący Rady
wyznacza zespół spośród członków Rady, którzy nie są wyłączeni z oceny operacji,
której dotyczy odwołanie i którzy nie dokonywali jej pierwotnej oceny.
6. W terminie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się posiedzenie Rady, na którym
prezentowane jest stanowisko zespołu oraz podejmowane są dalsze czynności związane
z weryfikacją dokonanej pierwotnie oceny operacji, której dotyczy protest.
7. W wyniku ponownej weryfikacji oceny operacji, Rada może:
1) dokonać zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem
projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów
wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej,
informując o tym Wnioskodawcę, albo
2) skierować protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do ZW,
załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego
rozstrzygnięcia, oraz informując Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu,
podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.
8. Przebieg procedury odwoławczej, wraz z wynikami głosowania, odnotowuje się
w protokole z procedury odwoławczej.
9. Czynności, o których mowa w ust. 4 – 7 powinny być przeprowadzone w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez LGD protestu.
10. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia protestu wstrzymuje bieg terminu, o którym
mowa w ust. 8.
11. Po zakończeniu procedury weryfikacji lub w przypadku wystąpienia przesłanek do
pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, LGD przekazuje protest do ZW wraz z zajętym
w sprawie stanowiskiem.
§ 17
Ponowna ocena operacji w wyniku rozpatrzenia protestu przez ZW
W przypadku, gdy ZW – w wyniku uwzględnienia protestu i stwierdzenia, że doszło do
naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny
wpływ na wynik oceny – przekaże sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny
operacji, Rada dokonuje powtórnej weryfikacji operacji w zakresie objętym protestem,
stosując odpowiednio § 16 z tym, że w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji, LGD
w pisemnej informacji o wyniku ponownej oceny poucza Wnioskodawcę odwołującego się
o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22
ust. 8 ustawy RLKS w związku z art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności.

§ 18
Ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia skargi
W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny i stwierdzenia, że
ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało
istotny wpływ na wynik oceny lub że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było
nieuzasadnione, sprawa zostanie przekazana LGD do ponownego rozpatrzenia, stosuje się
odpowiednio § 16.

OPINIOWANIE ZMIAN UMOWY
§ 19
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

W przypadku, gdy Wnioskodawca, którego operacja została wybrana do finansowania,
zamierza ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy zawartej między nim a ZW,
zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii LGD w tym przedmiocie.
W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 1, Wnioskodawca zwraca się do LGD
z pisemną prośbą o wydanie takiej opinii wskazując szczegółowo, jakie zmiany do
wniosku zamierza wprowadzić.
Biuro LGD zawiadamia Przewodniczącego Rady o wpływie prośby i przekazuje mu
pismo Wnioskodawcy.
W przypadku, gdy planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który podlegał ocenie
Rady pod względem zgodności z LSR lub lokalnymi kryteriami wyboru operacji,
Przewodniczący Rady kieruje wniosek do oceny. Wniosek oceniany jest z
uwzględnieniem planowanej zmiany zakresu operacji. Przy dokonywaniu ponownej
oceny stosuje się odpowiednio § 7 i § 8, z zachowaniem postanowień ustępu niniejszego.
Po przeprowadzeniu ponownej oceny:
1) w przypadku, gdy zmiana wniosku nie spowodowałaby zmiany decyzji w sprawie
wyboru operacji do finansowania, Rada podejmuje uchwałę potwierdzającą, że
pomimo wprowadzonych we wniosku zmian operacja pozostaje zgodna z LSR
i podlega finansowaniu, i wyraża zgodę na zmianę umowy;
2) w przypadku, gdy zmiana wniosku powodowałaby, że operacja w danym kształcie
nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Rada podejmuje uchwałę
potwierdzającą, że wprowadzone we wniosku zmiany powodują, że operacja jest
niezgodna z LSR lub wskutek oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
operacji przez LGD nie podlega finansowaniu, i nie wyraża zgody na zmianę
umowy.
Jeżeli planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który nie podlegał ocenie Rady pod
względem zgodności z LSR lub lokalnymi kryteriami wyboru operacji, Przewodniczący
Rady wydaje pozytywną opinię w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie.
LGD niezwłocznie przesyła Wnioskodawcy opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na
zmianę umowy.
Ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy ZW wystąpi do LGD z prośbą
o wydanie opinii.
Czynności, o których mowa w ust. 3 – 6, przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia
wpływu prośby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane są do
publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD
w terminach i trybie określonym w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy
Działania– z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.
2. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków oraz oceną i wyborem
operacji, która nie została przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze LGD.
3. Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez
niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Wnioskodawcy
w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania –
z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając
powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
4. Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza
okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie
internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie
papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom
zainteresowanym.
5. Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne
zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie
nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
6. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu,
który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
7. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
8. W trakcie całego procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji określonego
w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.
9. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem
naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny
i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura obowiązująca
w momencie ogłoszenia naboru. Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy
z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po
przekazaniu wniosku do ZW.
10. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru operacji ulegną zmianie w okresie pomiędzy
ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do
oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria
obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru. Zapis ten ma zastosowanie także
w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej
oceny operacji po przekazaniu wniosku do ZW.
11. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej
pomiędzy ZW a LGD.
1.

12. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany, podlega niezwłocznemu
zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
13. Niniejsza procedura może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
w szczególności takich jak Generator wniosków lub Platforma Obsługi Projektów. Zasady
realizacji procedury w oparciu o narzędzia elektroniczne ustala Zarząd po konsultacji
z Przewodniczącym Rady.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie funkcjonowania
Rady Lokalnej Grupy Działania, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności:
1) ustawy RLKS;
2) ustawy w zakresie polityki spójności;
3) rozporządzenia o wdrażaniu LSR;
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006;
5) wytycznych nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez
lokalne grupy działania zadań związanych z realizację strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta weryfikacyjna operacji

Czy wniosek został złożony
w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu o
naborze i nie został
wycofany?

Numer wniosku:

TAK

NIE

Czy zakres tematyczny
operacji jest zgodny z
tematycznym zakresem
wskazanym w ogłoszeniu o
naborze?
TAK

NIE

Data

Czy forma wsparcia
operacji jest zgodna z
formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu o naborze
(refundacja albo
premia)?
TAK

NIE

Czy wniosek spełnia
dodatkowe warunki
udzielenia wsparcia
obowiązujące w ramach
danego naboru
wskazane w ogłoszeniu o
naborze?
TAK

NIE

ND

Czy wniosek przechodzi
do dalszej oceny?

TAK

podpis Przewodniczącego Rady

NIE

Załącznik nr 2
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Czy operacja zakłada realizację celów
głównych i szczegółowych LSR przez
osiąganie zaplanowanych wskaźników?

Numer wniosku:

TAK

NIE

Czy operacja jest zgodna z Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020?
/Ocena na podstawie karty:
„WERYFIKACJA ZGODNOŚCI
OPERACJI Z PROGRAMEM
ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2014-2020”/
TAK

NIE

Czy wniosek przechodzi do
dalszej oceny

TAK

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu
oceniającego

podpis Członka zespołu oceniającego

NIE

Numer wniosku:

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA
2014-20201
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z
nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji
publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma
obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów
nie można potwierdzić spełniania danego kryterium
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.
* nie dotyczy operacji własnych LGD

I.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca
działalność gospodarczą*

TAK

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej4

2.

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje
działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
- dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej4

3.

Wnioskodawca
Europejskiej

4.

Wnioskodawca jest pełnoletni

II.

Wnioskodawcą jest osoba prawna

1.

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR, nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR
lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR

2.

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

III.

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną*

1.

Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR

jest

obywatelem

państwa

członkowskiego

Unii

NIE

ND

2.

Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na operację
wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez podejmowanie działalności gospodarczej

IV.

Wnioskodawcą jest spółka cywilna*

1.

Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej
wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III

V.

Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji

1.

Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata
2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie
zakładanych wskaźników.

2.

Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu

3.

Operacja, zakłada 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

4.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub
Wnioskodawca 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

5.

Z załączonego do WOPP biznesplanu wynika, iż operacja zakłada
osiągnie zysku - nie dotyczy operacji, które będą realizowane wyłącznie
w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia
Operacja będzie realizowana w 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
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od
dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia
31 grudnia 2022 r.

6.

7.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys.
złotych

8.

Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w §
2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia6:
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, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu operacji, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować
9.

Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem
kosztów kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w
rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności

10.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych
środków publicznych , a w przypadku Wnioskodawcy będącego
jednostką sektora finansów publicznych lub organizacją pożytku
publicznego wydatki nie są współfinansowane w drodze wkładu z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego
unijnego instrumentu finansowego

11.

Wnioskodawca
prowadzi
mikroprzedsiębiorstwo
albo
małe
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 - w
przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej4

VI.

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez podejmowanie działalności gospodarczej

1.

Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z
mocy ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych
podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż
działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów

2.

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym

3.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia6

4.

Operacja zakłada wykonywanie działalności oraz utworzenie i
utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy przez dwa lata od
płatności końcowej - dotyczy spółki kapitałowej w organizacji

5.

Operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez
co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - dotyczy osób
fizycznych

VII.

Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych

1.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2
ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzenia6, której przedmiotem jest
działalność gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

2.

Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa
lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy

3.

Operacja nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w
ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w
zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia 6 oraz polega
wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i
niekomercyjnych inkubatorów

VIII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
.
przez rozwijanie działalności gospodarczej
1.

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 4

2.

Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została
dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia6 albo upłynęło co najmniej dwa lata od dnia
przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie
określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 6

5.

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca
pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, przez trzy lata od
płatności końcowej, przy czym miejsce pracy jest uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu o
umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę - dotyczy
Wnioskodawcy, w przypadku którego suma uzyskanej oraz
wnioskowanej pomocy przekracza 25 tys. zł

IX.

Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia

1.

Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia

X.

Operacja dotyczy wspierania współpracy

1.

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

2.

Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają
się o pomoc:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit
drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/20138
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

3.

Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas
oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji

4.

Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych
przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej
sprzedaży takich dóbr lub usług

XI.

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu

1.

Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

2.

Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich9

XII.

Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego

1.

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

XIII Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury
.
1.

Budowana lub przebudowywana infrastruktura
ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter

będzie

miała

2.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej

3.

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

XIV. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg

1.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych
lub powiatowych

2.

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej
umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

3.

Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej
skróci dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w
których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczowychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej

XV.

Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych

1.

Operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych

2.

Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem
wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej
LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020
TAK

NIE

Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020

1

2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015
r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie
strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków
odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich,
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str.48)

3

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm)

4

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)

5

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z
późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1570)
rozporządzenie (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1, z późn. zm.)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349)

6

7

8

9

Załącznik nr 3
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Numer wniosku:
/indywidualny numer nadany wnioskowi złożonemu w ramach naboru/
Nazwa kryterium

liczba punktów

/nazwa kryterium wyboru operacji
dla danego przedsięwzięcia/

Suma punktów:
Data :
Imię i nazwisko Członka zespołu
oceniającego

podpis Członka zespołu oceniającego

waga

Wynik oceny

Załącznik nr 4
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta oceny według kryterium porównawczego
Nazwa kryterium m porównawczego
liczba punktów

Numer wniosku:

waga

/indywidualny numer nadany
wnioskowi złożonemu w ramach
naboru/

Uzasadnienie:
/Szczegółowe uzasadnienie dokonanej oceny operacji według porównawczego kryterium wyboru projektów

Data :

podpis Przewodniczącego Rady

podpis Sekretarza Rady

wynik oceny

PROCEDURA OCENY I WYBORU
OPERACJI WŁASNYCH LGD
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020

Lokalnej Grupy Działania
Blisko Krakowa

Grudzień, 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały WZC Nr 15/15
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

SŁOWNICZEK
Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:
1) LGD – stowarzyszenie Blisko Krakowa będące Lokalną Grupą Działania;
2) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
3) Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena
i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia;
4) Biuro LGD – biuro Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
5) ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego;
6) LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
7) operacja – operacja własna, której beneficjentem i realizatorem jest LGD, kluczowa dla
osiągnięcia celów LSR i służąca dobru ogółu; ilekroć mowa o operacji, należy przez to
rozumieć, stosownie do etapu realizacji niniejszej procedury, zarówno operację
projektowaną do realizacji jako operacja własna, operację odpowiadającą swoim
zakresem operacji własnej, którą zamierza realizować podmiot inny niż LGD, jak
i operację własną wnioskowaną do ZW przez LGD;
8) Wykonawca – podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji;
9) Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.);
10) Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).
§1
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej
1.
2.

Realizację operacji planuje Zarząd oraz przygotowuje na właściwym formularzu wniosek
aplikacyjny dotyczący operacji.
Informację o planowanej realizacji operacji własnej Zarząd zamieszcza na stronie
internetowej LGD. Informacja ta obejmuje:
1) zakres tematyczny operacji;
2) wysokość środków na realizację operacji;
3) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
4) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji;
5) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający
zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

LGD, najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej,
zamieszcza na stronie internetowej LGD wszelkie związane z ogłoszeniem dokumenty,
w szczególności niniejszą procedurę oraz wzór formularza zgłoszenia. Dokumenty te
dostępne są także w Biurze LGD.
Zarząd niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady o zamieszczeniu informacji
o której mowa w ust. 2.
W terminie 30 dni od dnia publikacji informacji, o której mowa w ust. 2, Zarząd
przedkłada Przewodniczącemu Rady, do oceny według lokalnych kryteriów wyboru,
wniosek aplikacyjny o którym mowa w ust. 1.
Do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD, stosuje
się formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której
mowa w ust. 2. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu
zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy,
niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie, nie będą
przyjmowane.
Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu
poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu,
oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu
(ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Pracownik LGD, przyjmując formularz
zgłoszenia, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia
formularza.
Pracownik LGD rejestruje zgłoszenia wg kolejności ich wpływu.
Rejestr zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Wykonawcy;
2) datę i godzinę wpływu wniosku;
3) nadany wnioskowi numer.
Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca
powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące, podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentacji Wykonawcy.
Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio
w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
W przypadku braku możliwości bezpośredniego zwrotu formularza do rąk Wykonawcy,
zwrot dokonywany jest drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.
§2
Posiedzenie Rady

1.

2.

