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Procedura wyboru i oceny  operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

spoğecznoŜĺ na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokument·w 

 

1. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY  

a) Celem niniejszej procedury jest zapewnienie transparentnoŜci wyboru i oceny operacji, przy 

zachowaniu parytetu gwarantujŃcego, Ũe  co najmniej 50 % gğos·w w decyzjach dotyczŃcych 

wyboru pochodzi od partner·w niebňdŃcych instytucjami publicznymi  oraz na poziomie 

podejmowania decyzji ani wğadze publiczne ï okreŜlone zgodnie z przepisami krajowymi ï 

ani Ũadna z grup interesu nie posiada wiňcej niŨ 49 % prawa gğosu. 

b) Przedmiotem jest okreŜlenie niedyskryminujŃcych i przejrzystych zasad wyboru oraz 
obiektywnych kryteri·w wyboru operacji, kt·re pozwalajŃ uniknŃĺ konfliktu interes·w  

i umoŨliwiajŃ wyb·r w drodze pisemnej procedury.  

2. ZAKRES STOSOWANIA  

1. Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do wyboru i oceny operacji zğoŨonych przez 

podmioty inne niŨ LGD w ramach poddziağania ĂWsparcie na wdraŨanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez spoğecznoŜĺò objňtego Programem Rozwoju Obszar·w 

Wiejskich na lata 2014-2020 i operacji wğasnych LGD.  

2. Wsparcie na operacje wğasne LGD moŨe byĺ udzielone LGD, pod warunkiem Ũe nikt inny 

uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej 

informacji o planowanej do realizacji operacji wğasnej, nie zgğosiğ zamiaru realizacji takiej operacji. 

3. Rada w ramach danego naboru zapewnia stosowanie tych samych kryteri·w w cağym procesie 

wyboru operacji. 

4. Niniejsza procedura nie ma zastosowania do wyboru i oceny grantobiorc·w w ramach projekt·w 

grantowych. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOśĹ 

Odpowiedzialnymi za prawidğowe stosowanie procedury sŃ Rada, ZarzŃd Stowarzyszenia  

i Pracownicy Biura.  

 

4. SPOSčB POSTŇPOWANIA 

 

Ä 1 

Rozpoczňcie procedury naboru wniosk·w 

 

1. Przed uzgodnieniem terminu naboru wniosk·w o udzielenie wsparcia, ZarzŃd LGD wystňpuje do 
ZarzŃdu Wojew·dztwa z zapytaniem o wysokoŜĺ dostňpnych Ŝrodk·w finansowych na nabory 

wniosk·w o udzielenie wsparcia. 

2. Ogğoszenie o naborze wniosk·w o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty 
inne niŨ LGD, ZarzŃd LGD podaje do publicznej wiadomoŜci po uzgodnieniu terminu naboru 

tych wniosk·w z ZarzŃdem Wojew·dztwa (ZW).  

3. W terminie co najmniej 30  dni przed planowanym terminem rozpoczňcia naboru wniosk·w  

o udzielenie wsparcia  w ramach poddziağania ĂWsparcie na wdraŨanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoğecznoŜĺò ZarzŃd LGD wystňpuje do ZW  

z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosk·w o udzielenie wsparcia  na operacje 

realizowane przez podmioty inne niŨ LGD  (zwanŃ dalej Ogğoszeniem o naborze) w zakresie:  

1) wzmocnienia kapitağu spoğecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy spoğecznoŜci lokalnej  

w zakresie ochrony Ŝrodowiska i zmian klimatycznych, takŨe z wykorzystaniem rozwiŃzaŒ 

innowacyjnych; 

2) rozwoju przedsiňbiorczoŜci na obszarze wiejskim objňtym strategiŃ rozwoju lokalnego kierowanego 

przez spoğecznoŜĺ w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajŃcego wsp·lne przepisy dotyczŃce Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci, 
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajŃcego przepisy og·lne dotyczŃce Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajŃcego rozporzŃdzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanŃ dalej ĂLSRò, przez: 

a) podejmowanie dziağalnoŜci gospodarczej,  

b) tworzenie lub rozw·j inkubator·w przetw·rstwa lokalnego produkt·w rolnych bňdŃcych 

przedsiňbiorstwami spoŨywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporzŃdzenia (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajŃcego og·lne zasady i 

wymagania prawa ŨywnoŜciowego, powoğujŃcego Europejski UrzŃd ds. BezpieczeŒstwa ŧywnoŜci 

oraz ustanawiajŃcego procedury w zakresie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci (Dz. Urz. WE L 31 z 

01.02.2002, str. 1, z p·Ŧn  zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 463, z p·Ŧn. zm.), w kt·rych jest wykonywana dziağalnoŜĺ w zakresie produkcji, 

przetwarzania lub dystrybucji ŨywnoŜci pochodzenia roŜlinnego lub zwierzňcego lub wprowadzania 

tej ŨywnoŜci na rynek, przy czym podstawŃ dziağalnoŜci wykonywanej w tym inkubatorze jest 

przetwarzanie ŨywnoŜci, 

c) rozwijanie dziağalnoŜci gospodarczej, 

- w tym podnoszenie kompetencji os·b realizujŃcych operacje w tym zakresie 

3) wspierania wsp·ğpracy miňdzy podmiotami wykonujŃcymi dziağalnoŜĺ gospodarczŃ na obszarze 

wiejskim objňtym LSR: 

a) w ramach kr·tkich ğaŒcuch·w dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporzŃdzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszar·w wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich 

(EFRROW) i uchylajŃcego rozporzŃdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 487, z p·Ŧn. zm.), zwanego dalej ĂrozporzŃdzeniem nr 1305/2013ò, lub 

b) w zakresie Ŝwiadczenia usğug turystycznych, lub 

c) w zakresie rozwijania rynk·w zbytu produkt·w lub usğug lokalnych; 

4) rozwoju rynk·w zbytu produkt·w i usğug lokalnych, z wyğŃczeniem operacji polegajŃcych na 

budowie lub modernizacji targowisk objňtych zakresem wsparcia w ramach dziağania, o kt·rym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar·w wiejskich z 

udziağem Ŝrodk·w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2014ï2020; 

5) zachowania dziedzictwa lokalnego; 

6) budowy lub przebudowy og·lnodostňpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

7) budowy lub przebudowy publicznych dr·g gminnych lub powiatowych, kt·re: 

a) umoŨliwiajŃ poğŃczenie obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej, w kt·rych sŃ Ŝwiadczone usğugi 

spoğeczne, zdrowotne, opiekuŒczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludnoŜci lokalnej, z sieciŃ dr·g 

publicznych albo 

b) skracajŃ dystans lub czas dojazdu do tych obiekt·w; 

8) promowania obszaru objňtego LSR, w tym produkt·w lub usğug lokalnych. 

4. Nab·r moŨe dotyczyĺ jednego lub kilku zakres·w tematycznych okreŜlonych w Ä 1 ust. 3 pkt. 1) 

-8).  

5. Ogğoszenie o naborze wniosk·w o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty 
inne niŨ LGD zawiera w szczeg·lnoŜci: 

1) planowany termin skğadania wniosk·w o udzielenie wsparcia (nie kr·tszy niŨ 14 dni  

i nie dğuŨszy niŨ 30 dni),  

2) miejsce skğadania wniosk·w o udzielenie wsparcia wraz z informacjŃ o koniecznoŜci 

bezpoŜredniego zğoŨenia wniosku, przy czym bezpoŜrednio oznacza osobiŜcie, lub przez 

peğnomocnika, lub przez osobň upowaŨniona,  

3) formy wsparcia, 

4) zakres tematyczny, 

5) warunki udzielenia wsparcia, 
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6) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punkt·w, kt·rej uzyskanie 
jest warunkiem wyboru operacji, 

7) informacjň o wymaganych dokumentach, potwierdzajŃcych speğnienie warunk·w udzielenia 
wsparcia oraz kryteri·w wyboru operacji, 

8) limit dostňpnych Ŝrodk·w, 

9) informacjň o miejscu udostňpnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku o pğatnoŜĺ oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia, 

10) informacjň o miejscu udostňpnienia kryteri·w wyboru operacji przez LGD, kt·re zostağy 

okreŜlone w LSR, w tym kryteri·w, na podstawie kt·rych ocenia siň uzasadnienie realizacji 

operacji w ramach LSR, 

11) minimalne wymagania, kt·rych speğnienie jest niezbňdne do wyboru operacji przez LGD. 

12) okreŜlenie planowanych do osiŃgniňcia w wyniku operacji cel·w og·lnych, szczeg·ğowych, 

przedsiňwziňĺ oraz zakğadane do osiŃgniňcia wskaŦniki (wz·r 1) 

6. Termin ogğoszenia naboru ustala ZarzŃd Lokalnej Grupy Dziağania ĂTrygon ï Rozw·j  

i Innowacjaò(ZarzŃd LGD) podejmujŃc stosownŃ Uchwağň co najmniej 14 dni przed 

planowanym ogğoszeniem naboru. 

