Załącznik do uchwały nr 4/2020
Rady LGD Stolem z dnia 15.12.2020 r.

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI WŁASNYCH
Dokumenty mające zastosowanie podczas wyboru i oceny operacji własnych:
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 z
późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiające 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.
4. Statut LGD oraz dokumenty opracowane i obowiązujące na jego podstawie.
5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (z późn.
zmianami)
6. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7/1/2020 z listopada 2020 r. w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z
realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7. Wytyczne nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w zakresie niektórych zasad dokonywania
wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Założenia:
1.

Procedura realizacji operacji własnych dostępna jest na stronie internetowej LGD
(www.lgdstolem.pl).

2.

Wszystkie decyzje w zakresie wyboru i oceny operacji własnych podejmuje Rada LGD.

3.

Rada LGD składa się z 11 członków powoływanych na 4-letnią kadencję, w tym z
przedstawicieli
sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, a także innych
odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, przy czym
przedstawiciele sektora publicznego stanowią mniej niż 30%. Ponadto w składzie Rady znajduje
się przynajmniej jeden przedsiębiorca, jedna kobieta oraz jedna osoba poniżej 35 roku życia.
Co najmniej 40% członków Rady LGD musi posiadać doświadczenie w ocenie i wyborze
operacji finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
lub osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013.
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4.

W decyzjach Rady LGD dotyczących wyboru, co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów
niebędących instytucjami publicznymi (art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia nr 1303/2013).

5.

Na poziomie podejmowania uchwał przez Radę LGD, ani władze publiczne, ani żadna z grup
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu (art. 32 ust. 2 lit b rozporządzenia nr 1303/2013).

6.

W posiedzeniach Rady LGD uczestniczy Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu bez
prawa do głosowania.

7.

Obsługę techniczną posiedzeń Rady zapewnia pracownik biura LGD do którego obowiązków
należy również kontrola prawidłowości dokumentacji i jej zgodności formalnej.

8.

Na każdym posiedzeniu Rady wybierany jest również Sekretarz Obrad, który monitoruje
przebieg procesu oceny operacji i ich wyboru oraz sporządza protokół z posiedzenia Rady.
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Stosowane skróty:
1. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2. Rozporządzenie nr 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);
3. Rozporządzenie LSR – 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.
2015, poz. 1570) z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378) z późniejszymi zmianami
5. SW – Samorząd Województwa Pomorskiego; z którego zarządem LGD zawarło umowę na
realizację LSR;
6. ZW – Zarząd Województwa Pomorskiego, z którym LGD zawarło umowę na realizację LSR;
7. LGD – Lokalna Grupa Działania Stolem
8. WoPP- wniosek o przyznanie pomocy
9. Harmonogram – harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na
wdrażanie LSR, stanowiący załącznik do umowy ramowej;
10. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
11. Posiedzenie – posiedzenie Rady LGD;
12. Prezes – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stolem
13. Dyrektor biura – Dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Stolem
14. Projekt – operacja, na której realizację został złożony wniosek o przyznanie pomocy;
15. Wnioskodawca – osoba/ podmiot, który złożył wniosek o przyznanie pomocy;
16. Rada LGD – organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Stolem
17. Regulamin Rady LGD – regulamin organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania Stolem
18. Biuro LGD – Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem
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Procedura
I.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

Przed zamieszczeniem na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji
własnej, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w LSR.

LGD podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze realizacji operacji własnej
poprzez umieszczenie jej na stronie www.lgdstolem.pl . W miejscu zamieszczenia na stronie
www informacji o zamiarze realizacji operacji, podaje się datę publikacji (dd-mm-rr).
Informacja o zamiarze realizacji operacji zawiera w szczególności:
1) zakres tematyczny operacji,
2) wysokość środków przeznaczonych na realizacje operacji,
3) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie
jest warunkiem wyboru operacji,
4) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji,
5) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar
realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §
3 rozporządzenia LSR.
Nie ma możliwości zmiany treści informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, kryteriów
wyboru operacji i ustalonych wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.
Informacje o zamiarze realizacji operacji własnej archiwizowane będą na stronie internetowej
LGD, do 31.12.2028, w taki sposób, aby podgląd treści ogłoszeń był możliwy przez każdy
podmiot odwiedzający stronę internetową.
6) Podmiot, który wyraża chęć realizacji operacji wskazanej w zamieszczonej na stronie
www.lgdstolem.pl informacji , zobowiązany jest do złożenia formularza zamiaru realizacji
operacji (zał. nr 1 do procedury)
II. Złożenie wniosku do SW
1) Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o
planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji, LGD
składa do SW (po uprzedniej ocenie zgodności z LSR oraz wg. lokalnych kryteriów wyboru)
wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
2) LGD zamieszcza na stronie internetowej www.lgdstolem.pl informację, że żaden podmiot
nie zgłosił zamiaru realizacji tej operacji przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
III.