Po upływie co najmniej 30 dni od dnia publikacji informacji, o której mowa w § 1 ust. 2
(zwanej dalej: informacją), Przewodniczący Rady przekazuje Członkom Rady rejestr
o którym mowa w § 1 ust. 10 jednocześnie wyzywa Członków Rady do złożenia
deklaracji bezstronności oraz oświadczeń o przynależności do grupy interesu.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady. Porządek posiedzenia obejmuje
w szczególności:

1) weryfikację kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji
własnej LGD;
2) ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
3. Jeżeli do LGD wypłynęły zgłoszenia, Rada w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji
kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej.
4. Ocenie podlegają wyłącznie zgłoszenia złożone w miejscu i terminie wskazanym
w informacji, które nie zostały wycofane.
5. Rada ocenia czy Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie
wskazanym w informacji, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia,
o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
6. Oceny, o której mowa w ust. 5, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających
Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Członkowie Rady głosują osobno nad poszczególnymi kryteriami oceny danego
Wykonawcy. Na podstawie wyników głosowania Sekretarz Rady oznacza opcję „TAK”
lub „NIE” przy każdym kryterium dotyczącym danego Wykonawcy. Przy kryteriach,
które nie dotyczą danego Wykonawcy, Sekretarz Rady zakreśla opcję „ND”.
8. Kartę oceny Wykonawcy wypełnia Sekretarz Rady. Karta musi być opieczętowana
pieczęcią LGD i podpisana przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
9. Ocena jest pozytywna, gdy Wykonawca spełnia dotyczące go warunki określone w § 3
rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
10. Wyniki oceny Wykonawców, wraz z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole
posiedzenia. W protokole posiedzenia wskazuje się również zgłoszenia, które nie zostały
złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły
zamiar realizacji operacji własnej, żaden z nich nie jest uprawniony do otrzymania
wsparcia lub do LGD nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej,
Rada dokuje oceny operacji, o której mowa w § 1 ust. 13, według zgodności z LSR oraz
lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocena dokonywana jest w trybie określonym w § 7
– § 10 Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
12. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR i w wyniku oceny według lokalnych
kryteriów wyboru operacji uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów,
jest przez Radę wybierana do realizacji. Operacja, która została uznana za niezgodną
z LSR lub w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji nie uzyskała
minimalnej liczby punktów, nie jest przez Radę wybierana do realizacji.
13. W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje zwykłą
większością głosów uchwałę, która powinna zawierać co najmniej:
1) wskazanie, że uchwała dotyczy wyboru operacji własnej;
2) tytuł operacji;
3) wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
4) wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów;
5) planowaną kwotę wsparcia.
14. W przypadku, gdy co najmniej jeden Wykonawca spełnia warunki do ubiegania się
o wsparcie, LGD, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania oceny
Wykonawców, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje o tematyce

odpowiadającej tematyce operacji własnej. Do ogłaszania i przeprowadzania naboru oraz
całego procesu oceny i wyboru operacji stosuje się Procedurę oceny i wyboru operacji
realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020.
15. W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności datę
złożenia operacji Przewodniczącemu Rady, przebieg oceny i wyniki głosowań.
§3
Informacja dla Wykonawców
1. W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny Wykonawców, Biuro LGD przekazuje
Wykonawcom na piśmie informację o wyniku oceny ich zgłoszeń ze wskazaniem, czy
przeprowadzona ocena potwierdziła uprawnienie danego Wykonawcy do ubiegania się
o przyznanie wsparcia.
2. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest negatywna, w piśmie podaje się
uzasadnienie takiej decyzji Rady.
3. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest pozytywna, pismo zawiera informację
o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej – ze
wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru – oraz o możliwości złożenia
wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.
4. Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wykonawcy
drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawcę w zgłoszeniu – za
potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się skutecznie
doręczoną w dniu, kiedy Wykonawca potwierdził odbiór wiadomości e-mail.
W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 7 dni od
dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza mu informację w inny skuteczny sposób,
przy czym, gdy informacja wysyłana jest listem poleconym, przesyłkę dwukrotnie
awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.
§4
Publikacja wyników oceny
1.

2.
3.

4.

Po zakończeniu oceny przez Radę, LGD niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie
internetowej informację o wynikach oceny zawierającą w szczególności:
1) informację wynikach oceny kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar
realizacji operacji własnej wraz z podaniem terminu przeprowadzenia naboru
o którym mowa w § 2 ust. 13;
i/lub
2) informację o wyniku oceny operacji własnej złożonej przez LGD.
Po publikacji informacji o której mowa w ust. 1 pkt. 2 LGD – w trybie określonym
w ustawie RLKS – składa do ZW wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną.
Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, LGD składa do ZW
dokumentację z oceny i wyboru Wykonawców potwierdzającą, że żaden z nich nie jest
uprawniony do ubiegania się o wsparcie.
Protokoły, o których mowa w niniejszej procedurze, podawane są do publicznej
wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD, w terminach

i trybie określonym w Regulaminie Rady – z zachowaniem zasady anonimowości osób
dokonujących oceny.
§5
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wykonawców, która nie
została przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze LGD.
Wykonawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia.
Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu w Biurze LGD najpóźniej
w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania – z prawem do wykonania ich
kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje
zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
Niniejsza procedura podlega trwałemu zamieszczeniu na stronie internetowej LGD
w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej
w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.
Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie całego procesu oceny i wyboru operacji
oraz oceny Wykonawców określonego w niniejszej procedurze, zapewnia LGD.
Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, zawartej pomiędzy ZW a LGD.
Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z ust. 4, podlega
niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
Niniejsza procedura może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
w szczególności takich jak Generator wniosków lub Platforma Oceny Projektów. Zasady
realizacji procedury w oparciu o narzędzia elektroniczne ustala Zarząd po konsultacji
z Przewodniczącym Rady.
W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady,
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawy RLKS;
2) rozporządzenia o wdrażaniu LSR;
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006;
4) wytycznych nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez
lokalne grupy działania zadań związanych z realizację strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1
do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD

Potwierdzenie przyjęcia:

Stowarzyszenie Blisko Krakowa
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI
OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI
OPERACJI WŁASNEJ LGD

Nr zgłoszenia: ………………………………………
Dane Zgłaszającego:
Imię i nazwisko/Nazwa Zgłaszającego
Rejestr, w jakim figuruje zgłaszający, numer
rejestru (jeśli dotyczy)
Numer NIP/PESEL (dotyczy osób fizycznych
niewykonujących działalności gospodarczej)
Numer identyfikacyjny ARiMR
E-mail Zgłaszającego
Osoba/osoby upoważnione do
reprezentowania Zgłaszającego (Imię i
nazwisko)

Osoba upoważniona do kontaktów z LGD

Imię i
nazwisko
Numer
telefonu
e-mail

W związku ogłoszeniem przez LGD informacji o planowanej realizacji operacji własnej pt.:

zgłaszam zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi planowanej operacji własnej
LGD.
Oświadczam, że spełniam warunki podmiotowe uprawniające mnie do wsparcia, o których
mowa w § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.)*:

*

Należy wypełnić odpowiednią sekcję (I-IV)

I. OSOBY FIZYCZNE/OSOBY FIZYCZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ*
a) Moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób
niewykonujących działalności gospodarczej):
Adres:

b) Adres, pod którym wykonuję działalnośd gospodarczą, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR (dotyczy osób fizycznych wykonujących działalnośd gospodarczą):
Adres:

c) Jestem obywatelem paostwa członkowskiego Unii Europejskiej:
Obywatelstwo:

d) Jestem pełnoletni/-a:
Data urodzenia:

e) Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających zamierzających
realizowad operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. OSOBY PRAWNE*
a) Zgłaszającym jest osoba prawna z wyłączeniem województwa:
Rodzaj osoby prawnej:

b) Siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w
przypadku gmin, których siedziba znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR:
obszar wiejski gminy objęty jest LSR):
Adres siedziby/oddziału/wskazanie obszaru wiejskiego gminy:

c) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających
zamierzających realizowad operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM
USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚD PRAWNĄ*
a) Zgłaszającym jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolnośd prawną:
Rodzaj jednostki:

b) Siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolnośd prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR:
Adres siedziby/oddziału:

c) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających
zamierzających realizowad operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV. SPÓŁKA CYWILNA*
a) Zgłaszającym jest spółka cywilna, a każdy jej wspólnik, w zależności od formy prawnej
wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I – III:
Odpowiednie dane wspólników:

b) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających
zamierzających realizowad operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do
realizacji operacji własnej LGD znajdującą się na stronie internetowej
www.bliskokrakowa.pl
2. Oświadczam, że realizacja przeze mnie operacji odpowiadającej operacji własnej
skutkowad będzie realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez LGD.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia,
to jest nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z
2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1417, z późn.zm.).
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszym zgłoszeniem w terminie czterech
miesięcy od daty podpisania niniejszego oświadczenia.
5. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z niniejszym
zgłoszeniem drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z
późn. zm.) i przyjmuję do wiadomości, że:
a) Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Blisko
Krakowa z siedzibą w Radziszowie, ul. Szkolna 4, 32-052,
b) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem zgłoszenia
na realizację operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD i jego
ewentualną realizacją,
c) Dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu
monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd,
d) Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie lub cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem
możliwości rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia,
e) Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
7. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach
informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Data:
Podpis Zgłaszającego lub osób upoważnionych
do jego reprezentacji:

Załącznik nr 2
do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD

Karta oceny Wykonawców
Zgłoszenie nr:
Lp.

WARUNKI PODMIOTOWE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

ND

TAK

NIE

1. Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
a)

Czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?

b)

Czy adres, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR?

c)

Czy osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

d)

Czy osoba fizyczna jest pełnoletnia?

e)

Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo?

2. Osoba prawna
a)

Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?

b)

Czy obszar gminy będącej Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR?

c)

Czy Wykonawcą jest podmiot inny niż województwo?

d)

Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo?

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną
a)

Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?

b)

Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo?

4. Spółka cywilna
a)

Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone
w pkt 1-3?

b)

Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo?

TAK

NIE

Wykonawca spełnia wszystkie dotyczące
go warunki podmiotowe
Data :

Pieczęć LGD:

podpis Przewodniczącego
Rady

podpis Sekretarza
Rady

PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ
ROZLICZANIA,
MONITORINGU I KONTROLI
GRANTOBIORCÓW
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020

Lokalnej Grupy Działania
Blisko Krakowa

Grudzień, 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały WZC Nr 15/15
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PROCEDURA OCENY I WYBORU ORAZ ROZLICZANIA,
MONITORINGU I KONTROLI GRANTOBIORCÓW
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

SŁOWNICZEK
Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:
1)
LGD – stowarzyszenie Blisko Krakowa będące Lokalną Grupą Działania;
2)
Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
3)
Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena
i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia;
4)
Biuro LGD – biuro Stowarzyszenia Blisko Krakowa;
5)
ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego;
6)
projekt grantowy – projekt, w ramach realizacji którego LGD udziela Grantobiorcom
grantów na realizację operacji służących osiągnięciu celu tego projektu;
7)
grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację operacji służącej
osiągnięciu celu projektu grantowego;
8)
Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze naboru ogłoszonego
przez LGD w ramach projektu grantowego do realizacji operacji służącej osiągnięciu
jego celu w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach PROW 2014-2020, ilekroć mowa o Grantobiorcy, należy przez
to rozumieć także Wnioskodawcę (osobę składającą wniosek) ubiegającego się
o przyznanie grantu;
9)
operacja – zadanie planowane do realizacji w ramach grantu służące osiągnięciu celu
projektu grantowego,
10) wniosek – wniosek o powierzenie grantu składany przez Grantobiorcę;
11) nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie grantu;
12) LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca
w LGD;
13) Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.);
14) Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.);
15) Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).

OGŁASZANIE NABORU
§1
Nie później niż 30 dni przed planowanym podaniem do publicznej wiadomości
ogłoszenia o naborze, Zarząd przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze, uzgadnia
terminy przeprowadzenia oceny z Przewodniczącym Rady a następnie występuje do ZW
z wnioskiem o ustalenie terminu naboru.
2. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni
i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru, poprzez
zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej LGD – ze wskazaniem daty
publikacji – i na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in.
w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na tablicach ogłoszeń
oraz stronach internetowych gmin będących członkami LGD.
3. Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) wskazanie instytucji organizującej nabór, jaką jest LGD;
2) wskazanie formy naboru;
3) wskazanie terminu składania wniosków – nie krótszego niż 7 i nie dłuższego niż 14
dni, ze wskazaniem daty i godziny końcowej – oraz miejsca składania wniosków;
4) wskazanie formy wsparcia;
5) wskazanie zakresu tematycznego projektu grantowego, wyznaczającego zakres
operacji, na które możliwe jest otrzymanie grantu;
6) wskazanie planowanych do osiągnięcia w ramach projektu grantowego celów
i wskaźników LSR;
7) wskazanie zadań planowanych do realizacji w ramach projektu grantowego;
8) obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania grantu i lokalne kryteria wyboru
operacji, w tym kryterium porównawcze;
9) informację o dodatkowych kryteriach dostępu odpowiednich dla danego typu
operacji objętych projektem grantowym;
10) wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji
według lokalnych kryteriów wyboru operacji, jest warunkiem przyznania grantu;
11) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków
udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji;
12) informację o wysokości kwoty grantu;
13) wskazanie intensywności pomocy;
14) wskazanie wysokości limitu środków, dostępnego w ramach danego projektu
grantowego;
15) informację o możliwości wnioskowania o zaliczkę, ze wskazaniem maksymalnej
kwoty zaliczki – jeśli w ramach danego projektu grantowego przewidziano
możliwość udzielania płatności zaliczkowych;
16) informację o miejscu udostępnienia LSR i formularzy: wniosku o powierzenie
grantu, umowy o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z wzorem
sprawozdania;
17) informację o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje
o naborze.
4. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze,
zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych,
zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego
naboru, w tym informację o wymaganiach formalnych wniosku i kryteriach dostępu,
1.

obowiązujące w LGD procedury i lokalne kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem oraz
wzory obowiązujących formularzy. Powyższe dokumenty są także dostępne w Biurze
LGD.
SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW
§2
Grantobiorca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Wniosek musi być podpisany przez Grantobiorcę lub osoby upoważnione
do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy o przyznanie grantu ubiega się
sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, wniosek powinien być
dodatkowo podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
w ramach którego grupa ta została powołana.
3. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
4. Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura LGD.
5. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu
z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych
załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej
z parafą).
6. Pracownik LGD, przyjmując wniosek, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje
obok potwierdzenia złożenia wniosku. Zasady numerowania wniosków określa Zarząd.
7. Na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do
wycofania wniosku. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo
wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy – ust.
2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
8. Wniosek wycofany zwracany jest wraz z załącznikami Grantobiorcy bezpośrednio
w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
9. W przypadku braku możliwości bezpośredniego zwrotu formularza do rąk Grantobiorcy,
zwrot dokonywany jest drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
10. Grantobiorca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych,
w tym zmianie podanego we wniosku adresu e-mail.
1.

REJESTROWANIE WNIOSKÓW
§3
1. Pracownik Biura rejestruje składane wnioski według kolejności ich wpływu.
2. Rejestr wniosków zawiera w szczególności:
1) nadany wnioskowi numer;
2) imię i nazwisko/nazwę Garntobiorcy;
3) tytuł operacji;
4) lokalizację operacji (gmina);
5) kwotę wnioskowanego wsparcia;
6) datę i godzinę wpływu wniosku.
3. Rejestr wniosków wraz z wnioskami oraz pisma wycofujące wniosek – o ile takie zostały
złożone – przekazywany jest niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.

PRZESŁANIE WNIOSKÓW DO OCENY I WYŁĄCZENIA Z OCENY I WYBORU
GRANTOBIORCÓW
§4
1.

2.

3.