7. LGD dokonuje numeracji kolejnych ogğoszeŒ nabor·w wniosk·w o przyznanie pomocy  

w nastňpujŃcy spos·b ï kolejny numer ogğoszenia/rok (np. 1/2016). W przypadku, gdy nab·r 

bňdzie przeprowadzany na przeğomie dw·ch lat (np. 2016/2017) numer ogğoszenia naboru 

bňdzie okreŜlony jako pierwszy nab·r w roku w kt·rym nastňpuje koniec terminu powyŨszego 

naboru (np. 1/2017).  

 

Ä 2 

Ogğoszenie naboru wniosk·w 

 

1. Informacjň o naborze wraz z dokumentami, o kt·rych mowa w Ä 1 ust. 5 pkt. 1) ï 12)   

o moŨliwoŜci skğadania  za poŜrednictwem LGD wniosk·w o przyznanie pomocy w ramach 

poddziağania ĂWsparcie na wdraŨanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez spoğecznoŜĺò naleŨy udostňpniĺ, w szczeg·lnoŜci na  stronie internetowej LGD, nie 

wczeŜniej niŨ 30 dni i nie p·Ŧniej niŨ 14 dni przed planowanym terminem rozpoczňcia biegu 

terminu skğadania tych wniosk·w. 

2. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w zakresie wymienionym  w Ä 1 ust. 3 pkt. 1) ï 8) 

winny byĺ skğadane przez Wnioskodawc·w w odpowiedzi na nab·r w ramach danego zakresu 

ogğaszany przez LGD ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò w porozumieniu z ZarzŃdem 

Wojew·dztwa, w miejscu i terminie podanym w ogğoszeniu. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy naleŨy zğoŨyĺ na obowiŃzujŃcym dla danego naboru formularzu, 

kt·ry moŨna bňdzie pobraĺ ze strony internetowej wskazanej w ogğoszeniu o naborze. Wniosek 

 o przyznanie pomocy powinien byĺ poprawnie wypeğniony, zgodnie z instrukcjŃ wypeğniania 

wniosku oraz zawieraĺ wszystkie wymagane zağŃczniki i byĺ podpisany przez uprawnione osoby.  

4. Wniosek naleŨy skğadaĺ osobiŜcie, lub przez peğnomocnika, lub przez upowaŨnionŃ osobň ï 

o terminie decyduje data zğoŨenia wniosku o przyznanie pomocy. Przyjňcie wniosku o przyznanie 

pomocy potwierdza siň na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera: numer 

wniosku,  datň i godzinň zğoŨenia wniosku, liczbň zğoŨonych wraz z wnioskiem zağŃcznik·w  oraz 

pieczňĺ LGD i podpis osoby przyjmujŃcej wniosek.  

5. LGD prowadzi Rejestr zğoŨonych wniosk·w o przyznanie pomocy, w kt·rym sŃ rejestrowane 

wszystkie zğoŨone w ramach ogğaszanych nabor·w wnioski (wz·r 2). 

6. Termin zğoŨenia wniosku o przyznanie pomocy  uwaŨa siň za zachowany, jeŨeli data z pieczňciŃ 

LGD potwierdzajŃcŃ zğoŨenie wniosku, nie jest wczeŜniejsza niŨ data rozpoczňcia naboru i nie 

p·Ŧniejsza niŨ dzieŒ zakoŒczenia terminu naboru. W przypadku pomyğek, potwierdzeniem 

zğoŨenia wniosku w terminie jest data rejestracji w rejestrze zğoŨonych wniosk·w prowadzonym 

przez LGD.  

7. Przy wypeğnianiu wniosku wnioskodawca moŨe korzystaĺ z pomocy i konsultacji Ŝwiadczonych 
przez pracownik·w biura LGD. 

8. Wnioskodawca na kaŨdym etapie moŨe, wycofaĺ wniosek zğoŨony do LGD.  
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9. W tym celu skğada do LGD pisemny wniosek o wycofaniu wniosku wraz z informacjŃ, w jakiej 
formie zwrot ma nastŃpiĺ (bezpoŜrednio czy korespondencyjnie). 

10. LGD,  w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginağ pisma o wycofanie wniosku oraz kopiň 

wniosku.  

11. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogğoszenia o naborze wniosk·w o przyznanie 
pomocy LGD podaje datň jego publikacji (dd/mm/rrrr). 

12. LGD na stronie internetowej dokonuje archiwizacji wszystkich ogğoszeŒ nabor·w wniosk·w o 

przyznanie pomocy przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do koŒca 2028 roku. 

 

Ä 3 

Spos·b dokonania oceny wniosk·w i wyboru projekt·w 

 

1. W terminie 45 dni od dnia nastňpujŃcego po ostatnim dniu terminu skğadania wniosk·w o 
udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niŨ LGD, Rada dokonuje oceny 

zgodnoŜci operacji z LSR, wybiera operacjň oraz ustala kwotň wsparcia. 

2. Oceny i wyboru operacji dokonuje Rada LGD zgodnie ze statutem LGD, Regulaminem Pracy 

Rady oraz ProcedurŃ wyboru i oceny operacji pod wzglňdem zgodnoŜci z LSR (realizacji cel·w  

i wskaŦnik·w LSR) i speğnienia kryteri·w wyboru, oraz do limitu Ŝrodk·w finansowych 

okreŜlonych w ogğoszeniu o naborze. 

3. Obsğugň technicznŃ obrad Rady zapewnia Biuro LGD. 

4. Przed posiedzeniem czğonkowie Rady mogŃ zapoznaĺ siň ze zğoŨonymi wnioskami w Biurze LGD. 

5. Czğonkowie Rady oraz pracownicy biura nie majŃ prawa dokonywaĺ zmian i uzupeğnieŒ  

w zğoŨonych wnioskach. 

6. Wszelkie wŃtpliwoŜci proceduralne rozstrzygane sŃ poprzez gğosowanie. 

7. PrzewodniczŃcy moŨe w uzasadnionych przypadkach przerwaĺ lub zawiesiĺ obrady ustalajŃc 

termin ich kontynuacji. 

8. Przed przystŃpieniem do wyboru operacji, Prezydium Rady dokonuje wstňpnej oceny wniosk·w na 
karcie weryfikacyjnej operacji (wz·r 3) w zakresie: 

1) zğoŨenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogğoszeniu naboru 
wniosk·w o przyznanie pomocy, 

2) zgodnoŜci operacji z zakresem tematycznym, kt·ry zostağ wskazany w ogğoszeniu naboru 
wniosk·w o przyznanie pomocy 

3) realizacji przez operacjň cel·w gğ·wnych i szczeg·ğowych LSR, przez osiŃganie 

zaplanowanych w LSR wskaŦnik·w  

4) zgodnoŜci operacji z Programem, w ramach kt·rego jest planowana realizacja tej operacji, w 
tym: 

a) zgodnoŜci z formŃ wsparcia wskazanŃ w ogğoszeniu naboru wniosk·w o przyznanie 

pomocy, 

b) zgodnoŜci z warunkami udzielenia wsparcia obowiŃzujŃcymi w ramach naboru. 

9. Po dokonanej wstňpnej ocenie wniosk·w Prezydium Rady: 

1) sporzŃdza rejestr wniosk·w speğniajŃcych warunki wstňpnej oceny/nie speğniajŃcych warunk·w 
wstňpnej oceny wraz z uzasadnieniem (wz·r 4, wz·r 5). Operacje  nie speğniajŃce jednego 

z warunk·w wstňpnej oceny okreŜlonych  w ust. 4 pkt 1), 2) i 4a)  (zgodnoŜci operacji 

z ogğoszeniem o naborze wniosk·w) nie podlegajŃ ocenie wg lokalnych kryteri·w wyboru. 

2) przekazuje Radzie rejestr wniosk·w (wraz z kartami weryfikacyjnymi) speğniajŃcych/nie 

speğniajŃcych warunk·w wstňpnej oceny wraz z uzasadnieniem. Rejestr ten jest rekomendacjŃ 

dla Rady w dalszym procesie oceny wniosk·w. 
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3) referuje Radzie wyniki wstňpnej oceny  

 

10. Przed przystŃpieniem do oceny wniosku kaŨdy czğonek Rady wypeğnia ĂOŜwiadczenie 

o bezstronnoŜci i niezaleŨnoŜciò (wz·r 6) oraz ĂZgğoszenie do Rejestru Interesuò (wz·r 7.1, 7.2, 

7.3) 

11. KaŨdy czğonek Rady po zapoznaniu siň z rejestrem wniosk·w (okreŜlonym w  ust. 9 pkt 2) 

i zreferowaniu przez Prezydium Rady wstňpnych wynik·w oceny wniosk·w, wyraŨa swoje zdanie 

czy zgadza siň/nie zgadza z tŃ ocenŃ wypeğniajŃc Ăkartň oceny wstňpnej weryfikacji operacji 

dokonanej przez Prezydium Radyò (wz·r 8). 

