
 

 

 

 

 

Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR 

 

 

Określenie procedury wyboru operacji własnych LGD, procedury rozstrzygnięć organu 

decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji własnych oraz kryteriów, na 

podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji.  

 

 

1. Informację o planowanej do realizacji operacji własnej, LGD zamieszcza na swojej stronie 

internetowej www.qwsi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.  

2. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji 

własnej, LGD podaje datę jej publikacji (dzień/miesiąc/rok).  

3. Wszystkie informacje o planowej do realizacji operacji własnej są archiwizowane na stronie 

internetowej LGD.  

4. Wszystkie informacje o niezgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego 

wnioskodawcę są archiwizowane na stronie internetowej LGD. 

5. LGD numeruje kolejne informacje o planowanej do realizacji operacji własnej w następujący 

sposób: kolejny numer informacji w danym roku (zaczynając od numeru 1) łamany przez dany 

rok, łamany przez litery OW. 

6. Informacja o planowanej do realizacji operacji 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 (forma pisemna, 

bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD), 

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

realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określone 

w § 3 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.2015 poz. 1570) – rozporządzenie LSR. 

7. LGD może złożyć wniosek o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa na realizację operacji 

własnej, jeżeli: 

a) 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji 

operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji; 

b) operacja w wyniku oceny Rady otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów  

w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru dla operacji własnych określonych w LSR; 

c) umieszczono na stronie internetowej LGD informację o niezgłoszeniu zamiaru realizacji 

operacji przez potencjalnego wnioskodawcę.  

8. W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, 

biuro LGD wraz z Przewodniczącym Rady i Sekretarzem przy zastosowaniu karty weryfikacji 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (dot. pkt I – V) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury i w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokonuje  oceny, czy jest on 

uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR. 

http://www.qwsi.pl/


 

 

 

a)   jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił 

podmiot uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego 

oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji, ogłoszenia naboru w tym 

zakresie, 

b)   jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że nie są spełnione przez ten podmiot 

warunki dostępu do pomocy, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego oraz 

przekazania do Zarządu Województwa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy dotyczącym 

operacji własnej, dokumentów w oparciu o które podjęła takie rozstrzygnięcia. Wynik oceny 

(informacja) powinien również zostać zamieszczony na stronie internetowej LGD przy 

informacji o zamiarze realizacji operacji własnej. 

9. Jeżeli spełnione są warunki określone w pkt. 8 lit.  a) niniejszej procedury, w terminie 3 m-cy 

LGD ogłasza nabór w tym zakresie. 

 

10. Wybór operacji do dofinansowania przeprowadzany jest zgodnie z Procedurą wyboru i oceny      

operacji w ramach LSR. 

11. Jeśli operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym do LGD przez uprawniony 

podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji, nie zostanie wybrana do realizacji, 

LGD składa do Zarządu Województwa wniosek o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją w 

tym zakresie.  

12. LGD ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej przy informacji o zamiarze realizacji 

operacji własnej, wynik oceny wniosku przez Radę. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze zastosowanie mają przepisy Regulaminu 

Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Qwsi”.” 

 

 

Załącznik nr 1: Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  

 

 

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI 

W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020 1 

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. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, 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 udzielenie jednoznacznej pozytywnej 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. 

      Weryfikujący 

      TAK   NIE     ND   

             

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą 
           

                    



 

 

 

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 gospodarczej2 
            

  
         

  
 

         

2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 

            

  

         

  
 

         

3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

           

           

4. Wnioskodawca jest pełnoletni 

           

           

5. Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia3), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1,3 i 4 (§ 

3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia3)                

  

         

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, w ramach której zamierza realizować 

operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy 

powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia 

powyższy warunek dotyczący gmin)  

           

  

         

  
 

         

2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 

           

  
 

         

                    

3. Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.) 

                

                    

III.  Wnioskodawcą 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                 

                  

                    

IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna 

                

                    

1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od 

formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III 

 

                

  
                

2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega się o 

pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia3)                 



 

 

 

                    

V. Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 
                

                    

1. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu 

przepisów  rozporządzenia 651/20144 
                

                    

VI. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI  

Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-20201 

      TAK   NIE         

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201 
  

              

                    

Zweryfikował:   

       

Imię i nazwisko Weryfikującego ………………………………………………………………………          

Data i podpis   ………/………/20………          ……………………………………………………..     

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 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584 z późn.zm.)   

                    
3 Rozporządzenie 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. 

poz. 1570) 

  

  
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 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) 

  

 

 

 