Wpłynięcie zamiaru realizacji operacji

1) W przypadku, gdy do biura LGD zostanie złożony formularz zamiaru realizacji operacji
przez potencjalnego wnioskodawcę zostaje zarejestrowany poprzez:
- nadanie znaku sprawy - zgodnie ze schematem obowiązującym w LGD.
- wydanie potwierdzenia – potwierdzeniem jest kopia pierwszej strony informacji
zawierająca co najmniej: datę złożenia, znak sprawy, liczbę złożonych wraz z informacją
załączników, opatrzone pieczęcią LGD Stolem i podpisem osoby przyjmującej.
2) Sporządzenie rejestru formularzy - wszystkie przyjęte formularze wpisane zostają do
rejestru formularzy (załącznik nr 2)
3) Ocena złożonych dokumentów:
– Przed przystąpieniem do oceny, pracownicy biura zobowiązani są do wypełnienia deklaracji
bezstronności, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej procedury
– Pracownicy biura sprawdzają, czy złożona dokumentacja spełnia wymogi ogłoszenia oraz
zawiera niezbędne dokumenty.
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Jeżeli złożona dokumentacja jest kompletna pracownik biura sprawdza czy podmiot jest
uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta (dokonuje się to na karcie
weryfikacji beneficjenta, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej procedury)
– Jeżeli złożona dokumentacja nie pozwala na sprawdzenie, czy potencjalny wnioskodawca
spełnia wymogi beneficjenta LGD wzywa do złożenia wyjaśnień / uzupełnień w terminie 5
dni od dnia wpłynięcia dokumentów. Wezwanie do uzupełnień odbywa się drogą mailową
oraz listownie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4) Potencjalnemu wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W przypadku
wycofania zgłoszenia potencjalny wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia LGD o jego wycofaniu. Biuro LGD archiwizuje zawiadomienia o wycofaniu
zgłoszenia. Kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o
jego wycofanie. Wycofany formularz podlega zwrotowi (oryginał) podmiotowi
ubiegającemu się o wsparcie bezpośrednio lub korespondencyjnie.
–

IV.

Wyniki oceny

1) Jeżeli podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji spełnia wymogi beneficjenta, LGD
informuje o tym zainteresowanego oraz w terminie 3 m-cy od dnia doręczenia informacji,
ogłasza konkurs na wskazany w ogłoszeniu zakres tematyczny zgodnie z procedurą wyboru
i oceny operacji w ramach LSR. Jeżeli wnioskodawca/-y, którzy uprzednio zgłosił/-li zamiar
realizacji operacji, nie zostanie/-ą wybrani przez LGD do realizacji operacji, wówczas LGD
składa do ZW wniosek na realizację operacji własnej oraz dokumentację, w oparciu o którą
podjęła takie rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja) umieszczony zostaje na stronie
internetowej www.lgdstolem.pl przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
2) Jeżeli podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji nie spełnia wymogów beneficjenta,
LGD informuje o tym zainteresowanego oraz przygotowuje wniosek na realizację operacji
własnej do SW. Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy dotyczącym realizacji operacji
własnej, LGD przekazuje dokumenty w oparciu o które podjęła takie rozstrzygnięcie.
Wynik oceny (informacja) umieszczany jest na stronie internetowej www.lgdstolem.pl
przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
V.