12. Operacje kt·re, nie speğniajŃ warunk·w wstňpnej oceny, a ocena ta zostağa przez Radň uznana za 

prawidğowŃ, nie podlegajŃ dalszemu wyborowi. 

13. Wyniki wstňpnej weryfikacji odnotowuje siň w protokole  z posiedzenia Rady dotyczŃcego oceny 

i wyboru operacji. 

14. Rada przystňpuje do wyboru operacji kt·re speğniajŃ warunki wstňpnej oceny dokonanej przez 

Prezydium Rady. 

15. Rada LGD dokonuje wyboru operacji spoŜr·d projekt·w: 

1) kt·re zostağy zğoŨone w miejscu i terminie wskazanym w Ogğoszeniu o naborze wymienionej 

w Ä 1 ust. 5 pkt. 1)-12),  

2) kt·rych zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym 

w Ogğoszeniu o naborze wymienionej w Ä 1 ust. 5 pkt. 1)-12),  

3) kt·re sŃ zgodne z LSR,  

4) na podstawie kryteri·w wyboru dla operacji w ramach zakres·w, o kt·rych mowa  

w Ä 1 ust. 3 pkt. 1)- 8), 

5) do wysokoŜci limitu dostňpnych Ŝrodk·w finansowych okreŜlonego w Informacji o naborze, 

16. Procedurň ustalania i zmiany  kryteri·w wyboru operacji okreŜla zağŃcznik nr 1. 

17. Prezydium wydaje karty oceny zgodnoŜci operacji z LSR, w tym zgodnoŜci  Programem i karty 

oceny wedğug kryteri·w wyboru LGD. Karty sŃ opieczňtowane i parafowane przez dw·ch 

czğonk·w Prezydium. (wzory  9 - 16). 

18. KaŨdy z obecnych na posiedzeniu czğonk·w dokonuje oceny wszystkich operacji ï z wyjŃtkiem 

tych z kt·rych oceny siň wyğŃczyğ,  oraz tych, co do kt·rych zachodzi konflikt interesu. 

19. Ocena zgodnoŜci operacji z StrategiŃ Rozwoju Lokalnego w tym zgodnoŜci  Programem. 

1) czğonkowie Rady wypeğniajŃ dla kaŨdej operacji ĂKartň oceny zgodnoŜci operacji z  LokalnŃ 

StrategiŃ Rozwoju LGD ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò (wz·r 9) oraz kartň oceny zgodnoŜci 

z PROW (wz·r 10), zaznaczajŃc odpowiednio TAK lub NIE. 

2) operacja jest uznana przez oceniajŃcego za zgodnŃ z StrategiŃ Rozwoju Lokalnego, jeŨeli: 

a) zakğada realizacjň cel·w gğ·wnych i szczeg·ğowych LSR, przez osiŃganie zaplanowanych w 

LSR wskaŦnik·w, 

b) jest zgodna z programem, w ramach kt·rego jest planowana realizacja tej operacji. 

3) operacja jest uznana przez Radň za zgodnŃ z LSR, jeŨeli co najmniej 50 % + 1 oceniajŃcych 
uznağo jŃ za zgodnŃ z LSR. 

20. Ocena zgodnoŜci operacji z kryteriami wyboru (kryterium uzasadniajŃcym realizacjň operacji): 

1) czğonkowie Rady wypeğniajŃ dla kaŨdej operacji ĂKartň Oceny Operacjiò (wzory 11 - 16). 

2) tylko operacje, kt·re speğniajŃ kryterium uzasadniajŃce realizacjň operacji w ramach LSR 

podlegajŃ dalszej ocenie wedğug kryteri·w wyboru. 
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3) oceniajŃcy dla kaŨdego z kryteri·w wyboru  przyznaje liczbň punkt·w zgodnie  

z zasadami zawartymi w Opisie kryterium. Dla kryteri·w, w kt·rych przydziağ punkt·w 

nastňpuje liniowo, Biuro LGD ma obowiŃzek przygotowaĺ OceniajŃcym odpowiednie 

wyliczenia. 

4) liczbň punkt·w przyznanych danej operacji ustala siň jako ŜredniŃ arytmetycznŃ oceny 
biorŃcych udziağ w ocenie danego wniosku. 

21. Podpisane karty oceny skğadane sŃ do Prezydium, kt·re dokonuje sprawdzenia i obliczeŒ.  

1) Karty oceny sŃ waŨne, jeŨeli wypeğnione sŃ wszystkie pola. 

2) JeŨeli Prezydium stwierdzi bğňdne lub niekompletne wypeğnienie karty wzywa oceniajŃcego do 
dokonania uzupeğnienia. Fakt uzupeğnienia powinien byĺ zaznaczony przez oceniajŃcego przez 

postawienie parafki. 

3) Karty niewaŨne nie sŃ brane pod uwagň przy obliczaniu wynik·w. 

4) PrzewodniczŃcy ogğasza wyniki oceny Radzie. 

22. Minimalne wymagania, kt·rych speğnienie jest niezbňdne do wyboru operacji przez LGD w 

ramach dziağaŒ, o kt·rych mowa w Ä 1 ust. 3 pkt. 1)- 8), stanowiŃ: 

1) Operacja musi byĺ zgodna z LSR : 

a) zakğada realizacjň cel·w gğ·wnych i szczeg·ğowych LSR, przez osiŃganie  zaplanowanych w 
LSR wskaŦnik·w, 

b) jest zgodna z programem, w ramach kt·rego jest planowana realizacja tej operacji. 

2) Operacja musi obowiŃzkowo speğniaĺ Ăkryterium uzasadniajŃce realizacjň operacji w ramach 

LSRò, dla zakres·w, o kt·rych mowa w Ä 1 ust. 3 pkt. 1)- 8). 

3) Minimalna liczba punkt·w, dla zakres·w, o kt·rych mowa w Ä 1 ust. 3 pkt. 1)- 8) to uzyskanie 

30 pkt. w ocenie punktowej wedğug kryteri·w wyboru 

23. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada wybiera operacje dla kt·rych ustala kwotň wsparcia,  

oraz sporzŃdza  listň (wz·r 17) operacji ustalajŃc ich kolejnoŜĺ wedğug liczby uzyskanych 

punkt·w w ramach tej oceny : 

1) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt·w o miejscu na liŜcie decyduje wiňksza liczba 

punkt·w: 

a) w ramach zakresu zwiŃzanego z rozwijaniem dziağalnoŜci gospodarczej -  kryterium 

premiujŃce utworzenie wiňkszej liczby miejsc pracy. 

b) w ramach zakresu zwiŃzanego z podejmowaniem dziağalnoŜci gospodarczej ï kryterium 

premiujŃce zaspokajanie  potrzeb z grup defaworyzowanych. 

c) w ramach zakresu budowa lub przebudowa og·lnodostňpnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej oraz zakresu budowa i przebudowa dr·g 

gminnych i powiatowych - kryterium premiujŃce realizowanie operacji w miejscowoŜci 

zamieszkiwanej przez mniej niŨ 5 tys. mieszkaŒc·w. 

d) w ramach zakresu wzmocnienie kapitağu spoğecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
spoğecznoŜci lokalnej w zakresie ochrony Ŝrodowiska i zmian klimatycznych, takŨe z 

wykorzystaniem rozwiŃzaŒ innowacyjnych - kryterium premiujŃce podniesienie wiedzy  

mieszkaŒc·w na temat dziağaŒ proekologicznych lub sprzyjajŃcych ochronie Ŝrodowiska lub 

przeciwdziağaniu zmianom klimatycznym 

e) w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego - kryterium premiujŃce wykorzystanie 

czynnik·w stanowiŃcych mocne strony obszaru. 

2) w przypadku gdy operacje uzyskajŃ takŃ sama liczbň punkt·w  i niemoŨliwe jest ustalenie  ich 
kolejnoŜci zgodnie z pkt. 1, o kolejnoŜci przyznania Pomocy decyduje  data i godzina wpğywu 

wniosku przyznania Pomocy. 

