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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady 

RLGD „Z Ikrą” 

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 

 
A. Organizacja naborów wniosków 

 

1. LGD co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem terminu naboru składa wniosek do samorządu województwa  

o planowanej do realizacji operacji własnej.  

2. Po uzyskaniu zgody samorządu województwa LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie  

o planowanej do realizacji operacji własnej. 

3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt. 2 obejmuje: 

a) Zakres tematyczny operacji 

b) Wysokość środków na realizację operacji 

c) Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji 

d) Informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji 

e) Informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji 

operacji jest uprawniony do wsparcia. 

4. Podmiotami uprawnionymi do wsparcia są: 

a) Osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel UE ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR, 

b) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przy czym działalność ta zgodnie z wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykonywana jest na obszarze LSR 

c) Osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajdują się na 

obszarze LSR 

d) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

jeżeli siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LSR, 

e) Lokalna Grupa Działania. 

 
B. Procedura składania zamiaru realizacji operacji 

 

1. Termin możliwości zgłoszenia zamiaru wynosi 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej 

LGD. 

2. Zamiar realizacji operacji składa się pisemnie, osobiście w biurze LGD. 

3. Wraz z zamiarem realizacji operacji wnioskodawca składa stosowne dokumenty potwierdzające identyfikację 

beneficjenta. 

 
C. Wariant I 

Nikt nie zgłasza zamiaru realizacji operacji 

 

1. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej nikt nie zgłosił zamiaru 

realizacji operacji to LGD składa wniosek do samorządu województwa na przyznanie pomocy na realizację 

operacji własnej. 

2. Po upływie 30 dni LGD zamieszcza na stronie informację, że nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, 

której treść zawarta jest w pkt A.3 

3. Po uzyskaniu pomocy na realizację operacji własnej, dalej zwanej OW, LGD niezwłocznie zamieszcza na 

stronie internetowej informację o planowanej realizacji operacji własnej. 

4. Informacja o której mowa w pkt 2 i 3 jest archiwizowania na stronie LGD. 

 

D. Sposób oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji 
 

1. Organem dokonującym  oceny zgodności z LSR i wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR    

     jest Rada. 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady.  

3. W przypadku OW nie jest możliwe  zapewnienie parytetu w głosowaniu Rady, będzie zachowane tylko  

    quorum , gdyż wszyscy członkowie Rady są członkami Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, ale nad  

    całością głosowania będzie czuwał  powołany zespół. 
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4. Pierwszym etapem procedury wyboru operacji jest ocena zgodności operacji z LSR według lokalnych  

    kryteriów oceny zgodności operacji z LSR (załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych  

     LGD).  

5. Ocena zgodności operacji z LSR odbywa się poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności operacji z LSR  

    – załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.  

6. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych  

      gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie  

      jest* zgodna z LSR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 

7. Drugim etapem procedury wyboru operacji jest ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami LGD. 

8. Oceny dokonuje się zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju  

     przedsiębiorczości (załącznik nr 3 do Procedur oceny wyboru operacji własnych LGD) na „Karcie oceny  

    zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji nie dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości” (zał. nr 4 do  

    Procedur oceny wyboru operacji własnych LGD.). 

9.Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów polega na wypełnieniu tabeli zawartej na  

    odpowiedniej karcie. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos  

    uważa się za nieważny. 

10. W trakcie zliczania głosów Przewodniczący jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji  

      zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie i czy operacja uzyskała minimalną  

      wymagana liczbę punktów. 

11. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów dokonuje się  w taki sposób, że  

       sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „SUMA  

       PUNKTÓW” i dzieli się przez liczbę ważnie oddanych głosów. 

12. Po dokonaniu oceny, zliczeniu punktów Rada podejmuje uchwałę o wybraniu lub niewybraniu operacji do  

      dofinansowania. 

13. Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi osiągnąć minimalną ilość punktów. 

