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OPERACJE WŁASNE – OPIS PROCEDURY 

 

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,  

 

W celu stworzenia sprawnego i czytelnego dla LGD  systemu przyznawania i rozliczania wsparcia z 

budżetu LGD operacji realizowanych w ramach operacji własnej, opracowano następujący zestaw 

procedur: 

Procedura ogłaszania naboru i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

projektu własnego 

1. procedura ogłaszania naboru  

2. procedura wyboru operacji: 

a) wstępna ocena wniosków według Karty weryfikacji opracowanej na podstawie obowiązują-

cych przepisów prawa, 

b) procedura wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji w razie zaistnienia oko-

liczności podważających bezstronność w procesie oceny, 

3. procedura odwołania  

1.1 Procedura ogłaszania naboru  

1. Informację o operacji własnej, LGD zamieszcza na swojej:  

- stronie internetowej www.dobrawidawa.pl,  

- na stronach internetowych urzędów gmin, 

- w siedzibach członków i partnerów LGD, 

2. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków LGD podaje 

datę jego publikacji (dzień/miesiąc/rok). Wszystkie ogłoszenia o naborze są archiwizowane na 

stronie internetowej LGD co najmniej do momentu upływu okresu trwałości inwestycyjnych 

projektów własnych.  

3. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach wniosków w następujący sposób: kolejny numer 

ogłoszenia (zaczynając od numeru 1) łamany przez dany rok, łamany przez literę W, np. 

1/2016/W. 

4. LGD ogłasza informację o planowanej do realizacji operacji własnej: 

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 (musi to być forma 

pisemna np. 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 

określoną w § 3 rozporządzenia LSR. 

5. Od dnia zamieszczenia informacji o realizacji operacji własnej Beneficjent w terminie 30 dni 

może zgłosić zamiar realizacji operacji na druku formularzu zamieszczonym ze stronie 

internetowej i złożyć go w siedzibie LGD, 

6. LGD może złożyć wniosek o przyznanie pomocy do SW 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, 

http://www.dobrawidawa.pl/
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b) operacja w wyniku oceny Rady otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w 

ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR; 

c) umieszczono informację o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego 

Beneficjenta;  

7. W przypadku jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego Beneficjenta 

LGD m. in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokonuje w ciągu 3 dni oceny, 

czy jest on uprawniony do wsparcia. 

8. LGD zgłasza zamiar realizacji operacji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy do ZW jeżeli 

podmiot nie jest uprawniony do wsparcia. LGD informuje zgłaszającego o zaistniałej sytuacji  

w ciągu 7 dni - LGD przekazuje skan pisma drogą poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca 

posiada adres e-mail - z opcją potwierdzenia dostarczenia i odczytu wiadomości) a oryginał 

pisma – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

9. W terminie 3 m-cy LGD ogłasza nabór w tym zakresie (jeżeli podmiot jest uprawniony do 

wsparcia) i informuje o tym zgłaszającego - przekazuje skan pisma drogą poczty elektronicznej 

(o ile wnioskodawca posiada adres e-mail - z opcją potwierdzenia dostarczenia i odczytu 

wiadomości) a oryginał pisma – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

10. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wykazem wymaganych dokumentów 

umieszczony jest na stronie internetowej LGD www.dobrawidawa.pl. 

11. Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście do biura LGD, w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 21 dni od rozpoczęcia naboru. Wnioski 

złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej nie będą rozpatrywane.  

12. Wniosek powinien być: 

 wypełniony elektronicznie. 

 trwale spięty i umieszony w skoroszycie. 

 dostarczony do biura w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

13. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie 

wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia 

wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz 

liczbę załączników.  

14. Wnioski numerowane są w następujący sposób: kolejny numer wniosku, oznaczenie operacji 

literą W i rok naboru, np. 1/W/2016. 

15. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek poprzez pisemne zawiadomienie LGD o 

wycofaniu wniosku. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, 

a wnioskodawca, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie traktowany 

jakby tego wniosku nie złożył. 

16. Oficjalne zamknięcie listy złożonych wniosków następuje o godz. 15.00 w dniu zakończenia 

terminu składania wniosków poprzez podkreślenie listy i podpisanie przez upoważnione osoby 

oraz przeliczenie wniosków i sprawdzenie rejestru przyjmowania wniosków. Biuro LGD 

zestawia złożone wnioski w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie. 