Przewodniczący Rady w terminie 2 dni od dnia zakończenia naboru wniosków:
1) udostępnia członkom Rady rejestr wniosków o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz – na
prośbę Członka Rady – wnioski, które zostały złożone w naborze; udostępnienie
wniosków Członkom Rady następuje w sposób uzgodniony z Przewodniczącym
Rady;
2) wzywa członków Rady do złożenia Deklaracji bezstronności i poufności stanowiącej
odpowiednio załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy
Działania Blisko Krakowa, wyznaczając jednocześnie termin złożenia deklaracji, nie
dłuższy jednak niż 3 dni i wskazując sposób, w jaki deklaracje powinny zostać
złożone;
3) wyznacza terminy posiedzeń Rady.
Członek Rady, który nie złożył deklaracji bezstronności i poufności, wyłączony jest
z oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze do momentu złożenia takiej
deklaracji.
Informację o wyłączeniach ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy,
odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru Grantobiorców.
OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW
§5
Postanowienia ogólne:

1.
2.

3.

4.

5.

Ocena i wybór Grantobiorców następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
Rada wybiera Grantobiorców na podstawie oceny operacji polegającej na:
1) ocenie formalnej;
2) ocenie spełniania kryteriów dostępu;
3) ocenie zgodności operacji z LSR;
4) ocenie wydatków i ustaleniu kwoty wsparcia;
5) ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru
operacji;
6) ocenie według kryteriów porównawczych.
Ocena operacji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1) – 5), dokonywana jest przez
zespoły oceniające, zaś w zakresie określonym w pkt. 6) – przez Radę na posiedzeniu
plenarnym.
Przewodniczący Rady:
1) podejmuje decyzję o wyznaczeniu składu zespołu oceniającego po zapoznaniu się
z uprzednio złożonymi przez członków deklaracjami i oświadczeniami, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2; w składzie każdego z zespołów musi zostać zachowana
równowaga reprezentacji sektorów;
2) ustala termin oceny przeprowadzenia operacji przez zespoły, nie dłuższy jednak niż
20 dni od dania zakończenia naboru wniosków.
Sposób dokonywania oceny i jej przebieg dokumentuje się w protokole z oceny i wyboru
Grantobiorców.

§6
Formalna weryfikacja wniosków
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Formalna weryfikacja wniosku przeprowadzana jest według Karty formalnej weryfikacji
wniosku, o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
W wyniku formalnej weryfikacji sprawdzane są następujące kryteria:
1) Czy wniosek został złożony w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze?
2) Czy wniosek został złożony w wymaganej formie?
3) Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?
4) Czy Grantobiorca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie
grantu?
a) Czy Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
(jeśli dotyczy)?
b) Czy Grantobiorca jest pełnoletni (jeśli dotyczy)?
c) Czy Grantobiorcą jest podmiot inny niż województwo?
d) Czy Grantobiorca ma miejsce zamieszkania/siedzibę/oddział na obszarze
wiejskim objętym LSR? /Czy gmina będąca Grantobiorcą, której siedziba nie
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, zamierza realizować operację na
obszarze wiejskim należącym do tej gminy, który jest objęty LSR?
e) Czy Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej?
f) Czy Grantobiorca nie jest wykluczony z uzyskania wsparcia?
5) Czy planowana operacja jest zgodna z działalnością statutową organizacji, która
ubiega się o przyznanie grantu?
6) Czy Grantobiorcy został nadany numer ewidencyjny producenta w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności?
7) Czy wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola wniosku?
8) Czy do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki?
Dalszej ocenie podlegają wyłącznie wnioski, jeżeli łącznie spełnione zostały wszystkie
kryteria formalne, o których mowa w ust. 2, pkt 1) – 6).
Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2, pkt 1)
– 6), zostaje odrzucony na etapie wstępnej weryfikacji formalnej bez możliwości
odwołania lub uzupełnień. Fakt ten odnotowuje się na karcie formalnej weryfikacji
wniosku, z podaniem uzasadnienia.
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki lub oczywiste omyłki w zakresie ust. 2 pkt. 7)
– 8) zostaje on skierowany do uzupełnienia lub poprawienia w wymienionym zakresie
w drodze procedury uzupełnień, określonej w § 20. Fakt ten odnotowuje się na karcie
formalnej weryfikacji wniosku, z podaniem uzasadnienia.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania.
Kartę formalnej weryfikacji wniosku podpisują wszyscy członkowie zespołu oceniający
wniosek.
Wyniki formalnej weryfikacji wniosków odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
grantobiorców.

§7
Ocena według kryteriów dostępu
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Ocena według kryteriów dostępu jest dokonywana według Karty oceny według kryteriów
dostępu, o treści określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
Do dalszej oceny przechodzą operacje, które spełniły łącznie wszystkie z następujących
kryteriów dostępu:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł
publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji
pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty
kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu
rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych
operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu
całej operacji, nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie
grantu;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada 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;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości operacji;
5) Grantobiorca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji zadań 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;
6) Garntobiorca uzasadnił, że realizacja operacji nie jest możliwa bez uzyskania
dofinansowania.
Jeżeli w ramach danego naboru obowiązują dodatkowe kryteria dostępu odpowiednie dla
danego typu operacji objętych projektem grantowym, Karta oceny według kryteriów
dostępu zostaje uzupełniona o te kryteria.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego, wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania.
Jeżeli operacja nie spełnia któregokolwiek z dotyczących jej kryteriów dostępu, wniosek
zostaje odrzucony bez możliwości odwołania lub uzupełnień. Fakt ten odnotowuje się
na Karcie oceny wniosku według kryteriów dostępu wraz z uzasadnieniem.
Operacja uznana za niezgodną z kryteriami dostępu nie podlega dalszej ocenie.
Karta oceny podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu przeprowadzających
ocenę.

8.

Wyniki oceny według kryteriów dostępu odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
Grantobiorców.
§8
Ocena zgodności operacji z LSR

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest według Karty oceny zgodności
operacji z LSR, której wzór stanowi w Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest zgodna z zakresem projektu grantowego: zakłada realizację celu głównego LSR
oraz celu szczegółowego i przypisanego mu przedsięwzięcia LSR;
2) jest zgodna z opisem projektu grantowego;
3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego, wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania.
Operacja uznana za niezgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie.
Karta oceny podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu przeprowadzających
ocenę.
Wyniki oceny zgodności z LSR odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
Grantobiorców.
§9
Ocena wydatków i ustalenie kwoty wsparcia

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Ocena wydatków i ustalenie kwoty wsparcia dokonywane są według Karty oceny
wydatków o treści określonej w Załączniku nr 5 do niniejszej procedury.
Zespół oceniający dokonuje oceny wydatków, poprzez oznaczenie w Karcie oceny
wydatków, spełniania każdego z kryteriów oceny, w tym:
1) Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji jest kosztem
kwalifikowalnym zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR?;
2) Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji pozostaje racjonalny,
uzasadniony zakresem operacji i niezbędny do osiągnięcia jej celu?;
3) Czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu?
W toku dyskusji zespół oceniający dokonuje oceny wydatków i w przypadku
stwierdzenia niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2, podejmuje
decyzję o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych wydatków zaplanowanych
w ramach operacji i uzasadnia swoje stanowisko.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego, każdą
z propozycji poddaje się pod głosowanie.
Wynik oceny zostaje odnotowany – wraz z uzasadnieniem – na Karcie oceny wydatków,
z zaznaczeniem w odpowiednim polu rekomendowanych wysokości poszczególnych
wydatków/kosztów.
Zespół oceniający ustala dla poszczególnych operacji kwotę wsparcia, z uwzględnieniem
określonych w ogłoszeniu o naborze:
1) intensywności pomocy przewidzianej dla Grantobiorców;
2) maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji.
Kwota wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn obowiązującej wartości intensywności
pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych danej operacji.

Zespół oceniający ustala kwotę wsparcia dla każdej operacji, poprzez porównanie sumy
kosztów kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi w ust. 5 oraz
zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:
1) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonej
w LSR, a podanej w ogłoszeniu;
2) nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Grantobiorcę we wniosku;
3) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu
o wdrażaniu LSR;
4) nie przekraczała dostępnych dla Grantobiorcy limitów pomocy określonych
w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR.
9. W przypadku, gdy w wyniku ustalenia kwoty wsparcia, o którym mowa w ust. 7, kwota
ta różni się od wnioskowanej kwoty wsparcia wskazanej we wniosku, zostaje
on skierowany do uzupełnienia lub poprawienia w wymienionym zakresie, w drodze
procedury uzupełnień, określonej w § 20. Fakt ten zostaje odnotowany wraz
z uzasadnieniem na Karcie oceny wydatków w odpowiednim polu.
10. Karta oceny wydatków podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu
przeprowadzających ocenę.
11. Wyniki oceny wydatków i ustalenia kwoty wsparcia odnotowuje się w protokole z oceny
i wyboru Grantobiorców.
8.

§ 10
Weryfikacja kart oceny
1.
2.

3.

Po upływie terminu na dokonanie oceny, Przewodniczący Rady sprawdza wypełnione
karty oceny.
W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady istotnych nieprawidłowości
w treści uzupełnionych kart oceny, Przewodniczący Rady wzywa członków Rady, którzy
dokonywali danej oceny, do złożenia wyjaśnień i dokonania stosownej korekty,
w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
Czynności, o których mowa w ust. 2, odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
Grantobiorców.
§ 11
Pierwsze posiedzenie Rady

1.
2.

3.

Na posiedzeniu Rady każdy z zespołów przedstawia streszczenie ocenionych operacji
oraz uzasadnia dokonaną przez siebie ocenę.
Przewodniczący Rady, na podstawie informacji udzielanych przez poszczególne zespoły
oceniające, sporządza i przedstawia Radzie wstępną:
1) listę Grantobiorców, których operacje nie podlegały ocenie, nie spełniają kryteriów
dostępu albo zostały uznane za niezgodne z LSR;
2) listę Grantobiorców, których operacje objęte wnioskami wymagają uzupełnienia lub
poprawienia, ze wskazaniem zakresu zmian do wniosku;
3) listę Grantobiorców, których operacje zostały skierowane do dalszej oceny według
lokalnych kryteriów wyboru operacji;
a następnie przeprowadza dyskusję.
W przypadku istotnej rozbieżności zdań w toku dyskusji, każdy członek Rady może,
przed przystąpieniem do głosowania, złożyć wniosek o dodatkową ocenę wniosku przez
wypełnienie przez wszystkich członków Rady odpowiednich kart do oceny operacji –

4.
5.

wniosek ten nie podlega głosowaniu. Wynik oceny w zakresie opisanym w § 6 – § 9,
ustalany jest w trybie właściwym dla oceny przeprowadzanej przez zespoły oceniające.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawia zaktualizowane
wersje list, o których mowa w ust. 2.
Przebieg posiedzenia, a w szczególności wyniki dokonanej oceny dodatkowej,
odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru Grantobiorców.
§ 12
Podjęcie uchwał i sporządzenie list Grantobiorców

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, Rada podejmuje:
1) uchwałę o niewybraniu Grantobiorcy do realizacji w wyniku negatywnej oceny
formalnej albo według kryteriów dostępu albo zgodności z LSR;
2) uchwałę o skierowaniu operacji objętej wnioskiem do uzupełnienia lub poprawienia;
3) uchwałę o skierowaniu operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów
wyboru operacji.
Każda z uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) uzasadnienie wyniku oceny.
Każda z uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) wskazanie zakresu, który wymaga uzupełnienia lub poprawienia.
Każda z uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 3) powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/ nazwę Grantobiorcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) informację, że wniosek podlega dalszej ocenie według lokalnych kryteriów wyboru
operacji.
Na podstawie podjętych uchwał Rada sporządza:
1) listę Grantobiorców, których operacje nie podlegają ocenie w wyniku negatywnej
oceny formalnej, nie spełniają kryteriów dostępu albo zostały uznane za niezgodne
z LSR, zawierającą w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji,
wskazanie powodu niepodlegania ocenie, niespełniania kryteriów dostępu lub
niezgodności z LSR;
2) listę Grantobiorców, których operacje objęte wnioskami wymagają uzupełnienia lub
poprawienia, zawierającą w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji;
3) listę Grantobiorców, których operacje zostały skierowane do dalszej oceny według
lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru grantobiorców.

§ 13
Informacja o wynikach oceny operacji
1.
2.

W terminie 3 dni od dnia zakończenia oceny operacji, Biuro LGD publikuje na swojej
stronie listy Grantobiorców, o których mowa w § 12 ust. 5.
W terminie 2 dni od dnia zakończenia oceny operacji, Biuro LGD przekazuje
Grantobiorcy na piśmie informację o wyniku oceny, z tym że:
1) do Grantobiorców, których operacje zostały uznane za niezgodne z LSR, dołącza się
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, którego tryb określa § 21;
2) do Grantobiorców, których operacje objęte wnioskami wymagają uzupełnienia lub
poprawienia, dołącza się pouczenie o trybie wniesienia zmian we wnioskach,
określonym w § 20.
§ 14
Weryfikacja uzupełnień

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przewodniczący Rady:
1) udostępnia członkom Rady uzupełnienia do wniosków, które zostały złożone
w sposób określony w § 20; udostępnienie wniosków Członkom Rady następuje
w sposób uzgodniony z Przewodniczącym Rady;
2) wyznacza termin, w jakim powinna być przeprowadzona weryfikacja uzupełnień
do wniosków oraz ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wyznaczony
termin nie może być dłuższy niż 40 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Każdy z członków Rady otrzymuje informację o terminie i sposobie oceny oraz
o terminie posiedzenia Rady.
Weryfikacji uzupełnień dokonuje ten zespół oceniający, który dokonywał oceny
wniosków, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1) – 4).
Weryfikacja uzupełnień do wniosków przeprowadzana jest na Karcie weryfikacji
uzupełnień do wniosku, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
W przypadku rozbieżności zdań między członkami zespołu oceniającego, wynik oceny
ustalany jest w drodze głosowania.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji uzupełnień, wniosek nie podlega dalszej
ocenie.
Pozytywna weryfikacja uzupełnień do wniosku skutkuje skierowaniem operacji
do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Karta weryfikacji uzupełnień do wniosku podpisywana jest przez wszystkich członków
zespołu przeprowadzajączch weryfikację.
Wyniki weryfikacji uzupełnień do wniosków odnotowuje się w protokole z oceny
i wyboru Grantobiorców.
§ 15
Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

1.

2.

Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest dokonywana według
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, której wzór stanowi Załącznik
nr 7 do niniejszej procedury.
Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji
dokonywana jest wspólnie przez wszystkich członków zespołu poprzez przyznanie danej
operacji punktów w ramach poszczególnych kryteriów przewidzianych dla danego typu
operacji. Możliwe jest przyznawanie wyłącznie punktów całkowitych.

3.

4.
5.

Na wniosek przynajmniej jednego członka zespołu ocena może być przeprowadzona
indywidualnie przez każdego członka zespołu. Punkty przyznawane są w ramach skali
punktowej określonej dla każdego z kryteriów. Możliwe jest przyznawanie wyłącznie
punktów całkowitych. Wynik oceny zespołu ustalany jest na podstawie wartości średniej
arytmetycznej dla każdego z kryteriów.
Karta oceny podpisywana jest przez wszystkich członków zespołu przeprowadzających
ocenę.
Wynik oceny odnotowywany jest w protokole oceny i wyboru Grantobiorców.
§ 16
Weryfikacja kart oceny

1.
2.

3.