 

E. Czasookresy i odpowiedzialność na poszczególnych etapach procedury składania, oceny i wyboru wniosków 

 

Czynność  
 

Czasookres 

Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi – dokumenty, informacje 

Wysłanie informacji   

o ogłoszeniu o planowaniu 

realizacji operacji własnej  

 Prezes Zarządu LGD Wniosek do samorządu województwa o 

planowanej do realizacji operacji 

własnej. 

Ogłoszenie o planowanej 

realizacji operacji własnej 

Po wyrażeniu 

zgody 

niezwłocznie   

na stronie LGD, 

w siedzibie 

LGD, ukaże się 

ogłoszenie o 

planowanej OW 

Biuro LGD Ogłoszenie o naborze zawiera: 

Zakres tematyczny operacji, 

Wysokość środków na realizację 

operacji, 

Kryteria wyboru operacji wraz ze 

wskazaniem minimalnej liczby punktów, 

której uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji, 

Informację o terminie i sposobie 

zgłaszania zamiaru realizacji operacji, 

Informację o dokumentach 

pozwalających na potwierdzenie, że 

podmiot zgłaszający zamiar realizacji 

operacji jest uprawniony do wsparcia. 

 

Termin przyjmowania 

zgłoszeń o zamiarze realizacji 

operacji. 

30 dni od dnia 

ukazania się 

ogłoszenia 

Pracownicy biura 

LGD 

Wydanie potwierdzenia złożenia zamiaru 

realizacji operacji zawierającego datę i 

godzinę wpływu, liczbę załączników, 

opatrzenie pieczątką LGD oraz złożenie 

podpisu przez osobę przyjmującą pismo 

o zamiarze wykonania operacji. 

Dzień zakończenia naboru - 

nie wpłynęło  pismo o 

zamiarze realizacji operacji 

0 dzień   
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Zamieszczenie na stronie 

informacji, że nikt nie zgłosił 

zamiaru realizacji operacji 

niezwłocznie Biuro LGD  

Wysłanie wniosku do SW o 

przyznanie pomocy na 

realizację operacji własnej 

Niezwłocznie  Biuro LGD/Zarząd Pismo powiadamiające, ze nikt nie 

zgłosił zamiaru w terminie 30 dni od 

zawieszenia informacji o zamiarze 

realizacji operacji oraz prośba o 

przyznanie pomocy na realizację OW 

Przyznanie pomocy na 

realizację OW 

  SW powiadamia pisemnie LGD  

o przyznaniu pomocy na realizację OW 

Przygotowanie materiałów i 

dokumentów związanych z 

rozpatrywanie  OW dla 

członków Rady 

1-3 dzień Biuro LGD  

Zawiadomienie członków 

Rady  o miejscu, terminie i 

porządku posiedzenia Rady, 

przesłanie członkom Rady 

materiałów i dokumentów 

związanych z porządkiem 

posiedzenia. 

3 dni przed 

posiedzeniem 

Rady 

Kierownik Biura w 

porozumieniu z 

Przewodniczącym 

Rady 

Pismo zawiadamiające o posiedzeniu 

Rady – wysyłka pocztą lub pocztą 

elektroniczną + telefon informujący 

o posiedzeniu 

Podanie do publicznej 

wiadomości informacji o 

miejscu, terminie i porządku 

posiedzenia Rady 

3 dni przed 

posiedzeniem 

Rady 

Biuro LGD Informacja na stronie internetowej LGD 

Posiedzenie Rady – ocena 

zgodności operacji z LSR 

ocena operacji wg lokalnych 

kryteriów wyboru. Podjęcie 

uchwały o dofinansowaniu 

operacji, jeżeli uzyskała 

minimum punktów oceny 

według lokalnych kryteriów 

11-13 dzień Przewodniczący 

Rady 

Karta oceny zgodności operacji  

z LSR; Karty oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru  

Sporządzenie i opublikowanie 

informacji o wybranej OW. 