 

 

1.2 Procedura wyboru operacji: 

1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

przyznanie pomocy Rada LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, w tym wg kryteriów 

dla wyboru operacji w ramach operacji własnych. 

2. Członkowie Rady w okresie 7 -14 dni przed posiedzeniem Rady otrzymują z Biura dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia oceny; 

3. Członkowie Rady przed oceną wniosku wypełnia  „Deklarację poufności i bezstronności”; 
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4. Oceniający członkowie Rady mogą korzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie, której doty-

czy projekt (o zatrudnieniu eksperta decyduje Zarząd na wniosek członka Rady złożony do biu-

ra najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem). 

5. Ocena odbywa się za pomocą kart oceny zgodności operacji własnej z LSR oraz za pomocą 

kart oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru.  

6. W głosowaniu nad daną operacją zarówno władze publiczne jak i jakakolwiek pojedyncza gru-

pa interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu (LGD prowadzi rejestr interesów). 

7. Przed przystąpieniem do oceny zgodności z LSR przez Radę, LGD dokonuje wstępnej oceny 

wniosków według Karty weryfikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakre-

sie: 

a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o na-

borze, 

c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, spełniania do-

datkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru. 

8. Wypełniona karta weryfikacji zawiera również decyzję o podleganiu/niepodleganiu oceni 

zgodności z LSR i wyborowi. LGD przechowuje karty weryfikacji w dokumentacji danego 

naboru. 

9. Operacje, które nie spełniają ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z LSR i 

wyborowi. 

10. Rada LGD dokonuje wyboru operacji zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Rady LGD. 

11. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

1) zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć wskazanych w  

LSR dla danej operacji własnej 

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. 

12. Rada LGD dokonuje oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w ramach 

operacji własnych spośród operacji, które: 

1) są zgodne z LSR, 

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy, są kompletne, tj. z wypełnionymi wszystkimi polami i zawierają 

wszystkie wymagane załączniki, 

3) są zgodne z zakresem tematycznym operacji własnej. 
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku. 

 
Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Pkt Sposób weryfikacji 

wszystkie    Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru obję-
tego strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod. 
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje dotyczące 
innowacyjności operacji muszą być zamieszczone równocześnie we: 
1) wniosku w sekcji B.III „Opis planowanej operacji” - w punkcie 1: 

„Operacja wpisuje się w cele LSR”, w podpunkcie 1.4: „Uzasad-

nienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji 

przez LGD”, 

2) biznesplanie w sekcji IV. „Opis wyjściowej sytuacji ekonomicz-

nej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy”, w punk-

cie 4.1 „Opis planowanej operacji – ogólne informacje o plano-

wanej działalności gospodarczej”, w podpunkcie 7: „Innowacyj-

ność operacji”, 

3) dokumencie „Innowacyjność projektu”. 

 
 
 
 

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 
objętego strategią 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych równocześnie  we: 
1) wniosku w sekcji B.III „Opis plano-

wanej operacji” - w punkcie 1: 

„Operacja wpisuje się w cele LSR”, 

w podpunkcie 1.4: „Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR i kryteriami 

wyboru operacji przez LGD”, 

2) biznesplanie w sekcji IV. „Opis 

wyjściowej sytuacji ekonomicznej 

podmiotu ubiegającego się o przy-

znanie pomocy”, w punkcie 4.1 

„Opis planowanej operacji – ogólne 

informacje o planowanej działalno-

ści gospodarczej”, w podpunkcie 7: 

„Innowacyjność operacji”, 

3) dokumencie „Innowacyjność pro-

jektu”. 

 
Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i załączni-
kach muszą być tożsame z informacjami 
zawartymi w dokumencie pt.: „Innowa-
cyjność projektu”. 
 

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na tere-

nie której realizowany będzie projekt (gmina musi 

znajdować się na obszarze objętym strategią) 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego na obszarze 

gminy, na której będzie realizowany projekt (gmina 

musi znajdować się na obszarze objętym strategią),  

0 

wszystkie Zastosowanie Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiąza-
nia sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. W przypadku ope-