Ocena wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej

1) Po przygotowaniu wniosku na realizację operacji własnej, Dyrektor Biura informuje
Przewodniczącego Rady o konieczności zwołania posiedzenia Rady w celu oceny
zgodności projektu z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru. Posiedzenie Rady jest
zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady LGD
wypełniają deklarację bezstronności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do
Regulaminu Rady LGD, na podstawie której sporządzana jest tabela wykluczeń z oceny
(Załącznik nr 5) oraz uzupełniany jest rejestr interesów (załącznik do Regulaminu Rady).
W przypadku dyskusji bądź głosowania nad wnioskiem Członkowie Rady, którzy nie
podpisali deklaracji bezstronności opuszczają salę posiedzeń Rady na ten czas.
2) Wniosek oceniany jest przez wszystkich członków Rady LGD obecnych na posiedzeniu.
3) Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów oceny Dyrektor biura wraz z
Przewodniczącą Rady omawiają wniosek na realizację operacji własnej
4) Członkowie Rady LGD dokonują oceny pod kątem zgodności operacji z LSR w tym z
Programem PROW 2014-2020, wypełniając kartę oceny zgodności z LSR (Załącznik nr 6
).Po dokonaniu oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, wypełnione karty
przekazywane są do Sekretarza Obrad, który z pomocą wyznaczonego Pracownika
weryfikuje wyniki i sprawdza poprawność wypełnionych dokumentów. W razie
stwierdzenia błędów lub braków w sposobie wypełnienia kart, Sekretarz Obrad wzywa
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5)

6)

7)

8)

VI.

członka Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Wskutek wezwania członek
Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisu w polach pustych oraz dokonać
czytelnej korekty w polach wypełnionych, stawiając przy tych poprawkach swój podpis i
oznaczając je datą. W przypadku, gdy mimo wezwania karta nie została w sposób
prawidłowy uzupełniona, ocenę uważa się za nieważną.
Po dokonaniu oceny wniosków zgodności z LSR, Członkowie Rady LGD dokonują oceny
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, poprzez wypełnienie karty oceny
zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (Załącznik nr 7). Możliwe jest przyznawanie
wyłącznie punktów całkowitych. Po dokonaniu oceny operacji pod kątem spełniania
lokalnych kryteriów wyboru, wypełnione karty przekazywane są do Sekretarza Obrad, który
z pomocą wyznaczonego Pracownika biura zlicza punkty oraz sprawdza poprawność
wypełnionych dokumentów. W razie stwierdzenia błędów lub braków w sposobie
wypełnienia kart, Sekretarz Obrad wzywa członka Rady do złożenia wyjaśnień i
uzupełnienia braków. Wskutek wezwania członek Rady może na oddanej przez siebie karcie
dokonać wpisu w polach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w polach wypełnionych,
stawiając przy tych poprawkach swój podpis i oznaczając je datą. W przypadku, gdy mimo
wezwania karta nie została w sposób prawidłowy uzupełniona, ocenę uważa się za
nieważną.
Po dokonaniu oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Rada LGD ustala kwotę
wsparcia dla operacji. Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się poprzez weryfikację wysokości
kwoty przyznanej pomocy w granicach określonych przepisami rozporządzenia LSR:
- wysokość pomocy przyznanej na jedną operację własną nie może przekroczyć 50 tys. zł
Po ustaleniu kwoty wsparcia Rada LGD dokonuje wyboru operacji własnej do finansowania
w ramach LSR podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę (Załącznik nr 8).
Przy czym za operacje własne wybrane do finansowania uważa się operacje, które
przeszły pozytywnie ocenę zgodności z LSR i uzyskały co najmniej 40% maksymalnej
liczby punktów możliwych do uzyskania za lokalne kryteria wyboru.
Uchwała o wybraniu/ niewybraniu operacji własnej do finansowania odbywa się w drodze
głosowania (decyduje większość głosów), przy zachowaniu wymogów i parytetów, o
których mowa w art. 32 ust. 2 lit b oraz art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia nr 1303/2013
oraz respektując niezbędne wykluczenia wskazane w tabeli wykluczeń. Dla
zachowania niezbędnych parytetów możliwe jest wprowadzenie losowania
członków Rady LGD z
określonej grupy interesów, której liczebność jest
dominująca, którzy zostaną dodatkowo wyłączeni z podejmowania decyzji, aby
zachowane były parytety.
Przekazanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia wyboru operacji
własnej.