Po upływie terminu na dokonanie czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2),
Przewodniczący Rady sprawdza wypełnione karty.
W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady istotnych nieprawidłowości
w treści uzupełnionych kart, Przewodniczący Rady wzywa członków Rady, którzy
dokonywali danej oceny lub weryfikacji, do złożenia wyjaśnień i dokonania stosownej
korekty, w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
Czynności, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru
Grantobiorców.
§ 17
Drugie posiedzenie Rady

Na posiedzeniu Rady zespół przedstawia streszczenie weryfikacji uzupełnień oraz
ocenionych operacji oraz uzasadnia dokonane czynności.
2. Przewodniczący Rady, na podstawie informacji udzielanych przez poszczególne zespoły
oceniające, sporządza i przedstawia Radzie wstępną listę rankingową operacji
uszeregowanych malejąco według ilości uzyskanych w ramach oceny punktów oraz
informację o operacjach, które w wyniku negatywnej weryfikacji uzupełnień
do wniosków nie podlegały ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
a następnie przeprowadza dyskusję.
3. W toku dyskusji Rada dokonuje oceny operacji wedug kryterium porównawczego oraz
przyznaje punkty poszczególnym operacjom w ramach tego kryterium.
4. Wynik oceny, o której mowa w ust. 3 wraz z jej uzasadnieniem, odnotowywany jest na
Karcie oceny według kryterium porównawczego, której wzór stanowi załącznik
nr 8 do procedury.
5. Kartę oceny podpisuje Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady.
6. W przypadku istotnej rozbieżności zdań w toku dyskusji, każdy członek Rady może,
przed przystąpieniem do głosowania, złożyć wniosek o weryfikację uzupełnień
do wniosków lub ocenę operacji przez wypełnienie przez wszystkich członków Rady
odpowiednich kart – wniosek ten nie podlega głosowaniu. Wynik czynności w zakresie
opisanym w § 14 i § 15, ustalany jest w trybie właściwym dla czynności
przeprowadzanych przez zespoły oceniające, natomiast w przypadku kryterium
porównawczego wynik ustalany jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej.
7. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawia zaktualizowaną
wersję listy, o której mowa w ust. 2.
8. Do realizacji mogą zostać wybrane tylko te operacje, które w wyniku oceny pod
względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji uzyskały powyżej 40 %
maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w ramach danego przedsięwzięcia.
1.

9. Przebieg posiedzenia, odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru Grantobiorców.
§ 18
Podjęcie uchwał i sporządzenie list Grantobiorców
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, Rada podejmuje:
1) uchwałę o niewybraniu Grantobiorcy do realizacji operacji;
2) uchwałę o wybraniu Grantobiorcy do realizacji operacji i ustaleniu kwoty wsparcia.
Każda z uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) uzasadnienie przyczyny niewybrania operacji.
Każda z uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powinna zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy;
2) tytuł operacji;
3) numer nadany wnioskowi;
4) wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach
oceny według lokalnych kryteriów wyboru;
5) wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów;
6) intensywność pomocy oraz wysokość kwoty dla operacji wybranej do realizacji
grantu;
7) wskazanie, czy operacja wybrana do realizacji grantu mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu.
Na podstawie podjętych uchwał Rada sporządza:
1) listę Grantobiorców, których operacje nie zostały wybrane do realizacji, zawierającą
w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji, wskazanie faktu
niewybrania do realizacji,
2) listę Grantobiorców, których operacje zostały wybrane do realizacji, zawierającą
w szczególności: numer nadany wnioskowi, tytuł operacji, kwotę udzielonego
wsparcia, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków
wskazanych w ogłoszeniu. Lista operacji uszeregowana jest w kolejności malejącej
liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny.
W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę
punktów, o miejscu na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku
oceny według kryterium porównawczego. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie
kolejności operacji, kolejność na liście wyznaczana jest według kolejności złożenia
wniosku (decyduje data i godzina wpływu wniosku).
Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru Grantobiorców.
§ 19
Informacja o wynikach oceny operacji

1.
2.

W terminie do 3 dni od dnia zakończenia oceny operacji, Biuro LGD publikuje na swojej
stronie listy Grantobiorców, o których mowa w § 18 ust. 4.
W terminie do 5 dni od dnia zakończenia procedury oceny i wyboru operacji oraz
ustalenia kwoty wsparcia, Biuro LGD przekazuje Grantobiorcy na piśmie informację
o wyniku, z tym, że:
1) do Grantobiorców, których operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR,
albo nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, albo w dniu przekazania

przez LGD wniosków złożonych w danym naborze do ZW nie mieści się w limicie
środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, dołącza się pouczenie o możliwości
wniesienia odwołania, którego tryb określa w § 21;
2) do Grantobiorców, których operacja została wybrana do finansowania, informacja
zawiera dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków złożonych
w danym naborze do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.
PROCEDURA UZUPEŁNIEŃ
§ 20
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

W terminie 2 dni od dnia zakończenia oceny operacji, Biuro LGD przekazuje
Grantobiorcy na piśmie wezwanie do wprowadzenia wskazanych przez Radę poprawek
lub uzupełnień we wniosku, wyznaczając odpowiedni do ich zakresu termin
na dokonanie tych czynności, nie dłuższy jednak niż 7 dni od dnia odbioru pisma.
Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) wskazanie zakresu poprawek lub uzupełnień, o których mowa w § 6 ust. 5;
2) wskazanie zakresu poprawek lub uzupełnień, o których mowa w § 9 ust. 9, w tym
określenie, które koszty należy wyeliminować lub ograniczyć z zaznaczeniem
zakresu ograniczenia, a także uzasadnienie decyzji Rady.
Wprowadzenie poprawek lub uzupełnień wynikających z wezwania w wyznaczonym
terminie, jest warunkiem przyznania grantu.
Wezwanie, o którym mowa w ust. 2, wysyłane jest do Grantobiorcy drogą poczty
elektronicznej – na adres e-mail podany przez Grantobiorcę – za potwierdzeniem
dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się za skutecznie doręczoną w
dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy
Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 5 dni od dnia wysłania
wiadomości, Biuro LGD doręcza temu Grantobiorcy informację w inny skuteczny
sposób.
Grantobiorca składa uzupełnienia lub poprawki w terminie zaznaczonym w ust. 1, jednak
nie później, niż do 32 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków – § 2
ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Jeśli w terminie i trybie określonym powyżej, do wniosku nie zostaną wprowadzone
wskazane przez Radę zmiany, danemu Grantobiorcy odmawia się przyznania grantu,
o czym Grantobiorca zostaje poinformowany na piśmie.
Czynności wynikające z procedury uzupełnień odnotowuje się w protokole z procedury
uzupełnień.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§ 21

1.

Od:
1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR;
2) nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu;
Grantobiorcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Samoistną podstawą do wniesienia odwołania nie może być okoliczność, że kwota
środków dostępnych w ramach danego projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu
o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do przyznania grantu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy informacji,
o której mowa w § 19 ust 2 pkt 1.
4. Pouczenie zawarte w informacji, o której mowa w § 19 ust 2 pkt 1, określa:
1) termin, w jakim odwołanie może być wniesione;
2) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania, jaką jest LGD;
3) wymogi formalne odwołania, a to konieczność:
a) zachowania formy pisemnej,
b) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania (jaką jest LGD),
c) oznaczenia Grantobiorcy,
d) wskazania numeru nadanego wnioskowi,
e) wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną zgodności
operacji z LSR, jeżeli odwołanie wnoszone jest od negatywnej oceny zgodności
operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem,
f) wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Grantobiorca się nie
zgadza, wraz z uzasadnieniem,
g) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej
oceny, jeżeli zdaniem Grantobiorcy naruszenia takie miały miejsce, wraz
z uzasadnieniem,
h) złożenia pod odwołaniem podpisu Grantobiorcy lub osoby upoważnionej
do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu
poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy –
§ 2 ust. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
5. Brak pouczenia lub błędne pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, nie wpływa
negatywnie na prawo Grantobiorcy do wniesienia odwołania.
6. Odwołanie wnoszone jest do LGD, która go jednocześnie rozpatruje.
7. Odwołanie powinno odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w ust. 4. pkt 3).
8. Na etapie wnoszenia i rozstrzygania odwołania, Grantobiorca nie może składać
dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania,
a które mogłyby rzutować na wynik oceny.
9. Do procedury odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. 2013, poz. 267), dotyczące wyłączeń
pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
10. W przypadku, gdy odwołanie nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa
w ust. 4 pkt 3) lub zawiera oczywiste omyłki, LGD wzywa Garntobiorcę odwołującego
się do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni
licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez
rozpatrzenia.
11. Uzupełnienie odwołania może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów
formalnych, o których mowa w ust. 4 pkt 3) lit. b) – d) oraz lit. h).
2.

§ 22
Tryb weryfikacji odwołania
1.

O wniesieniu odwołania i o ewentualnym wezwaniu Grantobiorcy do jego uzupełnień lub
poprawek, Biuro LGD niezwłocznie zawiadamia wszystkich członków Rady.

Biuro LGD przekazuje członkom Rady informację o terminie, w jakim ma zostać
dokonana weryfikacja oceny operacji, której odwołanie dotyczy, wynikającym
z uregulowań określonych w ust. 9 lub 10 niniejszego paragrafu.
3. W wypadku, gdy nie występują przesłanki do pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia,
Przewodniczący Rady wyznacza termin posiedzenia Rady, na którym ma zostać
rozpatrzone odwołanie po przeprowadzonej weryfikacji, o czym informuje wszystkich
członków Rady.
4. W toku weryfikacji oceny operacji, członkowie Rady zobowiązani są do:
1) zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny;
2) wnikliwego przeanalizowania zarzutów podniesionych w odwołaniu;
3) sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z LSR, w zakresie, w jakim dokonana
ocena zgodności operacji z LSR została w odwołaniu zakwestionowana;
4) sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z tym kryterium lub kryteriami, które
zostały wskazane w odwołaniu.
5. Do przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 4 Przewodniczący Rady
wyznacza zespół spośród członków Rady, którzy nie są wyłączeni z oceny operacji,
której dotyczy odwołanie i którzy nie dokonywali jej pierwotnej oceny.
6. W terminie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się posiedzenie Rady, na którym
prezentowane jest stanowisko zespołu oraz podejmowane są dalsze czynności związane
z weryfikacją dokonanej pierwotnie oceny operacji oraz rozpatrzenie odwołania.
7. W wyniku weryfikacji oceny operacji, Rada może odwołanie:
1) uwzględnić – gdy w wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej
oceny lub zarzuty są zasadne – wówczas Rada dokonuje zmiany podjętego
rozstrzygnięcia i odpowiednio:
a) Przewodniczący Rady kieruje wniosek do właściwego etapu oceny, która
dokonywana będzie bezpośrednio na posiedzeniu Rady, wówczas odpowiednio
stosuje się § 8 – § 15, albo
b) umieszcza się operację na liście projektów wybranych do finansowania,
informując o tym Grantobiorcę na piśmie;
2) nie uwzględnić – wówczas Rada sporządza pisemne stanowisko o braku podstaw
do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, informując o tym Grantobiorcę na piśmie.
8. Przebieg procedury odwoławczej wraz z wynikami głosowania odnotowuje się
w protokole z procedury odwoławczej.
9. Czynności, o których mowa w ust 7 powinny być przeprowadzone w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez LGD odwołania.
10. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia protestu wstrzymuje bieg terminu, o którym
mowa powyżej.
11. W przypadku uwzględnienia odwołania Rada podejmuje stosowną uchwałę
o uwzględnieniu odwołania.
2.

§ 23
Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia
1.

Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia,
w przypadku, gdy mimo prawidłowego pouczenia, odwołanie zostało wniesione:
1) po terminie;
2) bez wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Grantobiorca się nie
zgadza i/lub uzasadnienia;

2.
3.

3) bez wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną zgodności
operacji z LSR, jeżeli odwołanie wniesione zostało od negatywnej oceny zgodności
operacji z LSR i/lub uzasadnienia.
Fakt pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia odnotowuje się w protokole z procedury
odwoławczej.
O pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, LGD informuje odwołującego się
Grantobiorcę na piśmie z jednoczesnym pouczeniem o możliwości wniesienia skargi
do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 8 ustawy RLKS
w związku z art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności.
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
§ 24

1.

2.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej lub od bezskutecznego
upływu do wniesienia odwołań dla wszystkich Grantobiorców, LGD przedkłada ZW
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wyboru Grantobiorców w ramach
realizowanego projektu grantowego, w tym:
1) kopie wniosków o przyznanie grantu wybranych do finansowania;
2) dokumentację Rady z wyboru Grantobiorców.
Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane
są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD
w terminach i trybie określonym w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy
Działania Blisko Krakowa– z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących
oceny.
PRZYGOTOWANIE, ZAWARCIE I ANEKSOWANIE UMOWY
§ 25

1.

2.

3.
4.

Po zamknięciu procedury wyboru grantobiorców i po uzyskaniu pozytywnej oceny ZW
w zakresie przeprowadzonego naboru, Biuro LGD przygotowuje umowę o powierzenie
grantu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej procedury.
Treść umowy wraz z zaproszeniem na jej podpisanie, LGD przesyła do Grantobiorcy
informując go jednocześnie o miejscu i terminie podpisania umowy. Zaproszenie
przesyłane jest drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail podany przez Grantobiorcę
– za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się
za skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził odbiór wiadomości email. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie
5 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu Grantobiorcy informację
w inny skuteczny sposób.
W przypadku gry Grantobiorca nie stawi się na podpisanie umowy w wyznaczonym
terminie, o którym mowa w ust. 2, będzie to skutkować odmową przyznania pomocy.
Umowa o powierzenie grantu podpisywana jest przez osoby upoważnione
do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana
grupa nieposiadająca osobowości prawnej, umowa dodatkowo podpisywana jest przez
osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została
powołana.

5.

8.
9.

10.
11.