24. Ustalenie kwoty wsparcia w zaleŨnoŜci od  formy pomocy (refundacja lub premia) odbywa siň 

przez: 
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1) Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji odbywa siň 

przez sprawdzenie czy prawidğowo zastosowano wskazana w LSR intensywnoŜĺ pomocy 

okreŜlonŃ dla danej grupy beneficjent·w w granicach okreŜlonych przepisami Ä 18 

rozporzŃdzenia  LSR (rozporzŃdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeŜnia 

2015r. w sprawie szczeg·ğowych warunk·w i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach poddziağania ĂWsparcie na wdraŨanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez spoğecznoŜĺò objňtego Programem Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz 1570 z p·ŨŒ zm).  Ponadto ustalenie kwoty wsparcia, odbywaĺ siň 

bňdzie zgodnie z procedurŃ wyboru i oceny operacji w ramach LSR i polegaĺ bňdzie na 

sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne okreŜlone we wniosku o przyznanie pomocy sŃ zgodne 

z zakresem koszt·w kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczŃcymi kwalifikowalnoŜci 

okreŜlonymi w rozporzŃdzeniu LSR. W przypadku, gdy kwota pomocy okreŜlona we wniosku o 

przyznanie pomocy przez podmiot ubiegajŃcy siň o przyznanie pomocy bňdzie przekraczaĺ: 

a) kwotň pomocy ustalonŃ przez LGD, lub  

b) maksymalnŃ kwotň pomocy okreŜlonŃ w Ä 15 rozporzŃdzenia LSR, lub  

c) dostňpne dla Beneficjenta limity (pozostajŃcy do wykorzystania limit na Beneficjenta 

w okresie programowania 2014-2020). 

-  LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. 

W przypadku stwierdzenia przez LGD niekwalifikowalnoŜci danego kosztu lub w wyniku 

obniŨenia wysokoŜci koszt·w w drodze badania racjonalnoŜci kwota pomocy ulega 

odpowiedniemu zmniejszeniu.  

2) Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii, odbywa siň przez 
sprawdzenie czy prawidğowo zastosowano odpowiedniŃ wskazanŃ w LSR wartoŜĺ premii. JeŜli 

wnioskowana kwota premii bňdzie wyŨsza od okreŜlonej przez LGD w LSR ï Rada ustali 

kwotň wsparcia na poziomie okreŜlonym w LSR. JeŜli wnioskowana lub ustalona kwota premii 

bňdzie niŨsza od okreŜlonej przez LGD w LSR, z zastrzeŨeniem Ä 5 ust 1 pkt 4 rozporzŃdzenia 

LSR ï nie bňdzie moŨliwe udzielenie wsparcia. 

25. Rada dla kaŨdej operacji bňdŃcej przedmiotem oceny (takŨe operacji nie podlegajŃcych dalszej 

ocenie na skutek negatywnej wstňpnej oceny Prezydium Rady a zaakceptowanych przez Radň) 

podejmuje decyzje w formie uchwağ o dokonaniu lub niedokonaniu wyboru wraz z podaniem 

uzasadnienia (wzory 18.1, 18.2, 18.3, 18.4). 

26. Rada podejmuje uchwağy zwykğŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w, przy obecnoŜci co najmniej poğowy 

czğonk·w Rady uprawnionych do gğosowania, kt·rzy nie zostali wyğŃczeni z oceny operacji. W 

przypadku braku quorum przewodniczŃcy zamyka obrady i zwoğuje kolejne posiedzenie Rady. 

27. W terminie 7 dni od zakoŒczenia wyboru operacji LGD przekazuje pisemnŃ (wz·r 19.1, 19.2) 

informacjň o wynikach oceny Wnioskodawcom, informujŃc ich: 

1) w przypadku wyboru operacji do dofinansowania o: 

a) zgodnoŜci operacji z LSR 

b) liczbie uzyskanych punkt·w w ramach oceny pod wzglňdem speğnienia kryteri·w wyboru  

i miejscu na liŜcie ocenionych operacji ï wraz z uzasadnieniem wyboru, 

c) ustalonej kwocie wsparcia 

d) wskazaniu, czy w dniu przekazania wniosk·w o udzielenie wsparcia do ZW operacja mieŜci 
siň w limicie Ŝrodk·w wskazanych w ogğoszeniu o naborze   

2) w przypadku niewybrania  operacji do dofinansowania o: 

a) nie speğnieniu wymagaŒ wstňpnej oceny okreŜlonej  w Ä 3 pkt. 8 ust 1), 2) i 4a) (tj. zgodnoŜci 

operacji z ogğoszeniem o naborze wniosk·w) 

b) negatywnej ocenie zgodnoŜci z LSR 

c) nie uzyskaniu minimalnej liczby punkt·w, o kt·rych mowa w Ä 3 ust. 22 pkt. 3,  

d) braku (na dzieŒ przekazania przez LGD wniosk·w o udzielenie wsparcia do ZW) dostňpnych 

Ŝrodk·w w limicie wskazanym w ogğoszeniu o naborze  
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ï  w tych przypadkach przekazywana informacja zawiera szczeg·ğowe uzasadnienia oraz 

pouczenie o moŨliwoŜci wniesienia protestu na zasadach i w trybie okreŜlonym w Ä 4. 

Ponadto we wskazanym terminie 7 dni LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej protokoğy 

z posiedzeŒ organu dotyczŃce oceny i wyboru operacji zawierajŃce informacjň o wyğŃczeniach 

z procesu decyzyjnego ze wskazaniem kt·rych wniosk·w wyğŃczenie dotyczy wraz z listŃ operacji 

zgodnych z LSR oraz listň operacji wybranych, ze wskazaniem, kt·re z operacji mieszczŃ siň 

w limicie Ŝrodk·w wskazanym w ogğoszeniu o naborze wniosk·w o udzielenie wsparcia. 

28. LGD w przypadku operacji wybranych do finansowania, kt·re mieszczŃ siň w limicie Ŝrodk·w, 

dopuszcza moŨliwoŜĺ  przekazania  powyŨszej informacji w formie skanu pisma przesğanego 

jedynie droga poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podağ adres e-mail. 

W pozostağych przypadkach bezwzglňdny jest obowiŃzek zachowania formy pisemnej informacji 

o wynikach oceny z potwierdzeniem jej odbioru (list polecony, odbi·r osobisty w biurze LGD lub 

dorňczenie przez pracownika LGD). 

29. W terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazuje do ZW wnioski o 

udzielenie wsparcia, dotyczŃce wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzajŃcymi 

dokonanie wyboru operacji (wz·r 20). 

30. Beneficjent moŨe ubiegaĺ siň o zmianň podpisanej umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku 

gdy przedstawi pozytywnŃ opiniň LGD ĂTrygon - Rozw·j i Innowacjaò w zakresie moŨliwoŜci jej 

dokonania.  

31. Przed wystŃpieniem do ZW  Beneficjent zwraca siň o wydanie opinii do LGD, w zakresie zmian 

kt·re chce wprowadziĺ. O wydanie niniejszej opinii moŨe siň zwr·ciĺ r·wnieŨ ZW. 

32. Prezydium  Rady dokonuje oceny proponowanych przez beneficjenta zmian, pod wzglňdem 
zgodnoŜci z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

33. JeŨeli planowana przez beneficjenta zmiana powodowağaby, Ũe operacja nie zostağaby wybrana  

przez LGD do finansowania- Rada LGD musi przeprowadziĺ ponownŃ ocenň zmienionego 

zakresu operacji pod kŃtem zgodnoŜci z LSR i kryteriami wyboru, podejmujŃc uchwağň 

potwierdzajŃcŃ brak zgody na zmianň umowy. 

34. LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiŃzk·w wynikajŃcych z przepis·w prawa 
dotyczŃcych przetwarzania danych osobowych, w tym z przepis·w prawa dotyczŃcych 

przetwarzania danych osobowych, w tym  z przepis·w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182, z p·Ŧn. zm.) i wydanych na jej 

podstawie akt·w wykonawczych. 

 

 

 

Ä 4 

Procedura odwoğawcza 

1. Od: 

a) negatywnej  oceny zgodnoŜci z LSR, albo 

b) nieuzyskania  minimalnej liczby punkt·w, o kt·rych mowa w Ä 3 ust. 22 pkt. 3, albo 

c) wyniku oceny, kt·ry powoduje, Ũe operacja w dniu przekazania przez LGD wniosk·w o 
udzielenie wsparcia do ZW nie mieŜci siň w limicie Ŝrodk·w wskazanym w ogğoszeniu o naborze- 

przysğuguje podmiotowi ubiegajŃcemu siň o wsparcie prawo wniesienia protestu.  

2. Protest wnosi siň w terminie 7 dni od dnia dorňczenia informacji, o kt·rej mowa w Ä 3 ust. 27 

pkt.2.  