1) W ciągu 7 dni od dokonania oceny przez Radę, biuro LGD przekazuje do SW dokumentację
z wyboru operacji własnej, zgodnie z wykazem dokumentów przekazywanych do ZW
(załącznik nr 9 ).
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Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………………….
Adnotacja LGD (data wpływu, znak sprawy, ilość załączników)

………………………………………….
Miejscowość, data

FORMULARZ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI
Zgłaszam/y zamiar realizacji operacji pn. ………………………………………………….. wskazany w informacji
umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Stolem.
1. Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby / zamieszkania: ……………………………………………………………………………………
3. Dane podmiotu:

Nr KRS: ……………………………………………
NIP: ……………………………………………

4. Uwagi odnośnie realizacji zadania: …………………………………………………………………………………………..
5. Załączniki:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ……………………………………………..

…………….…………………………………………..
podpis os. reprezentujących podmiot
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OŚWIADCZENIA
A. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat planowanej do realizacji operacji własnej LGD,
która dostępna jest na stronie internetowej www.lgdstolem.pl
B. Oświadczam, że spełniam warunki uprawniające mnie do wsparcia, o których mowa w § 3
rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.):
I. OSOBY FIZYCZNE/OSOBY FIZYCZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ*
1. Miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób niewykonujących
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
– Dz. U. z 2018 r. poz. 646):
Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość): …………………………..
2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuję działalność gospodarczą, wpisane w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców – Dz. U. z 2018 r. poz. 646):
Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość): …………………………..
3. Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
Obywatelstwo: …………………………………………………..
4. Jestem pełnoletni/-a:
Data urodzenia (dd-mm-rrrr): …………………………………………………
5. Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1):
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe): ……………………………………
W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
A). ……………………………………………………..
B) ……………………………………………………..

II. OSOBY PRAWNE*
1. Zgłaszającym jest osoba prawna z wyłączeniem województwa:
Rodzaj osoby prawnej: ………………………………………………
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2. Siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gmin,
których siedziba znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR: obszar wiejski gminy objęty jest LSR, w
ramach którego zamierza realizować operację; w przypadku powiatów, których siedziba znajduje się poza
obszarem wiejskim objętym LSR: obszar co najmniej jednej z gmin wchodzących w skład powiatu jest
obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację)
Adres siedziby/oddziału/wskazanie obszaru wiejskiego gminy, powiatu (ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość): …………………………………………………………………………………………………………..
3. Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1).
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe): ……………………………………………….
W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
A)……………………………………………………..
B) ……………………………………………………..
III.JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM USTAWA
PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ*
1. Zgłaszającym jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną:
Rodzaj jednostki: ………………………………………
2. Siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR:
Adres siedziby/oddziału (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość): …………………………
3. Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1).
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe): ………………………………………
W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
A). ……………………………………………………..
B) ……………………………………………………..
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IV. SPÓŁKA CYWILNA*
1. Zgłaszającym jest spółka cywilna, a każdy jej wspólnik, w zależności od formy prawnej wspólnika,
spełnia kryteria określone w pkt I – III:
Odpowiednie dane wspólników: …………………………………………………….
2. Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1):
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe): ……………………………………………
W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
A). ……………………………………………………..
B) ……………………………………………………..
* Należy wypełnić odpowiednią sekcję
C. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.1997 r. o ochronie
danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna grupa działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz
dla potrzeb niezbędnych do wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2014-2020
D. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje są zgodne z
aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Data:……………….
Czytelny podpis:…………………….
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Załącznik nr 2
Rejestr złożonych formularzy w związku z ogłoszeniem zamiaru realizacji operacji własnej pod nazwą……………..

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Znak sprawy

Wnioskodawca (nazwa)

Gmina

Data wpływu

Godz. wpływu

Załącznik nr 3
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA BIURA LGD STOLEM
dotyczy realizacji operacji własnych

Ja………….. niżej podpisany/a Pracownik Biura LGD Stolem oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności
prawne lub faktyczne, mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu
niżej wymienionego formularza zamiaru realizacji operacji, w szczególności:

a) nie jestem Podmiotem/Osobą, która złożyła formularz zamiaru realizacji operacji ,
b) nie pozostaję z Podmiotem/ Osobą, która złożyła formularz realizacji operacji w stosunku
podległości z tytułu zatrudnienia,
c) nie pozostaję z Podmiotem/Osobą, która złożyła formularz zamiaru realizacji operacji w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo nie jestem związany z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli (tzw. „osoby bliskie”),
d) nie mam bezpośredniego i osobistego interesu gospodarczego związanego z realizacją operacji, ani
takiego interesu nie mają moje „osoby bliskie”.
Lp.

Znak sprawy

Podmiot/imię i nazwisko

1.

2.

….

Miejscowość, data
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Tytuł operacji

Czytelny
Podpis

Załącznik nr 4
KARTA WERYFIKACJI BENEFICJENTA
Osoba oceniająca wypełnia wszystkie punkty karty oceny poprzez zakreślenie odpowiedniej odpowiedzi.
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Termin złożenia formularza jest nie dłuższy niż 30 dni od dnia ogłoszenia
zamiaru realizacji operacji własnej na stronie www.lgdstolem.pl

2.

Podmiot spełnia definicję beneficjenta (weryfikacja na podstawie załącznika
nr 1 do karty)

Tak

Nie

Do
uzup

TAK

NIE

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej lub w przypadku konieczności złożenia uzupełnień

Imię i nazwisko
weryfikującego
Data I podpis
Ostateczny wynik weryfikacji (wypełnia się w przypadku konieczności złożenia uzupełnień)
3.

Podmiot spełnia definicję beneficjenta (weryfikacja na podstawie punktów
kontrolnych I-V ujętych w załączniku nr 1 do karty)

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej

Imię i nazwisko
weryfikującego
Data I podpis
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Załącznik nr 1 do Karty weryfikacji beneficjenta

Weryfikacja beneficjenta na podstawie punktów kontrolnych I-V karty zgodności operacji z PROW
201-2020

I.

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

Lp.

Warunek

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 Prawo przedsiębiorców2
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 Prawo przedsiebiorców2
3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
4. Wnioskodawca jest pełnoletni
Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
5. 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 sie warunku z pkt. II.1.)

TAK

Weryfikujący
NIE
DO
UZUP




















































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
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objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia3)







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

ND






















TAK

Lp.

Warunek

3.

W przypadku gdy operacja w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c
rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w par. 7 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o
którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników
spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub
we własnym imieniu przez okres wskazany w par. 7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal
wykonuje tę działalność.



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 651/2014 6
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Weryfikujący
NIE
DO
UZUP



ND








Załącznik nr 5

Reprezentowa
na grupa
interesu

Członek Rady 11

Członek Rady 10

Członek Rady 9

Członek Rady 8

Członek Rady 7

Członek Rady 6

Członek Rady 5

Członek Rady 4

Członek Rady 3

Członek Rady 2

Imię
i nazwisko
Członka Rady

Członek Rady 1

Tabela wykluczeń.

Liczba reprezentantów grup
interesu
dla danego wniosku na
realizację operacji własnej

Wskazać grupy interesu,
obowiązkowo władza
publiczna

liczba
Wniosek na
realizację
operacji własnej
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Załącznik nr 6
Karta oceny zgodności operacji własnej z LSR
Tytuł operacji własnej
Nazwa Wnioskodawcy
II. Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-20201
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim
dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG,
KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o
udostępnienie danych do innych podmiotów).
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można
potwierdzić spełniania danego kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.
* nie dotyczy operacji własnych LGD

Lp.

TAK

Warunek

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 Prawo przedsiębiorców2
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 Prawo przedsiębiorców2
3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
4. Wnioskodawca jest pełnoletni
Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
5. 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

Weryfikujący
NIE
DO
UZUP






































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 sie warunku z pkt. II.1.)
















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

17







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

ND






Lp.

TAK

Warunek

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)
3.
W przypadku gdy operacja w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c
rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w par. 7 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o
którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników
spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub
we własnym imieniu przez okres wskazany w par. 7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal
wykonuje tę działalność.

V. Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców2
1. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w
rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/2014 6

Weryfikujący
NIE
DO
UZUP















ND

































































VI. Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji
1. Operacja jest zgodna z celem/ celami określonym/ określonymi w PROW na lata
2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie wskaźników
przypisanych do tej operacji.
2. Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w paragrafie 2 ust. 1
rozporządzenia3
3. Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba,
że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie
liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym
obszarem
4. Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą
realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością
Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenie 1303/2013 7
5. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach a wykonanie zakresu
rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w
terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż
do dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
6a. Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych
7. Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1
pkt 2 lit. a rozporządzenia3 spełnia co najmniej 1 z poniższych warunków:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
lub
c) posiada, jeżeli jest osobą fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu
operacji, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować
8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z
biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie
określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia3 który zawiera informacje
wskazane w § 4 ust. 4 rozporządzenia3)
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Lp.

TAK

Warunek

9. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli
jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi



Weryfikujący
NIE
DO
UZUP




VII. Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych
VIII Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
. objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej
1. Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i
w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność
gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
2. Wnioskodawca w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców2
3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50tys. złotych i nie więcej niż
100 tys. złotych.
4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do
której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiebiorców2
5. Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej,
lub
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie
osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o
pracę
6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie
kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia3 i nie są kosztami
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza
obszarem wiejskim objętym LSR
7. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności,
jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona
z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70 %
kwoty, jaką można przyznać na operację

IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych
1. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego
przez podmioty inne niż Wnioskodawca- na podstawie regulaminu korzystania z
inkubatora.
2. Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach
inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie
określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia 3 oraz polega wyłącznie na
tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów
3. Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to
przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr
178/20028
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X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim

objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej
1. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność
gospodarcza, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców oraz
nadal wykonuje tę działalność2

ND










Lp.

TAK

Warunek

2. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a
osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma
zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na
dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega
się wnioskodawca na realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. zł)

XI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym LSR w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia3
1. Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako ta, o której mowa w § 8
rozporządzenia3

XII
.
1.



Weryfikujący
NIE
DO
UZUP









Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących
operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c
rozporządzenia3



Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia3



XIV. Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu.


























































1. Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych
2. Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji
targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art.
3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich5



















XV. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego



1. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej





XVI. Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej.
1. Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter
2. Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej
3. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej
XVII Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg

.
1. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych
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XIII Operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami
. wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym 
LSR
1. Wnioskodawcy
wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
2. Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o
pomoc:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m
rozporządzenia nr 1305/20134 lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
3. Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony,
porozumienie o wspólnej realizacji operacji
4. Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez
podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku
towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług
5. Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których
mowa w § 10 ust. 2 rozporzadzenia3

ND





























Lp.

TAK

Warunek

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów
XVII Operacja dotyczy
promowania obszaru objętego LSR, w tym
I.
produktów lub usług lokalnych
1. Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
2. Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne
rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone
przynajmniej w części tej samej tematyce.



Weryfikujący
NIE
DO
UZUP



ND



















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)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424, 1086)

2

3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)
5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888)
4

6

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)
7Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przypisy 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 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L z 20.12.2013 str. 320, z późn.
zm.)
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.
6, str. 463, z późn. zm.)
8Rozporządzenie

III. Weryfikacja pozostałych warunków zgodności z LSR,
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim
dokumentach.
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.
TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można
potwierdzić spełniania danego kryterium.
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Lp.

Warunek

TAK

I. Operacja realizuje przynajmniej jeden z zaplanowanych w LSR
wskaźników rezultatu
II. Operacja realizuje przynajmniej jeden z zaplanowanych w LSR
wskaźników produktu
III. Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.
IV. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w
ogłoszeniu o naborze.
V. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o
naborze.
Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wskazane w
VI. ogłoszeniu o naborze.

Weryfikujący
NIE DO
UZUP



































IV. Wynik weryfikacji
Weryfikujący
TAK NIE*

Wynik

DO
UZUP

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020













Uwagi :
Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny

2. Operacja spełnia pozostałe warunki zgodności z LSR

* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części I i/ lub II warunków nie został spełniony.

Uwagi :
Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny:

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis
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ND



V. Ostateczny wynik weryfikacji zgodności z LSR (wypełniane w przypadku, gdy konieczne było
złożenie wyjaśnień i/lub dokumentów)

Weryfikujący
TAK
NIE*

Wynik
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020









Uwagi:

2. Operacja spełnia pozostałe warunki zgodności z LSR

* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części I i/ lub II warunków nie został spełniony.

Uwagi:



OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR



* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że nie został spełniony warunek 1 i/ lub 2 wymieniony w części III i operacja nie podlega dalszej ocenie,
zostaje ona umieszczona na liście operacji niewybranych.

Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej:

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis
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Załącznik nr 7
Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Znak sprawy
Imię i nazwisko/ nazwa
Wnioskodawcy

I.

Weryfikacja zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim
dokumentach, a także w oparciu o informacje będące w posiadaniu LGD.

Lp.
1.

Kryterium
Otrzymane wsparcie finansowe (maks 1 pkt.)
Preferowani są wnioskodawcy, którzy wcześniej otrzymali wsparcie finansowe w ramach
ogłaszanych konkursów przez LGD Stolem w latach 2007-2013 i/lub posiadają doświadczenie w
realizacji tego typu projektów.
a) 1 pkt. – wnioskodawca otrzymał wsparcie od LGD w latach 2007-2013 i/lub
realizował projekt o podobnym charakterze.
b) 0 pkt.- wnioskodawca nie otrzymał wsparcie od LGD w latach 2007-2013 i/lub
nie realizował projektu o podobnym charakterze.

Uzasadnienie:

2.

Okres realizacji operacji (maks 1 pkt.)
Preferuje się operacje, których czas realizacji nie przekracza 6miesięcy.

a) 1pkt.- okres realizacji operacji nie przekracza 6 miesięcy
b) 0pkt.-okres realizacji operacji przekracza 6 miesięcy
Uzasadnienie:

3.

Wkład własny finansowy w realizację operacji (maks 2 pkt.)
Preferowane są operacje, w których wnioskodawcy zakładają wkład finansowy własny.

a) 2pkt.- wkład własny finansowy stanowi powyżej 10% wartości operacji
b) 1 pkt.- wkład własny finansowy stanowi od 5% do 10% wartości operacji
c) 0 pkt.- wkład własny finansowy poniżej 5% wartości operacji
Uzasadnienie:
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Przyznan
e punkty

Lp.
4.

Kryterium
Udział grup defaworyzowanych (maks. 3 pkt.)
Preferowane są operacje, które przyczyniają się do zaspokojenia określonych w LSR potrzeb i
problemów grup zagrożonych wykluczeniem. Kryterium uważa się za spełnione , jeżeli operacja
przyczyni się do zwiększenia włączenia społecznego tych osób (operacja zapewnia możliwość
uczestnictwa w różnych formach aktywności społecznej dzieciom i młodzieży oraz osobom 60+)
a) 3 pkt. realizacja operacji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb grup
defaworyzowanych (osób 60+ , dzieci i młodzieży uczących się)
b) 2 pkt.- realizacja operacji przyczynia się do zaspokajania potrzeb jednej z
grup defaworyzowanych (osób 60+ lub dzieci i młodzieży uczących się)
c) 0 pkt.- realizacja operacji nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb
grup defaworyzowanych

Uzasadnienie:

5.

Obszar realizacji operacji (maks 2pkt)
Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jej realizacji.
Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR.
a) 2 pkt.- obszar realizacji operacji dotyczy więcej niż jednej gminy.
b) 1 pkt. - obszar realizacji operacji dotyczy kilku miejscowości w jednej gminie.
c) 0 pkt. – obszar realizacji operacji dotyczy jednej miejscowości.

Uzasadnienie:

6.

Partnerstwo (maks 2pkt.)
Preferowane są operacje realizowane w partnerstwie
a) 2 pkt.- operacja realizowana z dwoma lub więcej partnerami
b) 1 pkt. – operacja realizowana z jednym partnerem
c) 0 pkt.- brak partnerstwa

Uzasadnienie:

7.

Racjonalność budżetu operacji (maks 2 pkt.)
Preferowane są operacje, których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w dołączonych do
wniosku ofertach, kosztorysach itp. dokumentach, budżet jest przejrzysty i w pełni odzwierciedla zakres
operacji, a planowane koszty są konieczne do realizacji zadania i ich wielkość jest adekwatna do
zakładanych rezultatów przedsięwzięcia .

a) 2 pkt.- budżet racjonalny
b) 0 pkt.- brak racjonalności budżetu

Uzasadnienie:
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Przyznan
e punkty

Lp.