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowi-
ska lub klimatu 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
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rozwiązań sprzy-

jających ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

racji inwestycyjnych, tj. takich, w których  zaplanowane są prace 
budowlane, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup 
wyposażenia, preferowane jest zastosowanie bardziej ekologicznych 
materiałów lub technologii od tych, które są powszechnie stosowa-
ne czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko plano-
wanej inwestycji, której wyniki potwierdzą, że zastosowane w ra-
mach operacji rozwiązania sprzyjają ochronie środowiska lub klima-
tu. Wnioskodawca powinien podać informację świadczące 
o wyborze bardziej ekologicznych materiałów lub technologii (należy 
wskazać konkretny materiał lub technologię, w której wnioskodawca 
upatruje spełnienia przedmiotowego kryterium, przedstawić alter-
natywne rozwiązania funkcjonujące na rynku, wskazać, że są one 
bardziej popularne od rozwiązania, które wybiera wnioskodawca, 
wykazać, że wybrane przez wykonawcę materiały lub technologie 
bardziej sprzyjają ochronie środowiska lub klimatu, np. emitują 
mniej spalin, wiążą się z wykorzystaniem mniejszej ilości energii, 
wiążą się z produkcją mniejszej ilości śmieci). 
 
W przypadku operacji miękkich, czyli projektów składanych w ra-
mach operacji grantowych,  zakładających min.: realizację projektów 
szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych, itp.  preferowane będą 
projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w 
tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom 
klimatu. 

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie śro-
dowiska lub klimatu 

0 informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 

 

NI Obszar realizacji 

 

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej, które realizowane będą wyłącznie na obszarze miejscowości do 
5 tys. mieszkańców. 
 
Weryfikacji podlega stan liczebny mieszkańców danej miejscowości 
na podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie wcześniej 
niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku – zaświadczenie sta-
nowi załącznik do wniosku. 
 
Inwestycje w ramach operacji, opisane we wniosku, powinny być 

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miej-
scowości do 5 tys. mieszkańców 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
Operacja realizowana w całości lub w części na 
obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców 

0 
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realizowane tylko na obszarze jednej lub kilku miejscowości spełnia-
jących wyżej wskazany warunek. 

wszystkie Powiązanie z 
innymi projekta-

mi 

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami 
realizowanymi przez inne podmioty, w szczególności w ramach 
RLKS-u, podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnio-
skodawca. 
Powiazanie operacji występuje, gdy wnioskodawca nawiązał formal-
ną współpracę z  innym podmiotem, który realizował jakiś projekt. 
Współpraca powinna zostać udokumentowana umową lub deklara-
cją współpracy, w/w dokumenty winny zawierać minimum oznacze-
nie stron, zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklaracja 
współpracy  powinna być sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji stron.  
 
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin 
konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
społeczności lokalnej, który jest dostępny pod adresem: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-
2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/wybor-lsr-do-realizacji-
przez-lgd/ 
 

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej 
dwoma komplementarnymi projektami innego 
podmiotu, podmiot ten musi reprezentować także 
inny sektor niż Wnioskodawca. 
 

2 
 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach (obligatoryjnym załączni-
kiem jest umowa lub deklaracja współ-

pracy wnioskodawcy z podmiotem 
realizującym inny projekt) 

 
Realizacja operacji powiązana jest z jednym kom-
plementarnym projektem innego podmiotu, pod-
miot ten musi reprezentować także inny sektor niż 
Wnioskodawca. 

1 

Bez powiązań 0 

wszystkie  Wykorzystanie 
lokalnych zaso-

bów 
 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym poten-
cjale: 

 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy lokalne, legendy lokalne, 

tradycyjne zawody występujące na obszarze objętym LSR, ze-

społy ludowe pielęgnujące tradycje występujące na obszarze 

objętym LSR), 

 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne występu-

jące na obszarze objętym LSR), 

 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru objętego LSR 

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu 
przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, 

tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu 

jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kultural-
nego, historycznego oraz przyrodniczego 

1 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z 
wymienionych potencjałów 

0 
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flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.). 

 
Wnioskodawca powinien wyraźnie wskazać rodzaj potencjału, na 
którym bazuje jego operacja, nazwać ten potencjał, opisać jego 
związek z obszarem objętym LSR oraz wskazać w jaki sposób realiza-
cja operacji pozwoli zachować ten potencjał lub wyjaśnić dlaczego 
operacja bazuje na tym potencjale. 
 