Umowa o powierzenie grantu określa m.in.:
1) strony umowy;
2) podstawę prawną sporządzenia umowy;
3) numer wniosku o przyznanie grantu;
4) przedmiot umowy – zadania Grantobiorcy objęte grantem, cele i wskaźniki, jakie
mają być osiągnięte w wyniku realizacji operacji;
5) sposób realizacji operacji, w tym miejsce, datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji
operacji;
6) kwotę grantu i wkładu własnego;
7) warunki i zasady przekazania i rozliczenia grantu;
8) zasady prowadzenia dokumentacji operacji, w tym dokumentacji finansowoksięgowej;
9) zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego;
10) zobowiązania Grantobiorcy, w szczególności w zakresie:
a) osiągnięcia celu operacji i zachowania trwałości operacji,
b) przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją operacji,
c) poddawania się monitoringowi i kontroli,
d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków
publicznych,
e) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, a gdy
zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych – do wyboru
wykonawców zgodnie z tymi przepisami;
11) zasady monitoringu i kontroli operacji;
12) obowiązki informacyjne Grantobiorcy;
13) obowiązki w zakresie sprawozdawczości;
14) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych
w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny;
15) sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;
16) zasady zmiany umowy;
17) zasady rozwiązania umowy.
Załącznikiem do umowy o powierzenie grantu jest złożony przez Grantobiorcę wniosek
o powierzenie grantu.
W przypadku:
1) o którym mowa w ust. 3; lub
2) gdy Grantobiorca, którego operacja została wybrana do przyznania grantu i mieściła
się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, odmówił podpisania
umowy o powierzenie grantu; lub
3) gdy powstały oszczędności w ramach realizacji operacji objętej umową
o powierzenie grantu; lub
4) gdy rozwiązana została z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu;
umowa o powierzenie grantu może zostać podpisana z Grantobiorcą, którego operacja
została wybrana do przyznania grantu, jednak pierwotnie nie mieściła się w limicie
środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o ile kwota uwolnionych środków na to
pozwala.
Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona na wniosek LGD lub Grantobiorcy.
W trakcie realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka
konieczność – Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy. W tym celu

Grantobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres planowanych
zmian. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca
osobowości prawnej, wniosek podpisywany jest również przez osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
12. W terminie 14 dni od złożenia wniosku, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji
w przedmiocie zmiany umowy, w sposób określony w ust. 2.
13. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach
określonych w umowie o powierzenie grantu.
14. LGD informuje Grantobiorcę o terminie i miejscu podpisania aneksu.
WERYFIKACJA WYKONANIA ZADAŃ I ROZLICZANIE REALIZACJI
OPERACJI
§ 26
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji operacji
(np. dokumenty, zdjęcia, filmy).
Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
związanej z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji operacji.
Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizacji operacji,
odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń
związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji
odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg
rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych
dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia
ksiąg rachunkowych.
Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione
od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu,
a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014 r.
Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są zwracane Grantobiorcy, jeżeli zostały
poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w umowie
o powierzenie grantu, na podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub
dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom,
o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, a także powinny
zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony
w ramach realizacji operacji, ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu,
zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie
wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych –
jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokumenty te powinny być także w całości
opłacone.
Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia
pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia
bezgotówkowego.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów
dotyczących realizacji operacji, przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej
w ramach projektu grantowego.
Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji.
Kwota grantu wypłacana jest jednorazowo lub – w przypadku, gdy operacja realizowana
jest w dwóch etapach – w dwóch transzach, w terminach określonych w umowie
o powierzenie grantu.
W przypadku, gdy w ogłoszeniu o naborze podano informację o możliwości uzyskania
zaliczki, Grantobiorcy – na jego wniosek – wypłacana jest zaliczka we wnioskowanej
wysokości, nie wyższej jednak niż maksymalna kwota zaliczki podana w ogłoszeniu
o naborze.
Kwota grantu wypłacana jest na podstawie wniosku/wniosków o płatność,
składanego/składanych w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu, po
zakończeniu realizacji operacji lub po zakończeniu realizacji danego etapu operacji –
w przypadku, gdy operacja realizowana jest w etapach.
Wniosek o rozliczenie grantu sporządzany jest przez Grantobiorcę na formularzu
udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej
procedury. Wniosek o rozliczenie grantu składany jest w formie papierowej podpisanej
przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy wraz z wymaganymi
dokumentami i oryginałami dokumentów księgowych, bezpośrednio w Biurze LGD.
W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości
prawnej, wniosek o rozliczenie grantu podpisywany jest również przez osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została
powołana. Wniosek składa się również na elektronicznym nośniku danych, obie wersje są
tożsame. LGD, po wykonaniu kopii dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o
rozliczenie grantu, zwraca je niezwłocznie Grantobiorcy.
W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o rozliczenie grantu w terminie
określonym w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę na piśmie do
złożenia wniosku o rozliczenie grantu, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.
Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosku o rozliczenie grantu, mimo wyznaczenia
dodatkowego terminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
Wniosek o rozliczenie grantu rozpatrywany jest przez LGD w terminie 21 dni od dnia
jego złożenia.
Weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu polega na sprawdzeniu zgodności realizacji
operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o
powierzenie grantu, w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie
kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i
finansowania operacji lub jej etapu.
LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o rozliczenie
grantu lub dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień,
wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
Wezwanie, o którym mowa w ust 18, przesyła się drogą poczty elektronicznej – na adres
e-mail podany przez Grantobiorcę – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru
wiadomości. Informację uważa się za skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca
potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził
odbioru wiadomości w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza
temu Grantobiorcy informację w inny skuteczny sposób.

20. Termin, o którym mowa w ust 16, ulega zawieszeniu:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 18. – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub
upływu terminu na złożenie odpowiedzi;
2) w przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o rozliczenie grantu prowadzona jest
kontrola operacji lub w związku ze złożonym wnioskiem o rozliczenie grantu LGD
postanowiło przeprowadzić kontrolę operacji – do czasu zakończenia kontroli lub
przekazania LGD informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, w razie ich
sformułowania.
21. Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie
i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż
wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
22. W przypadku, gdy Grantobiorca, wezwany zgodnie z ust. 18, nie uzupełnił i nie poprawił
w sposób wystarczający wniosku lub nie dostarczył odpowiednich dokumentów
i wyjaśnień, wydatki w części, jakiej dotyczyło wezwanie, mogą zostać uznane
za niekwalifikowalne.
23. Po zweryfikowaniu wniosku o rozliczenie grantu, LGD na piśmie informuje Grantobiorcę
o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokości
zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota
wydatków i wkładu własnego – jeżeli taki był wnoszony – została zatwierdzona.
Ust. 19 stosuje się odpowiednio.
24. Kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego
wniosku o rozliczenie grantu, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o rozliczenie grantu z tym, że ust. 20 stosuje się odpowiednio.
25. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych
na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu.
O opóźnieniach LGD niezwłocznie zawiadamia Grantobiorcę.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
§ 27
1.
2.
3.

4.

5.

Po zakończeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o końcowe rozliczenie grantu,
Grantobiorca składa LGD sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji.
Sprawozdanie składa się na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi
Załącznik nr 19 do wniosku o rozliczenie grantu, o którym mowa w § 26.
Sprawozdanie składane jest przez Grantobiorcę w formie papierowej podpisanej przez
osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy, bezpośrednio w Biurze LGD.
W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości
prawnej, sprawozdanie podpisywane jest również przez osoby upoważnione
do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
Sprawozdanie składa się również na elektronicznym nośniku danych, obie wersje są
tożsame.
LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania,
wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni –
§ 26 ust. 19 stosuje się odpowiednio.
Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę,
o której mowa w § 26 ust. 24 i może stanowić przyczynę rozwiązania umowy
o powierzenie grantu.

MONITORING, KONTROLA I UDZIELANIE INFORMACJI
§ 28
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.
5.

LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez
Grantobiorcę.
Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej
zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej.
Zarząd postanawia o przeprowadzeniu czynności monitoringu lub kontroli
u Grantobiorcy, ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych
czynności.
Monitoring i kontrolę przeprowadza Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie kontroli
zewnętrznym ekspertom lub pracownikom Biura LGD.
Dokumenty, a także informacje, wyjaśnienia i powiadomienia związane z monitoringiem
i kontrolą, mogą być przesyłane drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail podany
przez Grantobiorcę – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację
uważa się za skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził odbiór
wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości
w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu Grantobiorcy
informację w inny skuteczny sposób.
§ 29
Monitoring

1.

2.

3.

Celem monitoringu jest sprawdzenie, w trakcie realizacji operacji, prawidłowości
realizacji operacji, prawidłowości sporządzania dokumentacji z realizacji operacji
i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji
operacji i zaradzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega na:
1) monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych
działań w ramach operacji;
2) monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu
i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co
najmniej 2 dni przed terminem monitoringu, z zaznaczeniem sposobu przeprowadzenia
monitoringu, drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail podany przez Grantobiorcę –
za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się za
skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził odbiór wiadomości e-mail.
W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 2 dni od
dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu Grantobiorcy informację w inny
skuteczny sposób.
Ustalenia z przeprowadzonego monitoringu realizacji operacji przekazywane są
niezwłocznie do wiadomości Zarządu i Grantobiorcy.
§ 30
Kontrola

1.

Kontrola operacji może być prowadzona po złożeniu przez Grantobiorcę wniosku
o rozliczenie grantu.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji
operacji, jak i w LGD.
Zarząd ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę co
najmniej 10 dni przed planowaną kontrolą drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail
podany przez Grantobiorcę – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości.
Informację uważa się skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził
odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru
wiadomości w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu
Grantobiorcy informację w inny skuteczny sposób.
Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych
dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją
operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji.
W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD
może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania
Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie określonym w ust. 3.
Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków
kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
W uzasadnionych przypadkach, w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne,
a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych
w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD
o ich wykonaniu.
§ 31
Udzielanie informacji

1.

2.

LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, a także podmiotów, przy pomocy których
Grantobiorca realizuje operację, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją operacji w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 lat od dnia
dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD, w formie
pisemnej, o problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej
realizacji.
ZWROT GRANTU
§ 32

1.

2.
3.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o płatność lub na podstawie
czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2) wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur;
3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
podlega ona zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych
okoliczności do dnia zwrotu.
LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części.
Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.

4.

W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdzono przed całkowitą
wypłatą kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej
zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, o czym niezwłocznie
informuje Grantobiorcę.
ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY
§ 33

1.

2.

3.
4.

5.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu,
Grantobiorca – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu –
składa w LGD weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla. Wzór
weksla in blanco oraz formularz deklaracji wekslowej, LGD udostępnia Grantobiorcy
wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu.
Weksel podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości
prawnej, weksel podpisywany jest również przez osoby upoważnione do reprezentowania
podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną, wymaga poręczenia przez
małżonka lub złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej
w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę
wszystkich zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu.
LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
1) rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
2) zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34

1.

2.

3.

4.
5.

Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez
niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Grantobiorcy
w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania –
z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając
powyższe dokumenty zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza
okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie
internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie
papierowej w Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.
Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne
zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie
nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu,
który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru operacji, zawierania umów,
rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców określonego w niniejszej procedurze,
LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.
Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartej pomiędzy
ZW a LGD.
Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z ust. 7, podlega
niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem
naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny
i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura
w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten
ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność
dokonania ponownej oceny operacji.
W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru projektów ulegną zmianie w okresie
pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji
w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują
kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru).
Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie
konieczność dokonania ponownej oceny operacji.
Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem operacji,
zawieraniem umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców,
przechowywana jest w Biurze LGD.
Niniejsza procedura może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
w szczególności takich jak Generator wniosków lub Platforma Oceny Projektów. Zasady
realizacji procedury w oparciu o narzędzia elektroniczne ustala Zarząd po konsultacji
z Przewodniczącym Rady.
W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady,
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawy RLKS;
2) ustawy w zakresie polityki spójności;
3) rozporządzenia o wdrażaniu LSR;
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006;
5) wytycznych nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez
lokalne grupy działania zadań związanych z realizację strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

potwierdzenie przyjęcia
/pieczęć/

………………………………..
……………………………………………………………………………………….

data i podpis (wypełnia LGD)

Znak sprawy (wypełnia LGD)

liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD):
1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD (wypełnia LGD):
1.1. Województwo

1.4. Ulica

1.8. Kod pocztowy

1.2. Powiat

1.5. nr domu

1.9. Poczta

1.3. Gmina

1.6. Nr lokalu

1.7. Miejscowość

1.10. Nr telefonu

1.11. Nr faksu

1.12. Adres e-mail

1.13. Adres www

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
ORAZ WYBORU GRANTOBIORCY PRZEZ LGD (wypełnia LGD):


2.1. Termin naboru:
dzień

miesiąc

rok

dzień

miesiąc

rok

2.2. Grantobiorca został wybrany do realizacji grantu:
TAK

NIE

2.3. Uchwała Rady LGD w sprawie powierzenia grantu:
data podjęcia uchwały

3. INFORMACJE O UDZIELONYM PRZEZ LGD DORADZTWIE (wypełnia LGD):
3.1. Grantobiorca korzystał z doradztwa:
3.2. Rodzaj doradztwa:

TAK

NIE

numer uchwały

4. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca):
4.1. Numer identyfikacyjny:

4.2. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy:
4.2.2. Numer NIP

4.2.1. Nazwa/Nazwisko i imię

4.2.3. REGON

4.2.4. Numer w KRS/ Numer w rejestrze prowadzonym
przez właściwy organ

4.2.5. PESEL

4.2.6. Nr i seria dokumentu tożsamości

4.3. Miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres Grantobiorcy/siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
4.3.1. Województwo
4.3.2. Powiat
4.3.3. Gmina

4.3.4. Ulica

4.3.8. Kod pocztowy

4.3.5. nr domu

4.3.9. Poczta

4.3.6. Nr lokalu

4.3.10. Nr telefonu

4.3.12. Adres e-mail

4.3.7. Miejscowość

4.3.11. Nr faksu

4.3.13. Adres www

4.4. Adres do korespondencji:
4.4.1. Województwo

4.4.2. Powiat

4.4.4. Ulica

4.4.8. Kod pocztowy

4.4.5. nr domu

4.4.9. Poczta

4.4.12. Adres e-mail

4.4.3. Gmina

4.4.6. Nr lokalu

4.4.10. Nr telefonu

4.4.7. Miejscowość

4.4.11. Nr faksu

4.4.13. Adres www

4.5. Dane osoby uprawnionej do kontaktu:
4.5.1. Nazwisko

4.5.2. Imię

4.5.4. Numer faksu

4.5.3. Numer telefonu

4.5.5. adres e-mail

4.6. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy:
l.p.

4.6.1. Nazwisko

4.6.2. Imię

4.6.3. Stanowisko/Funkcja

4.7.1. Nazwisko

4.7.2. Imię

4.7.3. Stanowisko/Funkcja

4.7.4. Województwo

4.7.5. Powiat

4.7.6. Gmina

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.7. Dane pełnomocnika Grantobiorcy:

4.7.7. Ulica

4.7.11. Kod pocztowy

4.7.8. nr domu

4.7.12. Poczta

4.7.15. Adres e-mail

4.7.9. Nr lokalu

4.7.13. Nr telefonu

4.7.10. Miejscowość

4.7.14. Nr faksu

4.7.16. Adres www

4.8. Dane jednostki organizacynej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się
osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką:
4.8.1. Nazwa jednostki organizacyjnej:

4.8.2. Województwo

4.8.3. Powiat

4.8.5. Ulica

4.8.9. Kod pocztowy

4.8.6. nr domu

4.8.10. Poczta

4.8.4. Gmina

4.8.7. Nr lokalu

4.8.11. Nr telefonu

4.8.13. Adres e-mail

4.8.8. Miejscowość

4.8.12. Nr faksu

4.8.14. Adres www

5. INFORMACJE O UDZIELONYM PRZEZ LGD DORADZTWIE (wypełnia Grantobiorca):
3.1. Grantobiorca korzystał z doradztwa:

TAK

NIE

3.2. Rodzaj doradztwa:
6.IDENTYFIKACJA GRANTU (wypełnia Grantobiorca):
6.1. Tytuł zadania:

6.2. Opis planowanego do realizacji zadania:
6.2.1. Opis zgodności z celem/celami projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie
grantów:

6.2.2. Opis zgodności z zakresem projektu grantowego określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie
grantów:

6.2.3. Opis wartości wskaźników projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji zadania:

6.3. Miejsce realizacji operacji:
Obszar LSR:

Obszar poza LSR:
6.3.1. Województwo

6.3.4. Miejscowość

6.3.7. Ulica/oznaczenie działki

6.3.2. Powiat

6.3.5.Kod pocztowy

6.3.8. Nr domu

6.3.3. Gmina

6.3.6. Poczta

6.3.9. Nr lokalu

6.4. Planowany termin zakończenia etapu zadania (miesiąc/rok):
6.4.1. Etap I:



7. Plan finansowy zadania:
7.1. Koszty realizacji zadania
Rodzaje kosztów

Całkowity koszt zadania
(w zł)

Koszty kwalifikowane zadania
(w zł)

7.1.1. Koszty zadania (z wyłączeniem kosztów ogólnych
i wartości wkładu niepieniężnego)
7.1.2. Wartość wkładu niepieniężnego
7.1.3. Koszty ogólne
7.1.4. Inne koszty (niekwalifikowane)
7.1.5. Koszty realizacji RAZEM (suma kwot 7.1.1.7.1.4.)
7.2. Wnioskowana kwota pomocy (zaokrąglona w dół do pełnych złotych):

8. Limit pomocy (w zł):
8.1. Limit pomocy dostępny dla grantobiorcy w latach 2014-2020

100 000

8.2. Pozostały limit pomocy do wykorzystania w latach 2014-2020
8.3. Maksymalny poziom dofinansowania

100%

Zestawienie rzeczowo - finansowe zadania
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
l.p.
1
I

poszczególne
Źródło przyjętej ceny
elementy/parametry

2
3
4
Koszty zadania (z wyłaczeniem wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych):

1.
2.
3.
Suma I
II

Wartość wkłądu niepieniężnego

Suma II
III Koszty ogólne
Suma III
IV Suma kosztów kwalifikowanych zadania (I+II+III)
* w przypadku Grantobiorcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanych należy wpisać 0,00

Mierniki rzeczowe

Koszty zadania (kwalifikowane)
etap I

ilość

jedn. miary

ogółem

w tym VAT*

5

6

7

8

ogółem

w tym VAT*

9

10

INFORMACJA O ZAŁACZNIKACH
Nazwa załacznika

L.p.

