
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

PROPONOWANE ZMIANY WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Lp. Miejsce Dotychczasowa treść Proponowana treść Uzasadnienie 

1. Rozdział 5.2 
Przedstawienie 
przedsięwzięć 
realizowanych w ramach 
RLKS a także wskazanie 
sposobu ich realizacji 
wraz z uzasadnieniem 

 

a Kolumna  Zakres 
tematyczny - 
Beneficjent/grantobiorca 
Przedsięwzięcie I.1.2, 
II.1.3, II.2.2 

Osoby fizyczne, osoby prawne z 
wyłączeniem prowadzących działalność 
gospodarczą i jednostki sektora finansów 
publicznych 

Osoby fizyczne, osoby prawne Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów – zwiększenie 
dostępu dla beneficjentów 

b Kolumna  Zakres 
tematyczny  - Wartość 
min. i maks. 
dofinansowania oraz 
poziom % 

I.1.1 od 20 000 do 90 000 
I.1.2. od 10 000 do 50 000 
I.2.1. od 10 000 do 50 000 
I.2.2. od 10 000 do 300 000 
II.1.2. od 50 000 do 300 000 
II.1.3. od 10 000 do 25 000 
II.2.1. od 25 000 do 300 000 
II.2.2. od 25 000 do 50 000 
III.1.4. od 25 001 do 500 000 

I.1.1 od 20 000 do 85 500 
I.1.2. od 10 000 do 40 000 
I.2.1. od 10 000 do 28 500 
I.2.2. od 10 000 do 100 000 
II.1.2. od 20 000 do 300 000 
II.1.3. od 10 000 do 23 750 
II.2.1. od 10 000 do 95 000 
II.2.2. od 10 000 do 47 500 
III.1.4. od 25 001 do 475 000 

Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów . 

c Kolumna Sposób realizacji 
Przedsięwzięcie I.2.3.  
oraz zapisy w rozdziale 
6.4 Informacja o realizacji 
projektów grantowych 
i/lub operacji własnych 

Projekt grantowy Konkurs Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów  

2. Rozdział 6.2 LSR 
Tabela 16 Wykaz 
kryteriów wyboru operacji 
w ramach LSR 

 



a Komplementarność 
operacji z innymi 
przedsięwzięciami 
(kolumna 6) 

0 pkt. – operacja nie jest komplementarna w 
stosunku do innych 
operacji/projektów realizowanych w 
ramach przedsięwzięć na obszarze 
wdrażania LSR 

1-5 pkt.* - jest komplementarna w stosunku 
do innych operacji /projektów 
realizowanych na obszarze 
wdrażania LSR. 

6-10 pkt.*- jest komplementarna w stosunku 
do innych operacji/projektów 
realizowanych w ramach podejścia 
Leader na obszarze wdrażania LSR. 

* - Ilość punktów zależy od ilości 
operacji/projektów wskazanych we wniosku, 
z którymi następuje komplementarność 
proponowanej operacji. 

0 pkt. – operacja nie jest komplementarna w 
stosunku do innych operacji/projektów 
realizowanych w ramach przedsięwzięć 
na obszarze wdrażania LSR 

1-5 pkt.* - jest komplementarna w stosunku do 
innych operacji /projektów 
realizowanych na obszarze wdrażania 
LSR. 

1-5 pkt.*- jest komplementarna w stosunku do 
innych operacji/projektów 
realizowanych w ramach podejścia 
Leader na obszarze wdrażania LSR. 

* - Ilość punktów zależy od ilości 
operacji/projektów wskazanych we wniosku lub 
załącznikach do wniosku z którymi następuje 
komplementarność proponowanej operacji. Aby 
uzyskać maksymalną liczbę punktów w ramach 
kryterium wnioskodawca musi wskazać 5 
projektów/ operacji finansowanych w ramach 
innych źródeł (programów, funduszy) oraz 
wskazać 5 projektów komplementarnych w 
stosunku do innych operacji/ projektów 
realizowanych w ramach podejścia Leader na 
obszarze wdrażania LSR. Większa liczba 
wskazanych projektów w poszczególnych 
grupach niż 5 nie jest brana pod uwagę podczas 
oceny wniosku. 

Doprecyzowanie zapisów 
(zalecenia pokontrolne 
Samorządu Województwa) 

b Doświadczenie i 
kwalifikacje 
wnioskodawcy/ 
konsorcjum w realizacji 
projektów. (kolumna 7) 

0 
(dla 3.1.2 i 3.1.3) 
 
5 
(dla 1.2.1., 1.2.3.) 
 
2 (dla pozostałych) 
 

0 
(dla 1.2.1., 1.2.3., 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) 
 
2 
(dla pozostałych) 

Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów.  



c Oddziaływanie na grupy 
defaworyzowane 
(kolumna 6) 

0 pkt. – operacja nie oddziałuje na grupy 
defaworyzowane 

5 pkt – operacja zakłada min. 1 zadanie (min 
20% budżetu operacji)  dedykowane 
grupom defaoryzowanym 

10 pkt – operacja w całości dedykowana jest 
grupom defaworyzowanym. 

0 pkt. – operacja nie oddziałuje na grupy 
defaworyzowane 

5 pkt. * – operacja zakłada min. 1 zadanie (min 
20% budżetu operacji)  dedykowane 
grupom defaoryzowanym 

10 pkt.  – operacja w całości dedykowana jest 
grupom defaworyzowanym. 