Za operacje zachowującą lokalny potencjał zostanie uznana opera-
cja, której głównym celem jest utrwalenie lub zachowanie lokalnego 
potencjału (np. operacje odnawiające lokalne zabytki, spisujące 
tradycyjne obrzędy, dokumentujące charakterystyczne gatunki flory 
i fauny). 
Za operację bazującą na lokalnym potencjale zostanie uznana ope-
racja, która podstawowe znaczenie ma wskazany przez wniosko-
dawcę lokalny potencjał, który w wyniku realizacji operacji nie ule-
gnie pogorszeniu (np. operacja realizowana jest w historycznym 
miejscu i ten fakt zostanie przez wnioskodawcę wyeksponowany w 
ramach prowadzonej działalności, zaś historyczne walory tego miej-
sca nie ulegną pogorszeniu lub operacja, której głównym celem jest 
umożliwienie zapoznania się z przez mieszkańców lub osoby odwie-
dzające obszar objęty LSR z oznaczonym lokalnym potencjałem lub 
lokalny potencjał stanowić będzie jeden z głównych elementów 
oferty wnioskodawcy). 

wszystkie  Promocja LGD 
(kryterium nie 

dotyczy operacji 
realizowanych 

przez LGD) 

Preferuje operacje, mające wpływ na promocję LGD, rozumianą jako 
stworzenie przez Wnioskodawcę na głównej stronie internetowej 
dotyczącej realizowanej operacji zakładki, na której zostanie za-
mieszczony tekst informujący o LGD zgodny z wymogiem LGD, i 
koszt ten zostanie ujęty: 
 w przypadku operacji z zakresu Podejmowania działalności 

gospodarczej w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywanych 

wydatków niezbędnych do realizacji operacji  

Projekt ma zaplanowane narzędzie promocji ujęte 
 w przypadku operacji z zakresu Podejmowa-

nia działalności gospodarczej w Biznesplanie 

w Zestawieniu przewidywanych wydatków 

niezbędnych do realizacji operacji  

 w przypadku operacji z zakresu Rozwijania 

działalności gospodarczej we wniosku w Ze-

stawieniu rzeczowo-finansowym operacji i w 

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
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 w przypadku operacji z zakresu Rozwijania działalności gospo-

darczej we wniosku w Zestawieniu rzeczowo-finansowym ope-

racji i w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywanych wy-

datków niezbędnych do realizacji operacji 

 w przypadku operacji z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej we wniosku w Zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji 

- w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako pozycja o nazwie: 
„Stworzenie zakładki na głównej stronie internetowej Wnioskodaw-
cy służącej promocji LGD – zawartość wg wzoru udostępnionego 
przez LGD – funkcjonującej przez cały okres trwałości operacji”. 

Biznesplanie w Zestawieniu przewidywa-

nych wydatków niezbędnych do realizacji 

operacji 

 w przypadku operacji z zakresu Rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruk-

tury turystycznej lub rekreacyjnej lub kultu-

ralnej we wniosku w Zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji 

- w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako 
pozycja o nazwie: „„Stworzenie zakładki na głów-
nej stronie internetowej Wnioskodawcy służącej 
promocji LGD – zawartość wg wzoru udostępnio-
nego przez LGD – funkcjonującej przez cały okres 
trwałości operacji”. 
 

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyj-
nych lub planuje promocję LGD bezkosztowo 

0 

wszystkie Powiązanie z 

ofertą turystycz-

ną obszaru 

Preferuje operacje, w przypadku  których Wnioskodawcy   przed-

stawią dokument potwierdzający, że rozwijana w związku z realiza-

cją operacji oferta usług i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

okołoturystycznej będzie związana z  istniejącą na obszarze ofertą 

turystyczną 

Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę 

turystyczną 

2 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 

 Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze 

ofertę turystyczną 

0 

RDG Okres prowadze-
nia działalności 
gospodarczej na 
obszarze wiej-

skim objętym LSR 
przez podmiot 

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR 
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub jej oddziały 
minimum 1 rok. 
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
wiejskim objętym LSR ustala się na dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy do LGD w ramach naboru, w oparciu o  informacje 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez 
dany podmiot lub jego oddział na terenie wiejskim 
objętym LSR wynosi więcej niż 2 lata  
 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach 
 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez 
dany podmiot lub jego oddział na terenie wiejskim 

1 
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prowadzący 
działalność go-
spodarczą lub 
jego oddział  

zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w Centralnej Ewidencji i 
Informacji Gospodarczej, tj. biorąc pod uwagę, przez jaki czas na tym 
obszarze zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział lub 
miejsce prowadzenia działalności. 

