
Załącznik nr 13 

 

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 

 

I procedura wyboru małych projektów  

 

1. W terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty LGD składa wniosek do 

właściwego organu Samorządu Województwa Podkarpackiego o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” wniosków o przyznanie pomocy na małe 

projekty.  

2. Jeżeli określony przez LGD we wniosku, planowany termin składania wniosków o 

przyznanie pomocy na małe projekty nie został uzgodniony z samorządem województwa, 

w informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się inny termin składania wniosków o 

przyznanie pomocy na małe projekty określony przez LGD w uzgodnieniu z samorządem 

województwa.  

3. W terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty LGD składa dokumenty niezbędne 

do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy. Informacja  zawiera w szczególności: 

1) termin składnia wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty  

a) nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni; 

b) rozpoczynający bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni  od dnia podania do 

publicznej wiadomości informacji o naborze; 

2) miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty 

3) miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na małe 

projekty 

4) miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru małych projektów przez LGD, określonych w 

LSR, w tym kryteriów na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego 

projektu w ramach LSR  

5) miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia 

kryteriów wyboru małych projektów, określonych w LSR  



6) limitu dostępnych środków  

7) minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu 

przez LGD. 

Informacja o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD jest zamieszczana 

na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego lub samorządowej 

jednostki oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, a także na stronie 

internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. 

4. Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty składa się bezpośrednio w miejscu, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty 

potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest 

opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, nadany wnioskodawcy; 

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

3) opis planowanego małego projektu, w tym określenie miejsca jego realizacji, celów i 

zakresu; 

4) plan finansowy małego projektu; 

5) zestawienie rzeczowo-finansowe małego projektu; 

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy; 

7) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach. 

Do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty dołącza się dokumenty, o których 

mowa w ust. 3 pkt 5, oraz dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz 

zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.  

Wnioskodawca informuje LGD i właściwy organ samorządu województwa, w formie 

pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie 

pomocy na małe projekty, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. 

6. LGD dokonuje wyboru małych projektów zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 

1698/2005 

1) spośród małych projektów, które: 

a) są zgodne z LSR, 

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze; 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.449784:part=a62u4&full=1


2) na podstawie kryteriów wyboru małych projektów, 

7. Niezwłocznie po dokonaniu oceny małych projektów pod względem zgodności z LSR 

oraz spełniania kryteriów wyboru małych projektów, lecz nie później niż w terminie 21 

dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe 

projekty, LGD sporządza listę ocenionych małych projektów, ustalając ich kolejność 

według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, 

informując ich na piśmie o: 

1) zgodności małego projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR - wskazując 

przyczyny niezgodności; 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych 

małych projektów; 

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą 

odwoławczą określoną niżej. 

8. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy na małe projekty, LGD sporządza listy: 

1) małych projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru małych projektów, 

2) małych projektów, które nie zostały wybrane 

- uwzględniając wyniki oceny małych projektów dokonanej na skutek złożonych 

odwołań, o których mowa w ust. 7 pkt 3. 

9. Listy, o których mowa w ust. 7  i 8, zawierają dane umożliwiające identyfikację małego 

projektu i wnioskowaną kwotę pomocy, a lista, o której mowa w ust. 8: 

1) pkt 1 - zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach 

limitu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6; 

2) pkt 2 - zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które: 

a) w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: 

– zgodne z LSR, 

– niezgodne z LSR,   

b) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w 

ust. 1.  

10. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w 

ust. 8 oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru małych projektów wraz 

ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na małe projekty, w terminie 

określonym w tym przepisie. 



11. LGD publikuje listę, o której mowa w ust. 8 pkt 1, na swojej stronie internetowej nie 

później niż w dniu jej przekazania do właściwego organu samorządu województwa. 

12. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

1) wybraniu małego projektu albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania, 

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny małych projektów pod względem 

spełniania kryteriów wyboru małych projektów lub miejscu na liście małych projektów, 

które zostały wybrane  

- w terminie określonym w ust. 8, z tym że, informując wnioskodawcę o wybraniu 

małego projektu, wskazuje się również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6. 

 

II Procedura odwoławcza: 

 

1. Od rozstrzygnięć Rady w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. 

2. Bezpośrednio po podjęciu przez Radę uchwały o wybraniu i niewybraniu projektu 

przygotowywane są pisma informujące Wnioskodawców o niewybraniu operacji 

i pouczające ich o możliwości złożenia odwołania. 

3. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny operacji wysyła się 

do Wnioskodawców listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu następnym. 

4. Odwołanie kierowane bezpośrednio do Rady składa się osobiście w Biurze LGD 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomień o negatywnym wyniku oceny 

operacji.  

5. Rada rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od upływu terminu ustalonego 

na złożenie odwołania. W tym celu Rada odbywa posiedzenie. 

W przypadku gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, a liczba uzyskanych 

przez Wnioskodawcę punktów zakwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji 

wybranych, może nastąpić skreślenie z listy, operacji o mniejszej liczbie punktów. 

W takiej sytuacji Rada podejmuje stosowną uchwałę i aktualizuję listę operacji 

wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

6. W terminie określonym w pkt. 5 Rada przekazuje całą dokumentację konkursową 

do Biura LGD.  

7. Niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w pkt. 5 i 6 Biuro LGD 

przygotowuje i wysyła pisma informujące Wnioskodawców:  



a. o wybraniu operacji do dofinansowania,  

b. o negatywnym rozpatrzeniu odwołania oraz  

c. o niewybraniu operacji w przypadku gdy Wnioskodawca został usunięty z listy 

operacji wybranych do dofinansowania, za względu na zbyt niską liczbę 

uzyskanych punktów na skutek odwołań. 

8. Nie później niż 45 dnia od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 

Biuro LGD przekazuje skompletowaną dokumentację konkursową do Instytucji 

Wdrażającej, zgodnie z ust. 8 procedury wyboru małych projektów.  

 

III procedura wyboru operacji w zakresie działań: Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój 

wsi 

 

Do wyboru operacji w zakresie działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi stosuje się odpowiednio 

procedurę wyboru małych projektów w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z 

póź. zm., ze zmianami określonymi w § 34 tego Rozporządzenia. 