3.  Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 

1) oznaczenie instytucji wğaŜciwej do rozpatrzenia protestu; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 
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4) wskazanie kryteri·w wyboru projekt·w, z kt·rych ocenŃ wnioskodawca siň nie zgadza, wraz z 

uzasadnieniem; 

5) wskazanie zarzut·w o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeŨeli 

zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miağy miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upowaŨnionej do jego reprezentowania, z zağŃczeniem 

oryginağu lub kopii dokumentu poŜwiadczajŃcego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

wnioskodawcy, 

7) wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegajŃcy siň o wsparcie nie zgadza siň z tŃ ocenŃ oraz 

uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.  

8) W przypadku wniesienia protestu niespeğniajŃcego wymog·w okreŜlonych w ust. 3 pkt 1)-7) lub 

zawierajŃcego oczywiste omyğki, LGD wzywa wnioskodawcň do jego uzupeğnienia lub 

poprawienia oczywistych omyğek w terminie 7 dni, liczŃc od dnia otrzymania wezwania pod 

rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

4. Protest wnoszony jest za poŜrednictwem LGD i rozpatrywany przez ZW. 

5. O wniesionym proteŜcie LGD informuje niezwğocznie ZW. 

6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosk·w o udzielenie wsparcia 

dotyczŃcych wybranych operacji.  

7. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidğowo sporzŃdzonego protestu weryfikuje 

wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteri·w i zarzut·w podnoszonych w 

proteŜcie, i:  

1) dokonuje zmiany podjňtego rozstrzygniňcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do 

wğaŜciwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liŜcie operacji wybranych przez LGD w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoğawczej, informujŃc o tym wnioskodawcň, albo  

2) kieruje protest wraz z otrzymanŃ od wnioskodawcy dokumentacjŃ do zarzŃdu wojew·dztwa, 

zağŃczajŃc do niego stanowisko dotyczŃce braku podstaw do zmiany podjňtego rozstrzygniňcia, 

oraz informuje wnioskodawcň na piŜmie o przekazaniu protestu.  

8. NiezaleŨnie od powyŨszego, o wniesionym proteŜcie LGD informuje niezwğocznie zarzŃd 

wojew·dztwa. 

 9. Do wnoszenia protestu i postňpowania wszczňtego na skutek jego  wniesienia stosuje siň 

przepisy art. 53 ust.2 i 3, art. 56 ust.2 oraz art. 57-67 ustawy w zakresie polityki sp·jnoŜci (Dz.U z 

2014 r. poz. 1146), z tym Ũe:  

a) termin dokonania czynnoŜci okreŜlonych w okreŜlonych w art. 56 ust.2 ustawy w zakresie 

polityki sp·jnoŜci, wynosi 14 dni, 

b) protest pozostawia siň bez rozpatrzenia r·wnieŨ w przypadku, gdy dotyczy negatywnej oceny 

zgodnoŜci operacji z LSR, 

c) art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki sp·jnoŜci ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana 

kwota Ŝrodk·w, przewidzianych w mowie ramowej na realizacjň danego celu LSR w ramach 

Ŝrodk·w pochodzŃcych z danego EFSI.  
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Forma tabelaryczna 

LP. DZIAĞANIE 

PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA REALIZACJŇ 

OBOWIłZUJłCE 

DOKUMENTY  

1.  Ogğoszenie naboru wniosk·w Biuro LGD 

Planowane do osiŃgniňcia w 

wyniku operacji  cele i 

wskaŦniki ï wz·r 1 

2.  Przyjňcie wniosku Biuro LGD 
Potwierdzenie przyjňcia 

wniosku na jego kopii  

3.  Zgğoszenie do rejestru 

wniosk·w 
Biuro LGD 

Zgğoszenie do rejestru 

wniosk·w-wz·r nr 2 

4.  Wstňpna ocena wniosk·w Prezydium Rady 

Karta weryfikacji operacji ï 

wz·r 3 

Protok·ğ prezydium z dokonanej 

wstňpnej oceny ï wz·r 4, 5 

5.  OŜwiadczenie o bezstronnoŜci i 

niezaleŨnoŜci 
Rada LGD 

OŜwiadczenie o bezstronnoŜci i 

niezaleŨnoŜci- wz·r 6 

6.  Zgğoszenie do rejestru interesu Rada LGD 

Zgğoszenie do rejestru ïwz·r  

7.1, rejestr interesu-wz·r  7.2., 

karta identyfikacji powiŃzaŒ-

wz·r  7.3 

7.  
Akceptacja/odrzucenie 

wstňpnej oceny Prezydium 

Rady 

Rada LGD 

Karta oceny wstňpnej 

weryfikacji operacji dokonanej 

przez Prezydium Rady ï wz·r 8 

8.  Ocena zgodnoŜci operacji  

z LSR 
Rada LGD 

Karta oceny zgodnoŜci operacji 

z LSR ï wz·r  9 

9.  Ocena zgodnoŜci z Programem Rada LGD 
Karta oceny zgodnoŜci operacji 

z LSR ï wz·r 10 

10.  Wyb·r operacji do realizacji 

(podjňcie uchwağ) 
Rada LGD 

Karta wyboru operacji przy 

zastosowaniu lokalnych 

kryteri·w  - wzory 11-16,  

(Uchwağa- wz·r 18.1, 18.2, 18.3, 

18.4) 

11.  Ustalenie listy rankingowej Rada LGD Listy rankingowe ï wz·r 17, 

12.  
Informacja dla wnioskodawcy o 

wyborze /nie wybraniu operacji 

do realizacji  

Biuro LGD Pismo ï wz·r 19.1, 19.2 

13.  Przekazanie dokumentacji do 

ZarzŃdu Wojew·dztwa 
Biuro LGD Wykaz dokument·w ï wz·r 20 
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Wz·r 1 

Planowane do osiŃgniňcia w wyniku operacji cele og·lne, szczeg·ğowe, przedsiňwziňcia oraz 

zakğadane do osiŃgniňcia wskaŦniki. 

 

Cel og·lny LSR 

 

Cel(e) szczeg·ğowe LSR 

 

Przedsiňwziňcia 

 

WskaŦnik 

Lp. 

Nazwa 

wskaŦnika 

ujňtego w LSR 

Jedn. 

miary 

WartoŜĺ 

wskaŦnika z 

LSR 

WartoŜĺ 

zrealizowanych 

wskaŦnik·w z 

LSR 

WartoŜĺ 

wskaŦnika 

planowana do 

osiŃgniňcia w 

zwiŃzku z 

realizacjŃ 

operacji 

WartoŜĺ 

wskaŦnika z 

LSR pozostajŃca 

do realizacji 

1             

2             

3             

é             
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Wz·r nr 2 

Rejestr wniosk·w o przyznanie pomocy zğoŨonych w ramach dziağania ĂWdraŨanie lokalnych 

strategii rozwojuò objňtego Programem Rozwoju Obszar·w Wiejskich 2014-2020, kt·re 

odpowiadajŃ warunkom przyznania pomocy w ramach  zakresuéé.. ogğoszonym przez 

LokalnŃ Grupň Dziağania ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò w dniach ééééééé. 

 

Lp. Data/godzina Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuğ operacji Podpis 

Wnioskodawcy 
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Wz·r nr 3 

 

Karta weryfikacyjna operacji  

 

Wniosek nr ééééééé..ézğoŨony przezééééééééééééééééé..é. nr 

identyfikacyjny ARiMRéééé..éé...éé.w dniu ..éééééé.o godz.éé...éé 

Tytuğ  operacji ééééééééééééé...ééééééééééééé................... 

 

OceniajŃcy czğonek prezydium: ééééééééé.. 

 

I. Wniosek o przyznanie pomocy zostağ zğoŨony w miejscu i terminie wskazanym w 

ogğoszeniu naboru wniosk·w o przyznanie pomocy* 

 Tak  Nie 

 

II.  Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, kt·ry zostağ wskazany w ogğoszeniu 
nabor·w wniosk·w o przyznanie pomocy* 

 Tak  Nie 

 

III.  Operacja realizuje cele gğ·wne i szczeg·ğowe LSR, przez osiŃganie zaplanowanych w 

LSR wskaŦnik·w (ocena na podstawie karty zgodnoŜci operacji z StrategiŃ Rozwoju 

Lokalnego LGD ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacja ï wz·r 9)*  

 Tak  Nie 

 

IV.  Operacja jest zgodna z programem w ramach kt·rego jest planowana realizacja tej 

operacji (ocena na podstawie karty oceny zgodnoŜci operacji z PROW ï wz·r 10) ,  

 Tak  Nie 

 

w tym: 

a) Jest zgodna z formŃ wsparcia wskazanŃ w ogğoszeniu naboru wniosk·w o 
przyznanie pomocy* 

 Tak  Nie 

 

b) Jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiŃzujŃcymi w ramach 

naboru* 

 Tak  Nie 

 

Operacja speğnia/nie speğnia** zakres/u wstňpnej oceny wniosk·w i powinna  

podlegaĺ/nie podlegaĺ** dalszej ocenie merytorycznej. 

 

 

ééééééééééééé 

                                                                                          (data, podpis) 

*  zaznacz X w odpowiedniej kratce. 

**  niepotrzebne skreŜliĺ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

15 
 

Wz·r 4 

 

Protok·ğ Prezydium Rady ze wstňpnej oceny wniosk·w o przyznanie pomocy zğoŨonych w 

ramach dziağania ĂWdraŨanie lokalnych strategii rozwojuò objňtego Programem Rozwoju 

Obszar·w Wiejskich 2014-2020, kt·re odpowiadajŃ warunkom przyznania pomocy w ramach 

zakresuéé.. ogğoszonym przez LokalnŃ Grupň Dziağania ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò w 

dniach ééééééé. 

 

 

Operacje speğniajŃce warunki wstňpnej oceny okreŜlone w Ä 3 pkt. 4 ust 1) ï 4)  

Lp. Data Nr 

wniosku 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuğ operacji Uzasadnienie 
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Wz·r nr 5 

 

Protok·ğ Prezydium Rady ze wstňpnej oceny wniosk·w o przyznanie pomocy zğoŨonych w 

ramach dziağania ĂWdraŨanie lokalnych strategii rozwojuò objňtego Programem Rozwoju 

Obszar·w Wiejskich 2014-2020, kt·re odpowiadajŃ warunkom przyznania pomocy w ramach 

zakresuéé.. ogğoszonym przez LokalnŃ Grupň Dziağania ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò w 

dniach ééééééé. 

 

Operacje nie speğniajŃce warunk·w wstňpnej oceny okreŜlonych w Ä 3 pkt. 4 ust 1) ï 4)  

 

Lp. Data Nr 

wniosku 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuğ operacji Uzasadnienie 
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Wz·r 6 

 

 

 

 

 

świlcza, dniaééééééééééé. 

 

OŜwiadczenie o bezstronnoŜci i niezaleŨnoŜci 

 

Ja niŨej podpisany/a éééééczğonek Rady Lokalnej Grupy Dziağania  

ĂTrygon Rozw·j i Innowacjaò przystňpujŃc do oceny:  

 

Wniosku nréééé.. zğoŨonego przez ééééé, nr identyfikacyjny ARiMR:ééé.., w dniu 

éééé, o godz. é...  

Tytuğ  operacji:ééééééééééééé  

 

OŜwiadczam, Ũe pozostajň/nie pozostajň* w Ũadnym zwiŃzku zaleŨnoŜci z wnioskodawcŃ 

(a w szczeg·lnoŜci nie jestem wnioskodawcŃ, ani ja , ani moja najbliŨsza rodzina nie jest 

spokrewniona z wnioskodawcŃ, ani ja ani moja najbliŨsza rodzina nie jest wsp·lnikiem, udziağowcem 

lub pracownikiem wnioskodawcy, ani ja ani moja najbliŨsza rodzina nie uczestniczyğa w opracowaniu 

projektu, ani nie bňdzie  uczestniczyğa w jego realizacji).  

 

OŜwiadczam r·wnieŨ, Ũe zachodzŃ/nie zachodzŃ* Ũadne przesğanki mogŃce wpğynŃĺ na 

bezstronnoŜĺ mojej oceny. 

 

ZobowiŃzujň siň, Ũe jeŨeli w trakcie oceny uzyskam informacje majŃce wpğyw na zmianň mojego 

oŜwiadczenia poinformujň o tym Prezydium Rady. 

 

 éééé.éééééé 

                                                                                                     (data, podpis) 

 

*Niepotrzebne skreŜliĺ 
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Wz·r 7.1 

Zgğoszenie do Rejestru Interes·w Czğonk·w Organu Decyzyjnego (Rady) 

 

Imiň i Nazwisko: éééééééééééééééééééééé. 

Reprezentowany sektor: ééééééééééééééééé.. 

 

Lp. Stowarzyszenia 

Stowarzyszenia 

i organizacje 

sportowe 

Organizacje 

nieformalne 

Instytucje 

Kultury  
Parafie 

Inne 

(Zespoğy, 

kapele 

ludowe 

i.t.p.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

éééééééééééééééééééééé..                                                                                                                     

ééééééééééééééééééééééé.. 

(data, podpis)                                                                                                                                                                                         

Wz·r 7.2 

Rejestr Interes·w Czğonk·w Organu Decyzyjnego (Rady) 

 

Lp. 

Imiň i Nazwisko 

Czğonka Organu 

Decyzyjnego 

Czğonkostwo / PowiŃzania czğonka Organu Decyzyjnego w  

stowarzyszeniach, organizacje sportowe, grupach  nieformalnych, 

instytucjach  kultury, parafiach, zwiŃzkach wyznaniowych i innych 

(zespoğy, kapele ludowe, zwiŃzki zawodowe, grupy producenckie,  itp.) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Wz·r 7.3 

Karta identyfikacji powiŃzaŒ czğonk·w organu decyzyjnego (Rady) z wnioskodawcŃ/projektem. 

 

Posiedzenie Rady nré LGD ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò w dniu éééé 

Lp. 

Podmiot 

skğadajŃcy 

wniosek 

Liczba 

czğonk·w (12) 

uczestniczŃcych 

w posiedzeniu 

Rady 

Liczba czğonk·w Rady 

powiŃzanych z 

wnioskodawcŃ/projektem 

Obliczony 

Parytet 

Liczba 

czğonk·w 

Rady 

wyğŃczonych 

z gğosowania 
>49% <49% 
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Wz·r 8 

 

świlcza, dniaééééééééééé. 

 

Karta oceny wstňpnej weryfikacji operacji dokonanej przez Prezydium Rady 

 

Wniosek nr ééééééé..ézğoŨony przezééééééééééééééééé..é. nr 

identyfikacyjny ARiMRéééé..éé...éé.w dniu ..éééééé.o godz.éé...éé 

Tytuğ  operacji ééééééééééééé...ééééééééééééé................... 

 

OceniajŃcy: éééééééééééééé 

  

 

Zgadzam siň/nie zgadzam* ze wstňpnŃ ocenŃ weryfikacji operacji dokonanej przez Prezydium Rady  

w dniu ééé. 

 

 

Operacja speğnia / nie speğnia* warunki wstňpnej weryfikacji okreŜlone w Ä 3 ust 4 pkt 1) ï 4) 

procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

spoğecznoŜĺ na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokument·w i  podlega /nie 

podlega*  dalszej ocenie 

 

éééé.éééééé 

                                                                                                     (data, podpis) 

*  niepotrzebne skreŜliĺ  
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Wz·r 9 

 

Karta oceny zgodnoŜci operacji z LokalnŃ StrategiŃ Rozwoju 

LGD ĂTrygon ï Rozw·j i Innowacjaò 

 

Wniosek nr ééééééé..ézğoŨony przezééééééééééééééééé..é. nr 

identyfikacyjny ARiMRéééé..éé...éé.w dniu ..éééééé.o godz.éé...éé 

Tytuğ  operacji ééééééééééééé...ééééééééééééé................... 

 

OceniajŃcy éééééééééééééé 

 

Zakres DziağaŒ PROW*2014-2020 

 

 Wzmocnienie kapitağu spoğecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

spoğecznoŜci lokalnej w zakresie ochrony Ŝrodowiska i zmian 

klimatycznych, takŨe z wykorzystaniem rozwiŃzaŒ innowacyjnych; 

 Rozw·j przedsiňbiorczoŜci na obszarze wiejskim objňtym strategiŃ 

rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie dziağalnoŜci 

gospodarczej 

 Zachowania dziedzictwa lokalnego 

 Budowy lub przebudowy og·lnodostňpnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

 Budowy lub przebudowy publicznych dr·g gminnych lub powiatowych 

 Promowania obszaru objňtego LSR 

 

 

Czy realizacja operacji przyczyni siň do osiŃgania celu og·lnego   i  realizuje wskaŦnik 

oddziağywania: 

 

Celu og·lnego 1 

Å Podniesienie standardu Ũycia mieszkaŒc·w poprzez tworzenie i rozw·j lokalnych podmiot·w 
gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasob·w obszaruò* 

 Tak  Nie 

Celu og·lnego 2 

Å Rozw·j aktywnoŜci spoğecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walor·w rekreacyjnych, 

kulturowych, Ŝrodowiskowych ò* 

 Tak  Nie 

Celu og·lnego 3 

Å Poprawa dostňpnoŜci infrastruktury spoğecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarze LGDò* 

 Tak  Nie 

Celu og·lnego 4 

Å Wzmocnienie potencjağu lokalnych lider·w na arenie krajowej i miňdzynarodowej ò* 

 Tak  Nie 
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Czy operacja przyczyni siň do osiŃgniňcia cel·w szczeg·ğowych LSR i realizuje wskaŦnik 

rezultatu 

 

Å Celu szczeg·ğowego 1.1 ĂRozw·j lokalnych podmiot·w gospodarczych oraz wspieranie 
rozwiŃzaŒ innowacyjnych, proekologicznychò * 

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 1.2 ĂTworzenie warunk·w powstawania miejsc pracy oraz 

podejmowania i rozwoju dziağalnoŜci gospodarczejò * 

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 2.1 ĂZachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczaj·w ò*  

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 2.2 ĂWğŃczanie spoğeczne mieszkaŒc·w poprzez aktywizacjň i 

podnoszenie kompetencji z uwzglňdnieniem promocji dziağaŒ proekologicznych spoğecznemu 

i promocja dziağaŒ proekologicznych ò * 

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 2.3ĂPobudzanie aktywnoŜci mieszkaŒc·w poprzez realizacjň 

innowacyjnych inicjatyw spoğecznych opartych na lokalnych zasobach ò * 

 Tak  Nie 

Å Celu szczeg·ğowego 3.1 ĂPoprawa stanu og·lnodostňpnych obiekt·w zagospodarowania 
publicznego oraz  drogowej  ò * 

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 3.2 ĂRozw·j i promocja infrastruktury sğuŨŃcej wzrostowi atrakcyjnoŜci 

rekreacyjnej i turystycznej obszaruò * 

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 3.3ĂPoprawa atrakcyjnoŜci turystycznej obszaru poprzez zachowanie, 
odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego  dziedzictwa  krajobrazowego i 

przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego ò * 

 Tak  Nie 

Å Celu szczeg·ğowego 4.1 ĂRozw·j lokalnego kapitağu spoğecznego poprzez budowanie relacji, 
wymianň doŜwiadczeŒ z podmiotami zagranicznymiò*  

 Tak  Nie 

 

Å Celu szczeg·ğowego 4.2 ĂWymiana dobrych praktyk poprzez wsp·lpracň na zasadach dialogu 
miňdzyregionalnegoò * 

 Tak  Nie 

 

Czy operacja jest zgodna z przedsiňwziňciami LSR 

 

Å Przedsiňwziňciem I ĂWsparcie innowacyjnych i proekologicznych przedsiňbiorczoŜciò* 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem II ĂWsparcie os·b rozpoczynajŃcych prowadzenie dziağalnoŜci 
gospodarczejò* 

 Tak  Nie 
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Å Przedsiňwziňciem III  ĂKultywowanie lokalnych tradycjiò* 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem IV ĂRealizacja warsztat·w kompetencyjnych ò* 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem V ĂOrganizacja innowacyjnych form spňdzania wolnego czasuò* 

 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem VI ĂFunkcjonowanie LGD ò* 

 Tak  Nie 

Å  

Å Przedsiňwziňciem VII ĂRozw·j infrastruktury drogowej ò* 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem VIII ĂStworzenie warunk·w aby obszar LGD stağ siň przyjazny 

mieszkaŒcom i turystomò* 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem IX ĂRewitalizacja zasob·w dziedzictwa kulturowego, krajobrazowegoò* 

 

 Tak  Nie 

 

Å Przedsiňwziňciem X ĂOrganizacja miňdzynarodowych pğaszczyzn wsp·ğpracy * 

 

 Tak  Nie 

Å Przedsiňwziňciem XI ĂOrganizacja krajowych pğaszczyzn wsp·ğpracyò* 

 

 Tak  Nie 

 

 

Operacja jest / nie jest**  zgodna z celami i przedsiňwziňciami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 

przyczynia siň do realizacji wskaŦnik·w i  podlega /nie podlega**  dalszej ocenie merytorycznej 

 

éééé.éééééé 

                                                                                                     (data, podpis) 

*  zaznacz X w odpowiedniej kratce. 

**  niepotrzebne skreŜliĺ 
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Wz·r nr  10 

Karta oceny zgodnoŜci operacji z PROWò 

 

Wniosek nr ééééééé..ézğoŨony przezééééééééééééééééé..é. nr 

identyfikacyjny ARiMRéééé..éé...éé.w dniu ..éééééé.o godz.éé...éé 

Tytuğ  operacji ééééééééééééé...ééééééééééééé................... 

 

I. WnioskodawcŃ jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonujŃca dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ: 

 Tak  ND 

 

Å Miejsce zamieszkania osoby fizycznej  znajduje siň na obszarze wiejskim objňtym LSR - 

dotyczy os·b fizycznych, kt·re nie wykonujŃ dziağalnoŜci gospodarczej, do kt·rej stosuje siň 

przepisy ustawy o swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej
2
 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Miejsce oznaczone adresem, pod kt·rym osoba fizyczna wykonuje dziağalnoŜĺ gospodarczŃ, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziağalnoŜci Gospodarczej znajduje siň na 

obszarze wiejskim objňtym LSR - dotyczy os·b fizycznych, kt·re wykonujŃ dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ, do kt·rej stosuje siň przepisy ustawy o swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej
2
 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Wnioskodawca jest obywatelem paŒstwa czğonkowskiego Unii Europejskiej *  

 Tak  Nie 

 

Å Wnioskodawca jest peğnoletni 

 Tak  Nie 

¶ Operacja dotyczy podejmowania dziağalnoŜci gospodarczej (Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 

rozporzŃdzenia
3
), a o pomoc ubiega siň wyğŃcznie podmiot speğniajŃcy warunki I.1,3 i 4 (Ä 3 

ust. 1 pkt 1 lit. aïc rozporzŃdzenia
3
) 

 Tak  Nie  ND 

 

II.  WnioskodawcŃ jest osoba prawnŃ 

 Tak  ND 

 

Å Siedziba / oddziağ osoby prawnej, znajduje siň  na obszarze wiejskim objňtym LSR, nie 
dotyczy gmin, nie dotyczy gmin, kt·rych obszar wiejski jest objňty LSR lecz siedziba znajduje 

siň poza obszarem objňtym LSR, kt·rych obszar wiejski jest objňty LSR, w ramach kt·rej 

zamierza realizowaĺ operacjň, lecz siedziba znajduje siň poza obszarem objňtym LSR, a takŨe 

dotyczy powiat·w, jeŨeli przynajmniej jedna z gmin wchodzŃcych w skğad tego powiatu 

speğnia powyŨszy warunek dotyczŃcy gmin)  

 Tak  Nie 

 

Å WnioskodawcŃ jest inny podmiot niŨ Wojew·dztwoò  

 Tak  Nie 

¶ WnioskodawcŃ jest LGD (nie stosuje siň warunku z pkt. II.1.)  

 Tak  ND 
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III. WnioskodawcŃ jest jednostka organizacyjna nieposiadajŃca osobowoŜci prawnej, kt·rej 

ustawa przyznaje zdolnoŜĺ prawnŃ 

 Tak  ND 

 

 

Å Siedziba / oddziağ jednostki organizacyjnej nieposiadajŃcej osobowoŜci prawnej, kt·rej ustawa 
przyznaje zdolnoŜĺ prawnŃ, znajduje siň na obszarze wiejskim objňtym LSR 

 Tak  Nie 

 

III.  Wnioskodawca jest sp·ğkŃ cywilnŃ 

 Tak  ND 

 

 

Å W przypadku, gdy operacja bňdzie realizowana w ramach wykonywania dziağalnoŜci 
gospodarczej w formie sp·ğki cywilnej, kaŨdy wsp·lnik sp·ğki cywilnej, w zaleŨnoŜci od 

formy prawnej wsp·lnika, speğnia kryteria okreŜlone w pkt I-III  

 Tak  Nie 

 

¶ Podmiot wykonujŃcy dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w formie sp·ğki cywilnej, nie ubiega siň o 

pomoc na operacjň w zakresie wspierania wsp·ğpracy miňdzy podmiotami wykonujŃcymi 

dziağalnoŜĺ gospodarcza na obszarze objňtym LSR(Ä 2 ust.1 pkt 3 rozporzŃdzenia
3
) 

 Tak  Nie 

 

 

IV.  WnioskodawcŃ jest podmiot wykonujŃcy dziağalnoŜĺ gospodarczŃ, do kt·rej stosuje siň 

przepisy ustawy o swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej
2
 

 Tak  ND 

 

 

¶ Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiňbiorstwo albo mağe przedsiňbiorstwo w rozumieniu 

przepis·w  rozporzŃdzenia 651/2014
6
 

 Tak  Nie 

 

VI. Kryteria wsp·lne  dotyczŃce Wnioskodawcy i operacji 

Å Operacja jest zgodna z celem (-ami) okreŜlonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020
1
 dla 

dziağania ĂWsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADERò, a jej realizacja 

pozwoli na osiŃgniňcie zakğadanych wskaŦnik·w  

 Tak  Nie 

Å Operacja jest zgodna z zakresem pomocy okreŜlonym w rozporzŃdzeniu3
  

 Tak  Nie 

 

Å Operacja, zakğada realizacjň inwestycji na obszarze wiejskim  objňtym LSR, chyba, Ũe 
operacja dotyczy inwestycji polegajŃcej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu 

budowlanego, kt·rego odcinek bňdzie zlokalizowany poza tym obszarem  

 Tak  Nie  ND 
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Å Inwestycje w ramach operacji bňdŃ realizowane na nieruchomoŜci bňdŃcej wğasnoŜciŃ lub 
wsp·ğwğasnoŜciŃ Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania 

nieruchomoŜciŃ na cele okreŜlone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiŃzaniu do zapewnienia trwağoŜci operacji 

zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporzŃdzenia 1303/2013
7
. 

 Tak  Nie  ND 

 

 

Å Operacja bňdzie realizowana w nie wiňcej niŨ  w 2 etapach a wykonanie zakresu rzeczowego, 
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta 

koszt·w kwalifikowalnych operacji oraz zğoŨenie wniosku o pğatnoŜĺ koŒcowŃ wypğacanŃ po 

zrealizowaniu cağej operacji nastŃpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu 

pomocy, lecz nie p·Ŧniej niŨ do dnia 31 grudnia 2022 r.ò  

 Tak  Nie 

 

Å Minimalna cağkowita wartoŜĺ operacji wynosi nie mniej niŨ 50 tys. zğotych  

 Tak  Nie  ND 

 

Å Pomoc na jednŃ operacjň wğasnŃ LGD nie przekracza 50 tys. zğotych 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Wnioskodawca posiada doŜwiadczenie w realizacji projekt·w o charakterze podobnym do 
operacji, kt·rŃ zamierza realizowaĺ ò 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, kt·rŃ zamierza 

realizowaĺò 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Wnioskodawca posiada, jeŨeli jest osoba fizycznŃ, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu 

operacjiò 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Wnioskodawca wykonuje dziağalnoŜĺ odpowiedniŃ do przedmiotu operacji, kt·rŃ zamierza 

realizowaĺò 

 Tak  Nie  ND 

 

 

Å Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i bňdzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie 
dotyczy operacji  realizowanej wyğŃcznie w zakresie okreŜlonym w Ä 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 

rozporzŃdzenia
3
), kt·ry zawiera informacje wskazane w Ä 4 ust.4 rozporzŃdzenia

3
) 

 Tak  Nie  ND 

 

Å Realizacja operacji nie jest moŨliwa do bez udziağu Ŝrodk·w publicznych 

 Tak  Nie 

 

Å Zostağa wydana ostateczna decyzja o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach, jeŨeli jej wydanie 
jest wymagane przepisami odrňbnymi 

 Tak  Nie  ND 
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VII. Operacja dotyczy wzmocnienia kapitağu spoğecznego, w tym podnoszenie wiedzy 

spoğecznoŜci lokalnej w zakresie ochrony Ŝrodowiska i zmian klimatycznych, takŨe z 

wykorzystaniem rozwiŃzaŒ innowacyjnych 

 Tak  ND 

 

VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiňbiorczoŜci na obszarze wiejskim  przez podejmowanie 

dziağalnoŜci gospodarczej 

 Tak  ND 

 

 

Å Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu spoğecznemu rolnik·w z mocy ustawy i w peğnym 
zakresie - dotyczy os·b fizycznych podejmujŃcych dziağalnoŜĺ gospodarczŃ w zakresie innym 

niŨ dziağalnoŜĺ sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykuğ·w spoŨywczych lub 

produkcja napoj·w 

 Tak  Nie 

 

Å Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzajŃcych dzieŒ zğoŨenia wniosku o przyznanie tej 
pomocy nie wykonywağ dziağalnoŜci gospodarczej, do kt·rej stosuje siň przepisy ustawy o 

swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej
2
, w szczeg·lnoŜci nie byğ wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o DziağalnoŜci Gospodarczej  

 Tak  Nie 

Å Z informacji dostňpnych LGD wynika, iŨ Wnioskodawcy nie zostağa dotychczas przyznana 

pomoc  w zakresie okreŜlonym w Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzŃdzenia
3
 

 Tak  Nie 

 

Å Operacja zakğada podjňcie we wğasnym imieniu dziağalnoŜci gospodarczej, do kt·rej stosuje 
siň przepisy ustawy o swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej

2
, i jej wykonywanie do dnia, w 

kt·rym upğynie 2 lata od dnia wypğaty pğatnoŜci koŒcowej 

 Tak  Nie 

 

Å Operacja zakğada zgğoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeŒ 
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepis·w o systemie ubezpieczeŒ 

spoğecznych z tytuğu wykonywania tej dziağalnoŜci i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, 

w kt·rym upğynie 2 lata od dnia wypğaty pğatnoŜci koŒcowej, lub 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na peğne etaty Ŝrednioroczne, 

gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla kt·rej zostanie 

utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracň, a takŨe utrzymanie utworzonych 

miejsc pracy do dnia, w kt·rym upğynie 2 lata od dnia wypğaty pğatnoŜci koŒcowej 

 Tak  Nie 

 

¶ Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczŃ siň w zakresie koszt·w, o 

kt·rych mowa w Ä 17 ust. 1 rozporzŃdzenia
3
 i nie sŃ kosztami inwestycji polegajŃcej na 

budowie albo przebudowie liniowych obiekt·w budowlanych w czňŜci dotyczŃcej realizacji 

odcink·w zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objňtym LSR 

 Tak  Nie 

¶ Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczeg·lnoŜci, jeŨeli suma 

koszt·w planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzglňdnieniem 

wartoŜci rynkowej tych koszt·w, jest nie niŨsza niŨ 70% kwoty, jakŃ moŨna przyznaĺ na tň 

operacjň 

 Tak  Nie 
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IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiňbiorczoŜci na obszarze objňtym LSR przez tworzenie lub 

rozw·j inkubator·w przetw·rstwa lokalnego produkt·w rolnych 

 Tak  ND 

 

Å Z informacji dostňpnych LGD wynika, iŨ Wnioskodawcy nie zostağa dotychczas przyznana 
pomoc na operacjň w zakresie okreŜlonym w Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporzŃdzenia

3
, kt·rej 

przedmiotem jest dziağalnoŜĺ gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykuğ·w 

spoŨywczych lub produkcja napoj·w 

 Tak  Nie 

 

Å Operacja zakğada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetw·rstwa lokalnego przez  
podmioty inne niŨ Wnioskodawca  

 Tak  Nie 

 

Å Biznesplan nie zakğada osiŃgania zysk·w z dziağalnoŜci prowadzonej w ramach inkubator·w, 

w przypadku gdy operacja bňdzie realizowana w zakresie okreŜlonym Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. b 

rozporzŃdzenia3 oraz polega wyğŃcznie na tworzeniu lub rozwijaniu og·lnodostňpnych i 

niekomercyjnych inkubator·w 

Tak  Nie  ND 

 

¶ Wspierane inkubatory przetw·rstwa lokalnego produkt·w rolnych sŃ/bňdŃ to przedsiňbiorstwa 

spoŨywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporzŃdzenia (WE) nr 178/2002
8
 

 Tak  Nie 

 

X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiňbiorczoŜci na obszarze wiejskim objňtym LSR przez 

rozwijanie dziağalnoŜci gospodarczej 

 Tak  ND 

 

Å Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzajŃcych dzieŒ zğoŨenia wniosku o przyznanie pomocy 
wykonywağ ğŃcznie przez co najmniej 365 dni dziağalnoŜĺ gospodarczŃ, do kt·rej stosuje siň 

przepisy ustawy o swobodzie dziağalnoŜci gospodarczej
2
 

 Tak  Nie 

 

Å Z informacji dostňpnych LGD wynika, iŨ Wnioskodawcy nie zostağa dotychczas przyznana 
pomoc  w zakresie okreŜlonym w Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzŃdzenia

3
  albo upğynňğo co 

najmniej dwa lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operacjň w zakresie 

okreŜlonym w Ä 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzŃdzenia
3
 

 Tak  Nie 

 

Å Operacja zakğada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu na peğne etaty 

Ŝrednioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji, a osoba, dla kt·rej zostanie utworzone 

to miejsce pracy, zostanie zatrudniona, na podstawie umowy o pracň lub sp·ğdzielczej umowy 

o pracň ( nie ma zastosowania, gdy suma kwot Pomocy przyznanej jednemu podmiotowi ma 

dotychczas realizowane operacje oraz kwoty Pomocy, o kt·rej przyznanie ubiega siň 

wnioskodawca na realizacjň danej operacji , nie przekracza 25 tys. zğotych),  

Tak  Nie  ND 

 