Wniosek w postaci dokumentu papierowego
Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na nośniku danych

Liczba

TAK

1
1

X
X

A. Załączniki dotyczące Grantobiorcy
A.1. Osoba fizycza
1 Dokument tożsamości - kopia*
2 Oświadczenie o miejscu zamieszkania/siedzibie na obszarze objętym LSR - oryginał
A.2. Osoba prawna (inna niż w polach A.4 i A.5) albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadzą działalność na tym obszarze
3 Umowa lub statut - oryginał lub kopia*
Dokumenty określające lub potwierdzajace zdolność prawną Grantobiorcy (jednostki
4 organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Grantobiorcę
siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR - kopia*
A.3. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność
na tym obszarze.

A.3.

Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną
i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę lub MAiC nie
5
wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu - oryginał lub
kopia*
Jednostka samorządu terytorialnego

A.4.
6

Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu
terytorialnego - kopia

7 Uchwała o powołaniu skarbnika - kopia
B. Załączniki wspólne dla Grantobiorców
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia
8 2003 r. o krajowym systemie producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok
podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe - kopia*
9
albo
Oświadczenie Grantobiorcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis - oryginał
10 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mnimis - oryginał

ND

Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z
11 przepisami o rachunkowości - w przypadku podmiotów, które mają obowiązek
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych - kopie*
12 Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia*
13 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT - oryginał
Numer elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w przeglądarce ksiąg wieczystych na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
14 albo
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowany będzie
grant - oryginał lub kopia*
Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego
nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z
15
nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w
posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - oryginał
Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
16 wydany przez organ prowadzący rejestr lub daną ewidencję zabytków, zgodnie z ustawą z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - oryginał lub kopia*
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grntobiorcy lub jego
17 pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo - kredytową - oryginał lub kopia*
18

Wycena rzeczoznawcy określajaca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci
udostępnienia nieruchomości - oryginał lub kopia*

C. Załaczniki dotyczace robót budowlanych
Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
19 inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oryginał lub kopia*
20 Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne - oryginał lub kopia*
D. Inne załaczniki
21
22
RAZEM:

* kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika
urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizujacej zadania związane z
przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD

Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy
1. Wnioskuję o powierzenie grantu w wysokości:

,

zł

słownie:
2. Wnioskuję o wypłatę zaliczki grantu w wysokości:

,

zł

słownie:
1. Oświadczam, że:
1.1. znane są mi zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu określone w przepisach rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570).
1.2. nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej).
1.3. koszty kwalifikowane zadania określone w niniejszym wniosku nie były finansowane z udziałem innych środków
publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570)*
1.4. nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub
wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014).
1.5. nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu.
1.6. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz jego załacznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym. Znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.).

1.7. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD, która dokonuje wyboru grantu do finansowania,
Samorząd Województwa własciwy ze względu na siedzibę LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jako osobie fizycznej przysługuje mi prawo wglądu do
moich danych osobowych, do ich poprawiania, oraz że moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i
dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.

miejscowość i data

podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących**/pełnomocnika

2. Zobowiązuję się do:
2.1. umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszystkich elementów związanych z
realizowanym grantem przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu
grantowego.
2.2. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez
prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany do
prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych.
2.3. stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

miejscowość i data

podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących**/pełnomocnika

* nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty
kwalifikowane nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek unijnego instrumentu finansowego.
**W przypadku gdy o przyznanie grantu ubiega się sformalizowana grupa nieposiadajaca osobowości prawnej, wniosek dodatkowo podpisuje osoba
upoważniona do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana

Załącznik 13 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Grantobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką
nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Grantobiorca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów
kwalifikowanych
OŚWIADCZENIE

imię i nazwisko osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika

seria i numer dokumentu tożsamości osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika

reprezentujący

ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzacych z EFRROW w ramach PROW 2014-2020,
na realizację garntu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”

tytuł grantu

oświadczam/ my, że
podmiot, który reprezentuję/ my jest podatnikiem podatku VAT/ nie jest podatnikiem podatku VAT* oraz figuruje w ewidencji
podatników podatku VAT/ nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując ww. grant może odzyskać uiszczony podatek
VAT/nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu**

miejscowość i data

podpis/y osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę***/ pełnomocnika

Jednocześnie oświadczamy/ my, że

nazwa i adres siedziby Grantobiorcy

zobowiązuję/ my się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. grantu podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki
umożliwiające odzyskanie przez Grantobiorcę tego podatku

miejscowość i data

podpis/y osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę***/ pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
** niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia "może odzyskać uiszczony podatek VAT" - w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
*** W przypadku gdy o przyznanie grantu ubiega się sformalizowana grupa nieposiadajaca osobowości prawnej, wniosek dodatkowo podpisuje osoba
upoważniona do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana

Załącznik nr 2
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta formalnej weryfikacji wniosków
Numer wniosku:
Lp.

KRYTERIA FORMALNE:

TAK

1)

Czy wniosek został złożony w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze?

2)

Czy wniosek został złożony w wymaganej formie?

3)

Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?

4)

Czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do ubiegania się o
przyznanie grantu?

5)

6)

a)

Czy Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
(jeśli dotyczy)

ND

b)

Czy Grantobiorca jest pełnoletni?
(jeśli dotyczy)

ND

c)

Czy Grantobiorcą jest inny podmiot niż województwo?

d)

Czy Grantobiorca ma miejsce zamieszkania/siedzibę/oddział na obszarze wiejskim objętym
LSR? /Czy gmina będąca Grantobiorcą, której siedziba nie znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR, zamierza realizować operację na obszarze wiejskim należącym do
tej gminy, który jest objęty LSR?

e)

Czy Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej?

f)

Czy Grantobiorca nie jest wykluczony z uzyskania wsparcia?

ND
Czy planowana operacja jest zgodna z działalnością statutową
organizacji, która ubiega się o przyznanie grantu?
(jeśli dotyczy)
Czy Grantobiorca posiada numer ewidencyjny producenta nadany w
trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności?

7)

Czy prawidłowo wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku?

8)

Czy do wniosku załączono wszystkie odpowiednie załączniki?

NIE

Wniosek kierowany do dalszej oceny

Wniosek kierowany do uzupełnień

Wniosek odrzucony

TAK

Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu oceniającego

Podpis Członka zespołu oceniającego

Załącznik nr 3
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta oceny wniosków według kryteriów dostępu
Numer wniosku:
KRYTERIA DOSTĘPU:

Lp.
1)

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji
wskazanym w ogłoszeniu o naborze

2)

Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł
publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych
i
organizacji
pożytku
publicznego
będących
organizacjami
pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego
unijnego instrumentu finansowego)

3)

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach

4)

Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę
kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie
1 roku od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu

5)

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację
inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR

6)

7)

8)

Operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji
Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele
określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
Wartość operacji nie jest niższa niż 5 tys. zł
Grantobiorca:

9)

a)

Posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do operacji, którą
zamierza realizować, lub

b)

Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

ND

TAK

NIE

10)

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

Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

Dodatkowe kryteria dostępu:
(jeśli dotyczy)
11)

12)

13)

Wniosek kierowany do dalszej oceny

Wniosek odrzucony

TAK
Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu oceniającego

Podpis Członka zespołu oceniającego

Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Czy operacja jest zgodna z zakresem
projektu grantowego: zakłada
realizację celu głównego LSR oraz
celu szczegółowego i przypisanego mu
przedsięwzięcia LSR?

Numer wniosku:

TAK

NIE

Czy operacja jest zgodna
z opisem projektu
grantowego?

TAK

NIE

Czy operacja jest zgodna z
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020?
/Ocena na podstawie karty:
„WERYFIKACJA ZGODNOŚCI
OPERACJI Z PROGRAMEM
ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 20142020”/
TAK

NIE

Czy wniosek przechodzi
do dalszej oceny

TAK

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu
oceniającego

podpis Członka zespołu oceniającego

NIE

Numer wniosku:

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY
OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-20201
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych
wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty
administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i
dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy
TAK
I.

Grantobiorcą jest osobą fizyczną

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
wiejskim objętym LSR

2.

Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej

3.

Wnioskodawca jest pełnoletni

II.

Grantobiorcą jest osoba prawną

1.

Siedziba /oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR

2.

Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo

3.

Gmina, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR zamierza realizować zadanie na obszarze wiejskim należącym do
tej gminy, który jest objęty LSR

III.

Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

1.

Siedziba/ oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na
obszarze wiejskim objętym LSR

V.

Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców

1.

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie
grantu są zgodne z zadaniami określonymi w umowie o przyznaniu
pomocy na realizację projektu grantowego

znajduje się na obszarze

NIE

ND

2.

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie
grantu przyczynią się do osiągnięcia celu projektu grantowego
określonego w umowie o przyznanie pomocy na realizację projektu
grantowego

3.

Grantobiorca zakłada realizację zadania na obszarze wiejskim objętym
LSR.

4.

Inwestycje w ramach grantu będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub
Grantobiorca 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

5.

Zadania w ramach projektu grantowego będą realizowane na
nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy
lub Grantobiorca posiada udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku powierzenie grantu, co
najmniej przez okres realizacji zadania oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości projektu grantowego

6.

Wartość zadania wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest
niższa niż 5 tys. zł

7.

Wartość zadania wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest
wyższa niż 50 tys. zł

8.

Grantobiorca realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie
wykonuje działalności gospodarczej

9.

Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza
realizować, lub
c) posiada, jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu zadania, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które
zamierza realizować

10.

Zadanie będzie realizowane w nie więcej niż w 2 etapach

11.

Wykonanie zadania oraz złożenie płatność końcową wypłacona po
zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie nie późniejszym niż
planowany dzień złożenia przez LGD wniosku o rozliczenie projektu
grantowego

12.

Koszty kwalifikowalne określone we wniosku o powierzenie grantu są
zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonych dla

poddziałania 19.2 w rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi
kwalifikowalności oraz uzasadnione zakresem zadania, na który ma
być powierzony grant
V.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego
dotyczącego rozwoju rynków zbytu

1.

Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

2.

Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie lub
modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach
działania o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich9
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego
dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego

VI.

1.

Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

VII.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego
dotyczącego budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej,
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

1.

Budowana lub przebudowywana infrastruktura
ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter

2.

Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej

3.

Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

będzie

miała

VIII Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego
dotyczącego budowy lub przebudowy dróg
1.

Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych
lub powiatowych

2.

Realizacja zadania umożliwi budowę lub przebudowę publicznej drogi
gminnej lub powiatowej umożliwi połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne,
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z
siecią dróg publicznych

3.

Realizacja zadania umożliwi budowę lub przebudowę publicznej drogi
gminnej lub powiatowej skróci dystans lub czas dojazdu do obiektów
użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej

IX.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego
dotyczącego
promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych

1.

Zadanie służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych

2.

Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem
wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej
LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR

X. Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy
Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia
limitu 100 tys. zł dla jednego Grantobiorcy w ramach projektów
grantowych realizowanych przez dana LGD, z uwzględnieniem
przypadku, o którym mowa w § 29, ust. 6 rozporządzenia 2
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych
nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt
grantowy

XI. WYNIK WERYFIKACJI
TAK
1.

NIE

O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia warunki
przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-2020

Zweryfikował:
Imię i nazwisko weryfikującego ………………………………………
Data i podpis …………………………………………………………...
Uwagi:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja
2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz
adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)
2
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. poz. 1570)
3
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349)

Załącznik nr 5
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta oceny wydatków
Numer wniosku:
Lp.
1)

2)
3)

Kryteria oceny
Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji
jest kosztem kwalifikowanym zgodnie z rozporządzeniem
o wdrażaniu LSR?
Czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji
pozostaje racjonalny, uzasadniony z zakresem operacji i
niezbędny do osiągnięcia jej celu?
Czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego
celu?

TAK

NIE

Decyzja o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych wydatków zaplanowanych w ramach operacji
TAK

NIE

Proponowana kwota wsparcia

Wniosek kierowany do dalszej oceny

Wniosek kierowany do uzupełnień

Wniosek odrzucony

Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu oceniającego

Podpis Członka zespołu oceniającego

Załącznik nr 6
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta weryfikacji uzupełnień do wniosku

Numer wniosku:

Lp.

Czy dokonano
uzupełnień?
TAK
NIE

Zakres uzupełnień

1)
2)
3)

Wniosek kierowany do dalszej oceny

Wniosek odrzucony

Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu weryfikującego

Podpis Członka zespołu weryfikującego

Załącznik nr 7
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
Numer wniosku:
LOKALNE KRYTERIA WYBORU:
Lp.

Ocena
punktowa

Nazwa kryterium

Wynik punktacji
Waga

(Iloczyn punktów
kolumny Ocena punktowa
i kolumny Waga)

1)
2)
3)
…
Suma punktów

Wniosek kierowany do dalszej oceny

Wniosek odrzucony

Uzasadnienie
(jeśli dotyczy)

Data
Imię i nazwisko Członka zespołu oceniającego

Podpis Członka zespołu oceniającego

Załącznik nr 8
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Karta oceny według kryterium porównawczego

Numer wniosku:
Nazwa kryterium:
Lp.