Niezwłocznie 

najpóźniej do 15 

dnia po ostatnim 

dniu naboru 

Przewodniczący 

Rady/ Biuro LGD 

 Publikacja na stronie internetowej  

i w siedzibie LGD 

 
F. Rozliczenie operacji własnej 

 

1. 30 dni po zakończeniu operacji  własnej LGD składa osobiście w Urzędzie Marszałkowskim  wniosek o płatność  

    wraz z oryginalnymi dokumentami: dowodami zapłaty, fakturami lub rachunkami lub innymi dokumentami  

    finansowymi, umowami z wykonawcami,  listami obecności, protokółami np. z przeprowadzonych konkursów,  

    a także innymi materiałami np. wycinkami z gazet, wydrukami ze stron internetowych, dokumentację fotograficzną. 

2 Dokumenty finansowe są opisane tj. zawierają nr i datę umowy, tytuł projektu, pozycję z zestawienia kosztów, 

wskazania kwoty kosztów kwalifikowanych. 

3.Dokumenty finansowe są podpisane pod względem merytorycznym i finansowym przez osoby upoważnione. 

G. Sprawozdawczość 

1.LGD po rozliczeniu operacji w okresie 3 miesięcy  składa sprawozdanie z realizacji operacji własnej. 

2. Sprawozdanie złożone przez LGD pozwoli zweryfikować czy cele zaplanowane w LSR zostały osiągnięte poprzez  

    wykonanie wskaźników wraz z ich monitoringiem. 

 

H. Wariant II  

(do Biura LGD wpłynął zamiar realizacji operacji przez inny podmiot niż LGD) 
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1. Jeżeli do Biura LGD w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji o zamiarze realizacji OW wpłynął na piśmie  

    zamiar o realizacji operacji, Biuro LGD sprawdza złożone dokumenty, czy wnioskodawca spełnia definicję  

    beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r w sprawie  

    szczegółowych warunków i trybu przyznania 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 § 3 rozporządzenia. 

2. Jeżeli wnioskodawca spełnia definicję beneficjenta to LGD na piśmie powiadamia go o tym fakcie, jednocześnie  

     informując, że w ciągu 3 miesięcy zostanie ogłoszony konkurs. 

3. Na stronie LGD zostaje zamieszczona informacja , że do Biura LGD wpłynęły pisma o zamiarze realizacji operacji,  

     zgłaszający spełnił warunki beneficjenta wobec powyższego zostanie ogłoszony konkurs. 

4. Dalsze postępowanie jest prowadzone według opisu z procedury w pkt A. 

5. Jeżeli do Biura LGD w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji o zamiarze realizacji OW wpłynął na piśmie  

    zamiar o realizacji operacji, ale zgłaszający zamiar nie spełnia definicji beneficjenta i o tym fakcie został  

    powiadomiony, LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa do SW dokumenty w oparciu o które  

    rozstrzygnięto, że zgłaszający zamiar realizacji operacji nie spełnia definicji beneficjenta. 

6.Na stronie internetowej LGD zostaje zamieszczona informacja o fakcie opisanym w pkt 5. 

 

I. Postanowienia końcowe 

 

1. Wnioskodawca 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.  

2. 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.  

2. Bezpieczeństwo danych osobowych  

W trakcie całego procesu oceny i wyboru operacji oraz oceny Wykonawców określonego w niniejszej procedurze, LGD 

zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.  

3. Zmiany procedury  

1. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD 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.  

2. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie 

internetowej LGD.  

4. Zasada stabilności  

1. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie na jakimkolwiek etapie jej realizacji, do sposobu oceny  

i wyboru operacji oraz do oceny Wykonawców zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu.  

2. W przypadku, gdy kryteria wyboru operacji ulegną zmianie na jakimkolwiek etapie realizacji niniejszej procedury, 

do oceny i wyboru operacji oraz do oceny Wykonawców zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu.  

5. Odpowiednie stosowanie przepisów  

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, w szczególności:  

1. ustawy RLKS,  

2. 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.  

 