 

objętym LSR wynosi od 1 do 2 lat  
 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez 
dany podmiot lub jego oddział na terenie wiejskim 
objętym LSR wynosi mniej niż 1 rok 

0 

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD* 
(kryterium nie 

dotyczy operacji 
realizowanych 

przez LGD) 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez 
Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas 
prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem 

doradztwa” dostępnym pod adresem: 
http://www.dobrawidawa.pl/o-lgd/funkcjonowanie-lgd, w terminie 

po zakończeniu poprzedniego naboru, najdalej do dnia 
poprzedzającego ostatni dzień aktualnego naboru, w którym 
wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy i wnioskuje o 
przyznanie punktu w ramach niniejszego kryterium. Niniejsze 
kryterium nie uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy operacja 
zostanie skonsultowana osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w 
siedzibie LGD: 
1) Wnioskodawcy, lub 

2) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych niepo-

siadających osobowości prawnej – osób   reprezentujących da-

ny podmiot. 

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście 
przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na postawie 
podstawie informacji zawartych we 

wniosku i rejestrze doradztwa/ doku-
mentacji LGD  

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobi-
ście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 
 

 

0 

wszystkie Kompletność i 
spójność wniosku 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został 
przygotowany w sposób spójny i kompletny. 
 
Przez spójność wniosku rozumie się sytuację, w której opisy w po-
szczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach nie wykluczają 
się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się 
wzajemnie, we wniosku brak sprzeczności, błędów logicznych.  
 

Wniosek jest kompletny i spójny 2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentów 

Wniosek jest kompletny lub spójny 1 

Wniosek nie jest kompletny i spójny 0 

http://www.dobrawidawa.pl/o-lgd/funkcjonowanie-lgd
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Przez kompletność wniosku rozumie się sytuację, w której dokumen-
ty stanowiące załączniki do wniosku zostały ułożone przez wniosko-
dawcę, do wniosku załączono wszystkie załączniki wymagane dla 
danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, 
załączniki są kompletne, tzn. nie brakuje żadnych stron ani wymaga-
nych podpisów, załączniki zostały należycie wypełnione i nie zacho-
dzą żadne przesłanki uzasadniające wezwanie wnioskodawcy do 
złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów w trybie art. 21 
ust. 1a ustawy o RLKS. 
 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi 
być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez LGD: 12 pkt. 
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt. 

Dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów  13 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5pkt. 

Dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 15 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt. 
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych. 

 
Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji 

wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru 
objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod 
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje 
dotyczące innowacyjności operacji muszą być zamieszczone 
równocześnie we: 
4) wniosku w sekcji B.III „Opis planowanej operacji” - w punk-

cie 1: „Operacja wpisuje się w cele LSR”, w podpunkcie 1.4: 

„Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD”, 

5) biznesplanie w sekcji IV. „Opis wyjściowej sytuacji ekono-

micznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy”, 

w punkcie 4.1 „Opis planowanej operacji – ogólne informa-

cje o planowanej działalności gospodarczej”, w podpunkcie 

7: „Innowacyjność operacji”, 

6) dokumencie „Innowacyjność projektu”. 

 

Ma charakter innowacyjny w skali całe-
go obszaru objętego strategią 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych równocześnie  
we: 
4) wniosku w sekcji B.III „Opis pla-

nowanej operacji” - w punkcie 1: 

„Operacja wpisuje się w cele LSR”, 

w podpunkcie 1.4: „Uzasadnienie 

zgodności z celami LSR i kryteria-

mi wyboru operacji przez LGD”, 

5) biznesplanie w sekcji IV. „Opis 

wyjściowej sytuacji ekonomicznej 

podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy”, w punkcie 

4.1 „Opis planowanej operacji – 

ogólne informacje o planowanej 

działalności gospodarczej”, w 

podpunkcie 7: „Innowacyjność 

operacji”, 

6) dokumencie „Innowacyjność 

projektu”. 

 
Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i załącz-
nikach muszą być tożsame z informa-
cjami zawartymi w dokumencie pt.: 
„Innowacyjność projektu”. 
 

Ma charakter innowacyjny w skali gmi-

ny, na terenie której realizowany będzie 

projekt (gmina musi znajdować się na 

obszarze objętym strategią) 

1 

Nie ma charakteru innowacyjnego na 

obszarze gminy, na której będzie reali-

zowany projekt (gmina musi znajdować 

się na obszarze objętym strategią) 

0 
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wszystkie Powiązanie z 

innymi projek-

tami 

 Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami 
realizowanymi przez inne podmioty, w szczególności w ramach 
RLKS-u, podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż 
Wnioskodawca. 
 
Powiazanie operacji występuje, gdy wnioskodawca nawiązał 
formalną współpracę z  innym podmiotem, który realizował jakiś 
projekt. Współpraca powinna zostać udokumentowana umową 
lub deklaracją współpracy, w/w dokumenty winny zawierać 
minimum oznaczenie stron, zakres i czas trwania współpracy. 
Umowa lub deklaracja współpracy  powinna być sporządzona w 
formie pisemnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.  
  
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin 
konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem społeczności lokalnej, który jest dostępny pod adre-
sem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-
2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/wybor-lsr-do-
realizacji-przez-lgd/ 

Realizacja operacji powiązana jest z co 

najmniej dwoma komplementarnymi 

projektami innego podmiotu, podmiot 

ten musi reprezentować także inny 

sektor niż Wnioskodawca. 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku i 

załącznikach (obligatoryjnym załączni-

kiem jest umowa lub deklaracja 

współpracy wnioskodawcy z podmio-

tem realizującym inny projekt) 
Realizacja operacji powiązana jest z 

jednym komplementarnym projektem 

innego podmiotu, podmiot ten musi 

reprezentować także inny sektor niż 

Wnioskodawca. 

1 

Bez powiązań 0 

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych zaso-

bów 

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym 
potencjale: 

 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy lokalne, legendy lokal-

ne, tradycyjne zawody występujące na obszarze objętym 

LSR, zespoły ludowe pielęgnujące tradycje występujące na 

obszarze objętym LSR), 

 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne 

występujące na obszarze objętym LSR), 

 przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru objętego LSR 

flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.). 

 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu przynajmniej dwóch ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalne-
go, historycznego oraz przyrodniczego 

2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i 
załącznikach 

Realizacja projektu bazuje lub służy 
zachowaniu jednego ze wskazanych 
potencjałów, tj. kulturalnego, historycz-
nego oraz przyrodniczego 

1 

Realizacja projektu nie służy zachowaniu 
żadnego z wymienionych potencjałów 

0 
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Wnioskodawca powinien wyraźnie wskazać rodzaj potencjału, 
na którym bazuje jego operacja, nazwać ten potencjał, opisać 
jego związek z obszarem objętym LSR oraz wskazać w jaki spo-
sób realizacja operacji pozwoli zachować ten potencjał lub 
wyjaśnić dlaczego operacja bazuje na tym potencjale. 
 
Za operacje zachowującą lokalny potencjał zostanie uznana 
operacja, której głównym celem jest utrwalenie lub zachowanie 
lokalnego potencjału (np. operacje odnawiające lokalne zabytki, 
spisujące tradycyjne obrzędy, dokumentujące charakterystyczne 
gatunki flory i fauny). 
Za operację bazującą na lokalnym potencjale zostanie uznana 
operacja, która podstawowe znaczenie ma wskazany przez 
wnioskodawcę lokalny potencjał, który w wyniku realizacji ope-
racji nie ulegnie pogorszeniu (np. operacja realizowana jest w 
historycznym miejscu i ten fakt zostanie przez wnioskodawcę 
wyeksponowany w ramach prowadzonej działalności, zaś histo-
ryczne walory tego miejsca nie ulegną pogorszeniu lub operacja, 
której głównym celem jest umożliwienie zapoznania się z przez 
mieszkańców lub osoby odwiedzające obszar objęty LSR z ozna-
czonym lokalnym potencjałem lub lokalny potencjał stanowić 
będzie jeden z głównych elementów oferty wnioskodawcy). 

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD* 
(kryterium nie 
dotyczy opera-
cji realizowa-

nych przez LGD) 

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez 
Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa 
podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z 

„Regulaminem doradztwa” dostępnym pod adresem: 
http://www.dobrawidawa.pl/o-lgd/funkcjonowanie-lgd, w 

terminie po zakończeniu poprzedniego naboru, najdalej do dnia 
poprzedzającego ostatni dzień aktualnego naboru, w którym 
wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy i wnioskuje 
o przyznanie punktu w ramach niniejszego kryterium. Niniejsze 
kryterium nie uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy operacja 
zostanie skonsultowana osobiście przez Wnioskodawcę z 

Operacje, które zostały skonsultowane 
osobiście przez Wnioskodawcę z pra-
cownikami biura 

1 Kryterium weryfikowane na postawie 
podstawie informacji zawartych we 
wniosku i rejestrze doradz-
twa/dokumentacji LGD Operacje, które nie zostały skonsulto-

wane osobiście przez Wnioskodawcę z 

pracownikami biura 

0 

http://www.dobrawidawa.pl/o-lgd/funkcjonowanie-lgd
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pracownikami biura po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się 
osobiście w siedzibie LGD: 
3) Wnioskodawcy, lub 

4) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej – osób   reprezentu-

jących dany podmiot. 

wszystkie Kompletność i 
spójność wnio-

sku 

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został 
przygotowany w sposób spójny i kompletny. 
 
Przez spójność wniosku rozumie się sytuację, w której opisy w 
poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach nie wy-
kluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i 
uzupełniają się wzajemnie, we wniosku brak sprzeczności, błę-
dów logicznych.  
Przez kompletność wniosku rozumie się sytuację, w której do-
kumenty stanowiące załączniki do wniosku zostały ułożone 
przez wnioskodawcę, do wniosku załączono wszystkie załączniki 
wymagane dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją 
wypełniania wniosku, załączniki są kompletne, tzn. nie brakuje 
żadnych stron ani wymaganych podpisów, załączniki zostały 
należycie wypełnione i nie zachodzą żadne przesłanki uzasadnia-
jące wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dodat-
kowych dokumentów w trybie art. 21 ust. 1a ustawy o RLKS. 
 
Aby otrzymać maximum punktów w ww. kryterium, wniosek 
musi być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD. 

Wniosek jest kompletny i spójny 2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentów Wniosek jest kompletny lub spójny 1 

Wniosek nie jest kompletny i spójny 0 

Maksymalna liczba punktów 9,  minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4. 
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13. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD: 

1) przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z 

LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryte-

riów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez 

operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskaza-

nie, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych 

wniosków zamieszcza także informację o wyborze na stronie na stronie  wraz z  protoko-

łami z posiedzeń dotyczących oceny i wyboru operacji zawierających informację o włą-

czeniach z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy. 

14. Jeżeli operacja: 

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo 

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, 

albo 

3) nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków 

 wnioskodawca otrzymuje również informację o możliwości wniesienia protestu. 

15. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji w ramach realizowanej operacji własnej – po 

uwzględnieniu ewentualnych protestów przedkłada SW dokumenty potwierdzające przeprowa-

dzenie wyboru operacji własnej. 

1.3 Procedura odwołania  

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu za pośrednictwem LGD Dobra Widawa do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w przypadku : 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo, 

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów,  

3) brak zgodności z zakresem tematycznym 

albo 

4) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskaza-

nym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania skanu pisma drogą poczty elektronicznej (o 

ile wnioskodawca posiada adres e-mail - z opcją potwierdzenia dostarczenia i odczytu wiadomości) 

a oryginał pisma – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3. Protest wnoszony jest w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie 

internetowej LGD.   

4. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego 

oczywiste omyłki, właściwa instytucja (LGD lub zarząd województwa) wzywa 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 zakresie:  

1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;  

2) oznaczenia wnioskodawcy;  

3) numeru WOPP; 

4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu po-

świadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.  

Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg 

terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie 

protestu (termin dla zarządu województwa). 

5. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie 

oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, i:  

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem opera-

cji do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez 
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LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, 

albo  

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do zarządu wojewódz-

twa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzy-

gnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.  

6. Niezależnie od powyższego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd woje-

wództwa. 

7. Protest pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 

1) został wniesiony po terminie,  

2) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,  

3) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, 

lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z 

LSR oraz uzasadnienia o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio 

przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez zarząd województwa, a 

informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

8. Protest dotyczący konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz. 

9. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zostaje poin-

formowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 

10. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Wynik oceny zamieszczony jest na stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do niniejszej procedury: 

 

1. Wzór karty zgłoszenia zamiaru realizacji operacji 

2. Wzór formularza „INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU”  

3. Wzór formularza wniesienia protestu w celu ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinanso-

wanie operacji 

 

 

Niniejsza procedura wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej  www.dobrawidawa.pl 

oraz w biurze LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica w godzinach pracy 

biura,  pn. – pt. w godz. 7.45 – 15.45.  

http://www.dobrawidawa.pl/