Ocena
punktowa

Elementy oceny w ramach kryterium

1)
2)
…
Suma:
Wynik końcowy (iloczyn oceny punktowej oraz wagi):

Uzasadnienie

Data
Imię i nazwisko Przewodniczącego Rady

Podpis Przewodniczącego Rady

Imię i nazwisko Sekretarza Rady

Podpis Sekretarza Rady

Waga

Załącznik nr 9
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
nr …………………………………
Zawarta dnia ………………………………….. w ………………………… pomiędzy:
………………….,
zwanym dalej LGD
a
……….………..,
zwanym dalej Grantobiorcą,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy „stronami”.

W oparciu o przepisy art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U.2015.378 z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146 późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 pkt 1) i ust. 5 rozporządzenia
MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:
1)
2)
3)

operacja – zadanie realizowane w ramach grantu służące osiągnięciu celu projektu grantowego,
LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
Rozporządzenie 1303/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
§2

Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego
……………………….………………………..…………………………………………………………
………………………………..……………..

objętego umową nr …………………….. zawartą dnia ………………………… pomiędzy LGD a
Samorządem Województwa Małopolskiego.
§3
1.

2.

3.

4.

5.
6.

LGD
przyznaje
Grantobiorcy
grant
na
realizację
operacji
pt.
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
(zwanej dalej „operacją”) określonej szczegółowo we wniosku nr ………… o powierzenie
grantu złożonym przez Grantobiorcę w dniu …………………., z uwzględnieniem jego
późniejszych aktualizacji (zwanym dalej „wnioskiem”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, a Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji operacji zgodnie z obowiązującym prawem,
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Procedurą oceny i wyboru oraz
rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców i na warunkach wynikających z niniejszej
umowy.
Celem
operacji
jest
………………………………………………………………………………………………………
…………....
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
W
wyniku
realizacji
operacji
zostaną
osiągnięte
następujące
wskaźniki:
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Operacja
zrealizowana
będzie
w:
…………………….…………………………………………………………………………
na obszarze objętym LSR.
Operacja realizowana będzie w jednym etapie/dwóch etapach*.
Operacja realizowana będzie w terminie od ………….……. do ……..…………, nie później
jednak niż w ciągu 1 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§4

1.

2.

Grantobiorca odpowiada za realizację operacji zgodnie z wnioskiem, w tym za:
1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku i niniejszej
umowie,
2) realizację operacji w oparciu o harmonogram realizacji operacji określony we wniosku.
Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
wniosku,
2) poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym wniosku, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
3) udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
4) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień lub
decyzji związanych z realizacją operacji.
§5

1.
2.

Całkowity koszt realizacji operacji, stanowiący sumę grantu i wkładu własnego**, wynosi
…………………… zł.
Grantobiorcy udzielany jest grant w wysokości ……….…….. zł (słownie:
………………………………………..

……………………………………………………………………………………), jednak nie
więcej niż …… % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż
……….… zł.
3. Grant będzie przekazany jednorazowo w wysokości określonej w ust. 1/w dwóch transzach*:
1) Pierwsza
transza
–
w
wysokości
……………..…
zł
(słownie:
…………………………………………………….
……………………………………………………………………), jednak nie więcej niż
…….. % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w pierwszym etapie realizacji operacji,
2) Druga
transza
–
w
wysokości
………………....
zł
(słownie:
……………………………………………………….
……………………………………………………………………), jednak nie więcej niż
……. % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w drugim etapie realizacji operacji.
4. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie ………… zł/o wartości
…………… zł* i zachowania jego procentowego udziału w stosunku do kwoty grantu z
uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3. **
5. Grantobiorca otrzyma zaliczkę na realizację operacji w terminie ……….……. od dnia zawarcia
otrzymania przez LGD środków z tytułu wyprzedzającego finansowania w kwocie ………… zł
(słownie:
………………………………………………..…………….……………..…………………………
………………………)**.
6. Grant lub jego transze przekazywane będą Grantobiorcy na wskazany przez niego rachunek
bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
wynikający z zaświadczenia wydanego przez ten bank lub kasę, które Grantobiorca zobowiązany
jest złożyć w LGD najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
7. Wydatki w ramach operacji mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług.
8. Koszty ogólne ponoszone w ramach realizacji operacji nie mogą przekroczyć 10% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
9. W przypadku, gdy Grantobiorca wnosi wkład niepieniężny, grant nie może być wyższy niż suma
całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszona o wartość wkładu niepieniężnego.
10. Wkład niepieniężny Grantobiorcy jest kwalifikowalny, jeśli spełnia warunki określone w art. 69
ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 z tym, że wartość wkładu niepieniężnego w formie nieodpłatnej
pracy ustalany jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek o przyznanie grantu, i liczby 168.
§6
Grantobiorca zobowiązany jest do:
1) Osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach
operacji, także zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej
na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,
2) Zrealizowanie operacji, która obejmuje koszty inwestycyjne, na obszarze wiejskim LSR,
3) Spełniania warunków podmiotowych przyznania grantu dotyczących miejsca zamieszkania lub
siedziby na obszarze wiejskim LSR – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
4) Wykonania zakresu rzeczowego operacji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych oraz
złożenie wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,
5) Niefinansowania operacji z innych środków publicznych z wyjątkiem środków własnych
jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacją
pozarządową, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego,
6) Nieprzenoszenia własności lub posiadania nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja w
ramach operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach
projektu grantowego,
7) Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione
podmioty w okresie realizacji operacji oraz w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej
na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1.

2.

3.

4.

Gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących operacji do dnia, w którym upłynie 5
lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, w
szczególności potwierdzających poniesienie przez Grantobiorcę kosztów na realizację operacji i
dokumentujących poniesienie wkładu niepieniężnego oraz przekazania tych dokumentów LGD
wraz z wnioskiem o płatność,
Udostępniania LGD informacji i dokumentów związanych z realizacją operacji, które są
niezbędne do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji operacji i innych, które
Grantobiorca jest obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa - na każde żądanie
LGD,
Niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych
zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z niniejszą umową lub wypłatę
grantu,
Ponoszenia wydatków w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia pieniężnego, a w
przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku
bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,
Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich
zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji
odpowiedniego kodu rachunkowego; wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych
lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli
Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Niezwłocznego poinformowania LGD o zmianie numeru rachunku bankowego lub rachunku w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz przedłożenia zaświadczenia o nowym
rachunku,
Przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją operacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
§7
Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru wykonawców operacji zgodnie z przepisami o
zamówieniach publicznych, gdy przepisy te znajdują zastosowanie. Dokumentacja z
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywana jest LGD
wraz z wnioskiem o płatność.
W przypadku, gdy przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdują zastosowania,
Grantobiorca zobowiązany jest do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wybór wykonawców dokonywany jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców,
2) Zapytanie ofertowe określające wymagania co do przedmiotu zamówienia powinno być
skierowane do co najmniej 3 wykonawców, chyba że na rynku nie istnieje trzech
potencjalnych wykonawców,
3) Przy zamówieniach o wartości powyżej 20.000 zł netto informacja o planowanym do
wykonania zadaniu powinna być upubliczniona w taki sposób, by dotarła do jak największej
liczby potencjalnych wykonawców,
4) W sytuacji, gdy realizacja zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na
cechy charakterystyczne zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego
wykonawcę, nie stosuje się pkt 2) i 3),
5) W odniesieniu do towarów lub usług powszechnie występujących w obrocie, nie jest
konieczne dokumentowanie wyboru wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające konkurencyjny wybór wykonawcy oraz wyjaśnienie okoliczności, o
których mowa w ust. 2 pkt 4) i odstąpienia od zasady określonej w ust. 2 pkt 2) Grantobiorca
składa wraz z wnioskiem o płatność.
Grantobiorca zobowiązany jest do zamieszczania w umowach z wykonawcami klauzuli
zastrzegającej obowiązek wykonawców do udostępnienia LGD – na jej żądanie w celach
określonych w § 6 pkt 9) – znajdujących się w ich posiadaniu informacji i dokumentów
związanych z realizacją operacji.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

§8
Grantobiorca zobowiązany jest do informowania, że operacja współfinansowana jest ze środków
EFRROW
otrzymanych
w
ramach
projektu
grantowego
pt.
……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………. realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji operacji powinny być w widocznym miejscu
opatrzone informacją, o której mowa w ust. 1, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami
EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z obowiązującą
Księgą Wizualizacji.
Brak oznaczeń, o których mowa w ust. 2, może skutkować uznaniem niekwalifkowalności
wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów.
Ust. 2 stosuje się odpowiednio do oznaczania inwestycji powstałych i środków trwałych
zakupionych w ramach realizacji operacji, które powinny być oznaczone w sposób zapewniający
widoczność tych oznaczeń.
§9
Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione od dnia
zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r.
Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji.
Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są zwracane Grantobiorcy, jeżeli zostały
poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w niniejszej umowie, na
podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu księgowego o
równoważnej wartości dowodowej.
§ 10
Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami
potwierdzającymi realizację zadań i poniesienie kosztów w ramach operacji w następujących
terminach:
1) W przypadku realizacji operacji w jednym etapie: po zakończeniu realizacji całości operacji
– w terminie do dnia ……………………. (wniosek o płatność końcową),
2) W przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:
a) Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji – w terminie do dnia
…………………….,
b) Po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji – w terminie do dnia
…………………….. (wniosek o płatność końcową).
W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o płatność w terminie określonym w umowie
o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia wniosku o płatność wyznaczając mu
w tym celu dodatkowy termin. Złożenie wniosku o płatność w dodatkowym wyznaczonym
terminie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań i poniesienie kosztów w ramach operacji są w
szczególności: faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, w tym umowy,
dowody zapłaty, protokoły odbioru, zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia, licencje.
Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o których
mowa w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie
dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze
wskazaniem daty i numeru niniejszej umowy, zadania, którego dokument dotyczy, a także z
wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w
jakim ze środków własnych. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.
Poniesienie wkładu własnego niepieniężnego dokumentowane jest za pomocą karty wkładu
niepieniężnego stanowiącej załącznik do wniosku o płatność z tym, że wartość gruntu lub

nieruchomości wymaga poświadczenia przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub
uprawniony organ państwowy lub samorządowy.
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§ 11
Wniosek o płatność rozpatrywany jest w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
Weryfikacja wniosku o płatność polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji lub jej etapu
z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu, w
szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności
formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając
Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
Termin, o którym mowa w ust. 1 ulega zawieszeniu:
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu
terminu na złożenie odpowiedzi,
2. W przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o płatność prowadzona jest kontrola operacji
lub w związku ze złożonym wnioskiem o płatność LGD postanowiło przeprowadzić kontrolę
operacji – do czasu zakończenia kontroli lub przekazania LGD informacji o wykonaniu
zaleceń pokontrolnych w razie ich sformułowania.
Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo
poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zestawienia
rzeczowo-finansowego operacji.
Po zweryfikowaniu wniosku o płatność LGD informuje Grantobiorcę o wynikach weryfikacji.
Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokości zostały uznane za
niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota wydatków i wkładu
własnego została zatwierdzona. Zmiana wysokości kosztów kwalifikowalnych, jaka nastąpiła w
wyniku weryfikacji wniosku o płatność, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§ 12
Kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego
wniosku o płatność.
W przypadku, gdy Grantobiorca otrzymał zaliczkę, z kwoty do wypłaty wynikającej z
zatwierdzonego wniosku o płatność, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2 lit. b), potrąca
się kwotę wypłaconej zaliczki.
W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę
kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD
informuje Grantobiorcę.
§ 13
Po zakończeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o płatność końcową, Grantobiorca składa
LGD sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji według wzoru udostępnionego mu przez
LGD.
LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczając
Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę grantu lub
jego transzy.
§ 14
LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.
O planowanych czynnościach, o których mowa w ust. 1, LGD informuje Grantobiorcę co
najmniej 3 dni przez terminem monitoringu i co najmniej 5 dni przed planowaną kontrolą.
Grantobiorca może zostać jednocześnie zobowiązany do przedłożenia żądanych przez LGD
dokumentów związanych z realizacją operacji, a przed kontrolą, także do udzielenia wszelkich
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informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie i udostępnienia
miejsca realizacji operacji.
Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak i
w LGD.
W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może
przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej
przeprowadzenia w terminie określonym w ust. 1.
LGD może zlecić kontrolę ekspertom zewnętrznym.
Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków
kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a
Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.
§ 15
W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o płatność lub na podstawie czynności
kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
1) Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
3) Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności do
dnia zwrotu.
LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części.
Grantobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania, dokonuje zwrotu kwoty grantu
lub jej części na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdzono przed całkowitą wypłatą
kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z
ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, o czym informuje Grantobiorcę.

§ 16
1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron.
2. Wniosek o zmianę umowy składany przez Grantobiorcę powinien mieć formę pisemną i
wskazywać zakres planowanych zmian.
3. LGD rozpatruje wniosek Grantobiorcy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
4. Wniosek o zmianę umowy dotyczący zakresu rzeczowego operacji lub wysokości transz, o
których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy, Grantobiorca składa najpóźniej wraz z
wnioskiem o płatność dotyczącym zakresu lub transzy, które mają zostać zmienione.
5. Wniosek o zmianę umowy dotyczący terminu złożenia wniosku o płatność, Grantobiorca składa
przez upływem terminu jego złożenia.
6. Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty grantu określonej w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy i zmiany celu operacji i wskaźników określonych w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
7. Zmiana umowy w zakresie postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa jest nieważna.
8. Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 17
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez LGD ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
1) Wykorzystywania kwoty grantu lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania
odpowiednich procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
2) Nieterminowego i nienależytego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności:
a) Nierozpoczęcia realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność końcową
lub odstąpienia przez Grantobiorcę od realizacji operacji,
b) Nierealizowania zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej umowy,
c) Niezłożenia wniosku o płatność mimo wyznaczenia dodatkowego terminu,

d) Niezłożenia sprawozdania z realizacji operacji,
3) Złożenia przez Grantobiorcę podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę grantu,
4) Wykluczenia Grantobiorcy z możliwości otrzymania wsparcia,
5) Niezłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w terminie i na warunkach
określonych w § 18 niniejszej umowy.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek
każdej z nich w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie
postanowień zawartych w umowie.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2) do 4), Grantobiorca
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty grantu wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tej kwoty do dnia
zwrotu.
§ 18
1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Grantobiorca – w terminie do 7
dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu – złoży w LGD weksel in blanco wraz z
wypełnioną deklaracją wystawcy weksla według wzoru określonego w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.
2. Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną wymaga poręczenia przez małżonka lub
złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
15) LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz
LGD w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę wszystkich
zobowiązań określonych w niniejszej umowie.
3. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
1. Rozwiązania niniejszej umowy przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
2. Zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.
§ 19
1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
a)
dla
LGD:
………………………………………………………..,
e-mail:
………………………………………………………………….
b)
dla
Grantobiorcy:
……………………………………………………....,
e-mail:
…………………………………………………….
2. Grantobiorca oświadcza, iż akceptuje, że komunikacja między nim a LGD w zakresie związanym w
wykonaniem niniejszej umowy, odbywa się za pośrednictwem systemu Platforma Obsługi Projektów
oraz drogą poczty elektronicznej.
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strona, której zmiana dotyczy, obowiązana jest
bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zmiany, powiadomić o powyższym
fakcie drugą stronę w formie pisemnej.
3. W przypadku zaniechania powiadomienia wszystkie pisma wysłane przez drugą ze stron na adres
wskazany ostatnio przez pierwszą ze stron uważa się za skutecznie doręczone.
§ 20
Wszelkie spory pomiędzy LGD a Grantobiorcą wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby LGD.
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§ 21
Grantobiorca oświadcza, że zapoznał się z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania,
monitoringu i kontroli grantobiorców obowiązującą w LGD i zobowiązuje się są stosować.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w szczególności:
1) ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz.U.2015.378 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn.zm.),

3) rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.).
§ 22
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla LGD, jeden dla
Grantobiorcy.