8.

Kryterium

Doradztwo LGD (maks 2 pkt.)*
Preferuje się wnioskodawców, którzy skorzystali z co najmniej jednej formy proponowanego
przez LGD doradztwa, w tym szkolenia lub warsztatu.
a) 2 pkt.- wnioskodawca skorzystał z dwóch lub więcej form doradztwa w tym ze
szkolenia lub warsztatu, prowadzonego przez pracowników LGD na etapie sporządzania
wniosku o dofinansowanie
b) 1 pkt.- wnioskodawca skorzystał tylko z jednej formy doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku o dofinansowanie
c) 0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał z żadnej z form doradztwa LGD na etapie
sporządzania wniosku o dofinansowanie
*kryterium nie dotyczy oceny operacji, której wnioskodawcą jest LGD Stolem (wówczas w miejsce przyznanej liczby
punktów wpisać X)

Uzasadnienie:

II. Wynik weryfikacji
1. Suma uzyskanych punktów za weryfikację zgodności wniosku o przyznanie pomocy
z lokalnymi kryteriami wyboru*
* maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach oceny: 15pkt lub 13pkt (wnioskodawcą jest LGD Stolem)

2. Procent punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów w stosunku do maksymalnej możliwej
do otrzymania liczby punktów**
** minimalny procent punktów koniecznych do uzyskania wsparcia: 40%

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis
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Przyznan
e punkty

Załącznik nr 8
Uchwała nr …/20…
Rady Lokalna Grupa Działania Stolem
z dnia … … 20… roku
w sprawie wybrania/ niewybrania operacji własnej do
finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Na podstawie §32 ust.1 Statutu Stowarzyszenia LGD Stolem oraz załącznika nr 1 do
uchwały nr ..../... Rady LGD z dnia ..................... r. Rada LGD
uchwala, co następuje:
§1
Rada LGD uznaje operację o znaku sprawy …………………………
Wnioskodawca (imię i nazwisko/nazwa)
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy
Tytuł/ cel operacji
Wynik w ramach oceny zgodności operacji z LSR
Liczba otrzymanych punktów w ramach oceny
wg lokalnych kryteriów wyboru
Wnioskowana kwota wsparcia
Ustalona kwota wsparcia
za wybraną/ niewybraną do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru:

Uzasadnienie ustalonej kwoty wsparcia:
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Załącznik nr 9
Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.
w ramach operacji:
a) realizowanych przez podmioty inne niż LGD
b) własnych LGD




Lokalna Grupa Działania Stolem
Data przekazania dokumentacji do Zarządu
Województwa

/ /20

Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD
Data naboru:
/ /20
- / /20
Numer naboru:
/20

I.

Lp.

LGD
Zarząd Województwa
Liczba
Liczba
TAK
TAK NIE
dokumentów
dokumentów

Rodzaj dokumentów

1.

Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych
do finansowania - oryginał

2.

Uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji
oraz ustalenia kwoty pomocy (dotyczy operacji wybranych)–
oryginał lub kopia
Pisemne informacje do wnioskodawców, o których mowa w
art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS (dotyczy operacji wybranych)
– kopie
Lista obecności członków Rady LGD podczas głosowania –
oryginał lub kopia
Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru LSR
lub zestawienie informacji pochodzących z tych kart (dotyczy
operacji wybranych, o ile dokumenty te nie stanowią
załączników do pisemnych informacji do wnioskodawców, o
których mowa w pkt.3 powyżej)
Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym naborem
doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów –
oryginał lub kopia
Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny
dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Dokumentacja dotycząca oceny, czy podmiot, który zgłosił
zamiar realizacji operacji jest/nie jest uprawniony do wsparcia
– oryginał lub kopia (dotyczy operacji własnych)
Dokumentacja w oparciu o którą LGD podjęła rozstrzygnięcie
o nie wybraniu operacji, w przypadku, gdy wniosek o
przyznanie pomocy został złożony przez uprawniony
podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji
– oryginał lub kopia (dotyczy operacji własnych)

….
….

(data i podpis osoby przekazującej dokumentację w imieniu LGD)

(data i podpis osoby przyjmującej dokumentację w imieniu SW)
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