*  - zadanie dedykowane grupom 
defaworyzowanym realizuje zakładane do 
osiągnięcia wskaźniki zawarte w ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 

Doprecyzowanie zapisów 
(zalecenia pokontrolne Samorządu 
Województwa) 

2. Rozdział LSR 
6.2.2.Uzasadnienie i 
definicje w zakresie 
przyjętych kryteriów 
oceny operacji. 

Kryterium 7 – Partnerstwo podmiotowe na 
poziomie LGD 
W tym kryterium preferuje się operacje, 
które będą realizowane w partnerstwie z 
innymi 
podmiotami  oraz interakcję pomiędzy 
sektorami i typami podmiotów.  
Dla grantów określony został minimalny 
próg punktów. W pozostałych przypadkach 
kryterium jest dodatkowo punktowane. 
Określono dodatkowe punkty za 
przestrzenne rozmieszczenie partnerów na 
terenie gmin PLGD (wg. siedziby głównej 
lub miejsca rejestracji).  
Określono dodatkowe punkty za typy 
instytucji stanowiących partnerstwo (wg. 
nast. kategorii: 1) instytucje sektora 
finansów publicznych, 2) przedsiębiorstwa, 
3) organizacje pozarządowe, 4) związki 
formalne i nieformalne,  
Ocena na podstawie wskazanych 
konsorcjantów, dołączonych listów 
intencyjnych i oświadczeń do wniosku 
zawierających min. następujące dane: 
nazwę, typ, lokalizację, charakter 
uczestnictwa i rola w planowanej operacji. 
 

Kryterium 7 – Partnerstwo podmiotowe na 
poziomie LGD 
W tym kryterium preferuje się operacje, które 
będą realizowane w partnerstwie z innymi 
podmiotami  oraz interakcję pomiędzy 
sektorami i typami podmiotów.  
Dla grantów określony został minimalny próg 
punktów. W pozostałych przypadkach 
kryterium jest dodatkowo punktowane. 
Określono dodatkowe punkty za przestrzenne 
rozmieszczenie partnerów na terenie gmin 
PLGD (wg. siedziby głównej lub miejsca 
rejestracji).  
Określono dodatkowe punkty za typy instytucji 
stanowiących partnerstwo (wg. nast. kategorii: 
1) instytucje sektora finansów publicznych, 2) 
przedsiębiorstwa, 3) organizacje pozarządowe, 
4) związki formalne i nieformalne,  
Ocena na podstawie dołączonych listów 
intencyjnych  lub oświadczeń do wniosku . 

 
 

Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów. Potwierdzenie 
partnerstwa wyłącznie w formie 
załącznika do wniosku. 



 

 

3a Procedury wyboru i oceny 
operacji do strategii 
rozwoju PLGD Pkt. 3 
PRZYJMOWANIE 
WNIOSKÓW W 
NABORZE 

 

Usunięto zapis: 
Podczas przyjęcia wniosku pracownik biura dokonuje procedury wstępnej weryfikacji 
formalnej polegającej na sprawdzeniu poprawności składanych dokumentów w kontekście 
ogłoszonego naboru. Weryfikacja następuje na podstawie karty wstępnej, formalnej weryfikacji 
wniosku (załącznik nr 2). Warunkiem przejścia wniosku dalej do oceny zgodności z 
programem, zgodności z LSR i ocenie według kryteriów lokalnych jest otrzymanie wszystkich 
pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w karcie. 
Wstępna weryfikacja formalna ma na celu wyeliminowanie tych wniosków, które nie spełniają 
tzw. wymogów dopuszczenia, czyli poprawności i celowości odpowiedzi na ogłoszony nabór i 
kompletności dokumentów pozwalających na dalszą prawidłową i sprawiedliwą ocenę przez 
radę.  
Decyzja w sprawie poprawności składanego wniosku jest podjęta przez pracownika LGD w 
momencie składania wniosku z zachowaniem śladu rewizyjnego w postaci podpisanej przez 
wnioskodawcę wypełnionej wcześniej karty weryfikacyjnej. Wnioskodawca otrzymuje kopie 
karty. Wnioski/operacje, które nie spełniają ww. warunków lub wnioskodawca odmawia 
podpisana karty weryfikacyjnej nie podlegają dalszej ocenie. 

 
Doprecyzowanie zapisów 
(zalecenia pokontrolne Samorządu 
Województwa) 

3b Procedury wyboru i oceny 
operacji do strategii 
rozwoju PLGD Pkt. 7  

 

Usunięto zapis: 
oraz tzw. zaufany personalny podpis, służący zatwierdzaniu decyzji członka i generowaniu 
dokumentów elektronicznych. 

Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów. Każdy Członek Rady 
musi własnoręcznie podpisać karty 
do głosowania jako potwierdzenie 
dokonanej oceny. 

4 Załącznik 1. Procedura 
aktualizacji 

Dodano: 
§7 Aktualizacja LSR wynikająca z: 
a) wprowadzanych w życie nowych regulacji prawnych, wytycznych oraz nowelizacji 
dotychczasowego ustawodawstwa dotyczącego mechanizmu RLKS/LEADER 
b) zaleceń pokontrolnych instytucji, które zgodnie z regulacjami prawnymi mogą 
przeprowadzać kontrolę funkcjonowania LGD (m.in. UMWW, MRiRW).  
nie wymaga konsultacji społecznych i podejmowana jest uchwałą Zarządu LGD. 

Wprowadzone zmiany na 
podstawie doświadczeń z 
pierwszych ogłoszonych 
konkursów 