LGD:

Grantobiorca*:

* W przypadku gdy o przyznanie grantu ubiegała się sformalizowana grupa nieposiadajaca osobowości prawnej,
umowę dodatkowo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta
została powołana

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

* Niepotrzebne skreślić
** Jeśli dotyczy

WEKSEL

……………………….……, dnia ……..………………….…….
…………………………………………………….

Na

(miejscowość)

(suma wekslowa)

Dnia …………………………………………………… zapłacę (zapłacimy) za ten weksel własny na
zlecenie

………………………………………………………………………………….

sumę

……………………………………………………………. bez protestu.

Płatny w ……………………………………………………………..

………………………………………………………….
(czytelny podpis/-y wystawcy i pieczęć)

Poręczenie:

…………………………………………….……………
……………………………………………………………
(należy ręcznie wpisać „poręczam”)

(czytelny podpis poręczyciela)

……………………………………………………………….
……………………….., dnia ………………………
(imię i nazwisko/nazwa Grantobiorcy)

(miejscowość)

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(adres)

……………………………………………………………….
(NIP)

DEKLARACJA
DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO)
Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu nr ……………………… z dnia
……………………….
na
realizację
operacji
pt.
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
W
załączeniu
składam
do
dyspozycji
…………………………………………………………………………………………………….
weksel
niezupełny
(in
blanco)
podpisany
przeze
mnie
………………………………………………………………………/ przez osoby upoważnione do
wystawienia weksla w imieniu ……………………………………………………………,
który …………………………………………………………………………… ma prawo wypełnić w
każdym czasie w przypadku niedotrzymania przeze mnie / przez nas terminu spłaty zobowiązania
wobec ……………………………………………………………………………. na sumę mojego /
naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, kosztami i
opłatami z jakiegokolwiek tytułu.
…………………………………………………………………… ma prawo opatrzyć ten weksel datą
płatności według swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając mnie /
nas listem poleconym pod adres wskazany w umowie lub późniejszych zawiadomieniach o zmianie
adresu.
List ten powinien być wysłany przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.
Jednocześnie
zobowiązuję
/
zobowiązujemy
się
do
informowania
……………………………………………………….. o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem,
że list skierowany według ostatnich znanych danych i na ostatni znany adres uważany będzie za
skutecznie doręczony.
Zobowiązuję / zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla jako
pokrycie mojego długu wynikającego z umowy o powierzenie grantu nr ……………………………. z
dnia
…………………….
zawartej
pomiędzy
mną
/nami
a
……………………………………………………………….. .
Weksel płatny będzie w miejscu wskazanym przez wierzyciela.
………………………………………………………….
(czytelny podpis wystawcy lub osób
upoważnionych do wystawienia weksla)

Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.*
………………………………………………………….
(czytelny podpis wystawcy)
* Jeśli dotyczy

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:
1.
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………
Pełniona funkcja:

……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………
Wydany przez:
PESEL:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………..
2.

(podpis)

Imię i nazwisko:

……………………………………………………………

Pełniona funkcja:

……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………
Wydany przez:
PESEL:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………..
3.

(podpis)

Imię i nazwisko:

……………………………………………………………

Pełniona funkcja:

……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………
Wydany przez:
PESEL:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………..
(podpis)
Dane poręczyciela:
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………

Pełniona funkcja:

……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………
Wydany przez:
PESEL:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 10
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

potwierdzenie przyjęcia
/pieczęć/

………………………………..
……………………………………………………………………………………….

data i podpis (wypełnia LGD)

Znak sprawy (wypełnia LGD)

liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD):

1. RODZAJ PŁATNOŚCI
a. płatność pośrednia
b. płatność końcowa

2. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca):
2.1. Numer identyfikacyjny:

2.2. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy:
2.2.1. Nazwa/Nazwisko i imię

2.2.2. Numer NIP

2.2.3. REGON

2.2.5. PESEL

2.2.4. Numer w KRS/ Numer w rejestrze prowadzonym
przez właściwy organ

2.2.6. Nr i seria dokumentu tożsamości

2.3. Miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres Grantobiorcy/siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

2.3.1. Województwo

2.3.2. Powiat

2.3.4. Ulica

2.3.8. Kod pocztowy

2.3.5. nr domu

2.3.9. Poczta

2.3.3. Gmina

2.3.6. Nr lokalu

2.3.7. Miejscowość

2.3.10. Nr telefonu

2.3.12. Adres e-mail

2.3.11. Nr faksu

2.3.13. Adres www

2.4. Adres do korespondencji:
2.4.1. Województwo

2.4.2. Powiat

2.4.4. Ulica

2.4.8. Kod pocztowy

2.4.5. nr domu

2.4.9. Poczta

2.4.3. Gmina

2.4.6. Nr lokalu

2.4.7. Miejscowość

2.4.10. Nr telefonu

2.4.12. Adres e-mail

2.4.11. Nr faksu

2.4.13. Adres www

2.5. Dane osoby uprawnionej do kontaktu:
2.5.1. Nazwisko

2.5.2. Imię

2.5.4. Numer faksu

2.5.3. Numer telefonu

2.5.5. adres e-mail

2.6. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.6.1. Nazwisko

2.6.2. Imię

2.6.3. Stanowisko/Funkcja

2.7. Dane pełnomocnika Grantobiorcy:
2.7.1. Nazwisko

2.7.2. Imię

2.7.3. Stanowisko/Funkcja

2.7.4. Województwo

2.7.5. Powiat

2.7.6. Gmina

2.7.7. Ulica

2.7.11. Kod pocztowy

2.7.8. nr domu

2.7.12. Poczta

2.7.9. Nr lokalu

2.7.13. Nr telefonu

2.7.15. Adres e-mail

2.7.10. Miejscowość

2.7.14. Nr faksu

2.7.16. Adres www

2.8. Dane jednostki organizacynej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o rozliczenie grantu ubiega się
osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką:
2.8.1. Nazwa jednostki organizacyjnej:

2.8.2. Województwo

2.8.3. Powiat

2.8.5. Ulica

2.8.9. Kod pocztowy

2.8.6. nr domu

2.8.10. Poczta

2.8.4. Gmina

2.8.7. Nr lokalu

2.8.11. Nr telefonu

2.8.13. Adres e-mail

2.8.8. Miejscowość

2.8.12. Nr faksu

2.8.14. Adres www

3. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU
3.1. Nazwa Funduszu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.2. Tytuł grantu

3.3. Numer umowy

3.4. Data zawarcia umowy
dzień

miesiąc

rok

3.5. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji (w zł)
3.6. Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu opercaji (w zł)

4. DANE DOTYCZACE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU


4.1.Wniosek za okres
dzień

miesiąc

rok

4.2. Koszty całkowite realizacji danego etapu grantu (w zł)
4.3. Koszty kwalifikowane realizacji danego etapu grantu (w zł)
4.4. Koszty niekwalifikowane realizacji danego etapu grantu (w zł)
4.5. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu grantu (w zł), w tym:
4.5.1. ze środków EFFROW
4.5.2 z publicznych środków krajowych

dzień

miesiąc

rok

Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
Nr faktury lub
dokumentu

L.p.

1

2

Rodzaj
dokumentu

3

NIP wystawcy
Nr księgowy lub Data wystawienia
faktury lub
ewidencyjny
(dd-mm-rr)
dok.

4

5

6

Nazwa
wystawcy
faktury lub
dokumentu

7

Pozycja na
fakturze lub
Pozycja w zest Data zapłaty
dokumencie albo
rzecz. - finans. (dd-mm-rr)
nazwa
towaru/usługi

8

9

10

Sposób
zapłaty
(G/P/K)

Kwota
wydatków
całkowitych
(w zł)

11

12

Kwota wydatków kwalifikowanych (w
zł)
ogółem*

w tym VAT*

13

14

1
2
3
…
RAZEM
* W kolunie 13 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.
** W kolumnie 14 należy wpisać kwoę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym. W pozostałych należy wpisać 0,00.

Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji grantu dla etapu ….
Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
l.p.
1
I

jedn. miary

ilość/liczba ilość/liczba wg
wg umowy rozliczenia

ogółem

w tym VAT*

2
3
4
5
6
7
Koszty realizacji grantu (z wyłaczeniem wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych):

1.
2.
3.
Suma I
II

Koszty realizacji grantu (kwalifikowane)
Etapu wg umowy Etapu wg rozliczenia

Wartość wkłądu niepieniężnego

Suma II
III Koszty ogólne
Suma III
Suma kosztów kwalifikowanych realizacji
IV grantu (I+II+III)
* w przypadku Grantobiorcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanych należy wpisać 0,00

ogółem

w tym VAT*

Odchylenie
kosztów
kwalifikowanych
(%)

8

9

10

INFORMACJA O ZAŁACZNIKACH
Nazwa załacznika

L.p.

Wniosek w postaci dokumentu papierowego
Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na nośniku danych
A. Załaczniki dotyczące grantu
1

Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło,
zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopie*

2 Dowody zapłaty - kopie*
Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą
wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej
3 wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub
dokumencie o równoważnej wartości dowodowej odnosi się do umów zawartych przez
Grantobiorcę lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikownych - kopia*
Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo - finansowym
stanowiącym załacznik do wniosku o rozliczenie grantu, w przypadku gdy faktycznie
4 poniesione koszty kwalifikowane operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w
stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo - finansowym grantu,
stanowiącym załacznik do umowy o powierzenie grantu - oryginał
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych
5 uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne lub decyzja o zatwierdzeniu projektu
prac geologicznych - kopia*
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi - kopia* wraz z:
- oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania
6 robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał, lub
- potwierdzeniem właściwgo organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót - kopia*
Decyzja ostateczna o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli właściwy
7 organ nałozył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki
obowiązek innymi decyzjami - oryginał lub kopia*
Zawiadmomienie właciwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystąpienia do uzytkowania, jeśli obowiązek taki wynika
z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - kopia*,
wraz z:
8
- oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał
- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zakończenia rbót - kopia*

9

Protokoły odbioru robót/ montażu/ rozruchu maszyn/ instalacji oprogramowania lub
oświadczenie Grantobiorcy o poprawnym wykonaniu ww. czynności - orygiał lub kopia*

10 Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia*

Liczba

TAK

1
1

X
X

ND

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony (w przypadku, gdy
11 Grantobiorca złożył do wniosku o powierzenie grantu oświadczenie o kwalifikowalności
VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych VAT) - oryginał lub kopia
12

Wycena określajaca wartość wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia
nieruchomości - oryginał lub kopia*

Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego
13 zakresu rzeczowo - finansowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego oryginał lub kopia*
14

Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub
udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowcó - oryginał lub kopa*

15 Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia*
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grntobiorcy lub jego
pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę
16
oszczędnościowo - kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał
lub kopia*
18 Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia*
19 Sprawozdanie z realizacji operacji - oryginał
Dokumenty dotyczące rozliczenia w zakresie przeprowadzonych zadań edukacyjnych,
20 wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych, opracowania dotyczącego obszaru objętego
LSR oraz udzielonego doradztwa (jeżeli dotyczy)
20a Karta rozliczenia szkolenia/warsztatu/przedsięwzięcia - oryginał lub kopia*
20b Lista obecności uczestników - oryginał lub kopia*
20c Karta publikacji - oryginał lub kopia*
D. Inne załaczniki
21
22
RAZEM:

* kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub
notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej realizujacej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD

Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy
1. Oświadczam, że:
1.1. znane są mi zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu określone w przepisach rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570).
1.2. nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej).
1.3. koszty kwalifikowane zadania określone w niniejszym wniosku nie były finansowane z udziałem innych środków
publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570)*
1.4. nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub
wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014).
1.5. nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu.
1.6. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz jego załacznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym. Znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.).
1.7. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD, która dokonuje wyboru grantu do finansowania,
Samorząd Województwa własciwy ze względu na siedzibę LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jako osobie fizycznej przysługuje mi prawo wglądu do
moich danych osobowych, do ich poprawiania, oraz że moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i
dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.

miejscowość i data

2. Zobowiązuję się do:

podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących**/pełnomocnika

2.1. umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszystkich elementów związanych z
realizowanym grantem przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu
grantowego.
2.2. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania w ramach prowzdonych ksiąg rachunkowych albo przez prowzdenie
zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowzdenia
ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych.

miejscowość i data

podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących**/pełnomocnika

* nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będąchch organizacjami
pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub
jakiegokolwiek unijnego instrumentu finansowego.
** W przypadku gdy o rozliczenie grantu ubiega się sformalizowana grupa nieposiadajaca osobowości prawnej, wniosek
dodatkowo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana

Załącznik nr 19 - Sprawozdanie z realizacji grantu
I. Informacje ogólne
1. Numer sprawozdania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

2. Nazwa poddziałania

3. Tytuł grantu
4. Rodzaj operacji

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę,
przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.
Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru.

Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.
Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony
środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru.
data rozpoczęcia

data zakończenia

5. Okres realizacji grantu

6. Numer identyfikacyjny Grantobiorcy
7. Imię i nazwisko/nazwa Grantobiorcy
8. Adres/ siedziba Grantobiorcy
9. Imie i nazwisko, telefon, e-mail osoby uprawnionej do kontaktu
10. Nazwa LGD

Numer etapu

II. Informacje dotyczące przebiegu realizacji grantu
Data rozpoczęcia i zakończenia etapu
Zadania wykonane w ramach etapu

III. Informacja dotycząca poniesionych wydatków
Kwota wydatków całkowitych poniesionych na
realizację grantu
IV. Informacja o napotkanych problemach

V. Wsakźniki moitorowania

Wskaźnik

Wartość
Wartość
wskaźnika
Wartość
wskaźnika
osiągnięta w
początkowa planowana
wyniku
wskaźnika
do
realizacji
osiągnięcia
grantu

Rodzaj miernika

Sposób pomiaru
wskaźnika

Liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub
doposażonych obiektów lub miejsc
infrastruktury kulturalnej
Liczba przedsięwzięć nieinwestycyjnych
polegających na stworzeniu oferty
bazującej na dziedzictwie obszaru
Liczba przedsięwzięć służących promocji
dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa
Liczba projektów polegających na zakupie
towarów i/lub usług i/lub robót służących
zachowaniu dziedzictwa lokalnego
Liczba obiektów dziedzictwa historycznego,
kulturalnego lub przyrodniczego objętego
wsparciem.
Liczba przedsięwzięć, których celem jest
pielęgnowanie lub zachowanie lokalnego
dziedzictwa
Liczba przedsięwzięć służących
wzmocnieniu kapitału społecznego
VI. Oświadczenie Grantobiorcy
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

miejscowość i data
podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących*/pełnomocnika
* W przypadku gdy o rozliczenie grantu ubiega się sformalizowana grupa nieposiadajaca osobowości prawnej, wniosek dodatkowo podpisuje osoba
upoważniona do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana

