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Uchwała nr  LXVII/109/2017 

Zarządu Stowarzyszenia 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich  

z dnia 24.04. 2017 roku  
 

w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-
2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 

 
Na podstawie §19 ust. 2 pkt 3-12 statutu stowarzyszenia uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Zmienia się Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 
przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w następującym zakresie:  
 
1)  dodanie w §1, ust. 1 punktu 9 w brzmieniu :  
           „9) Wytycznych nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 
2016r. 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 
PROW 2014-2020”,  
 
2) zmianę zapisów § 4 ust .13 punkt 1 
z dotychczasowego brzmienia:  
„1)  informuje wnioskodawców o wynikach oceny wysyłając list polecony ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru zawierający pismo przewodnie oraz uchwałę dotyczącą oceny 
operacji” 
 
na :  
„1)  informuje wnioskodawcę o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku 
wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz  
z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w 
przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu 
przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do zarządu województwa operacja mieści się  
w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków”  
 
3) zmianę zapisów § 4 ust .13 punkt 2 
z dotychczasowego brzmienia:  
„2) jeżeli wnioskowana do udzielenia wsparcia operacja uzyskała negatywną ocenę 
zgodności z PROW, LSR lub nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru 
operacji lub nie mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu, Uchwała 
podjęta przez Radę LGD zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu przez 
Wnioskodawcę określające termin wniesienia protestu, wskazanie Zarządu województwa 
właściwego do złożenia protestu, wskazanie, że protest należy złożyć za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich.” 
 
na  
„2) jeżeli wnioskowana do udzielenia wsparcia operacja uzyskała negatywną ocenę 
zgodności z PROW, LSR lub nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnych do wyboru 
operacji lub nie mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu, Uchwała 
podjęta przez Radę LGD zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu przez 
Wnioskodawcę określające termin wniesienia protestu, wskazanie Zarządu województwa 
właściwego do złożenia protestu, wskazanie, że protest należy złożyć za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Wnioskodawca może wnieść protest również w 
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przypadku, gdy w ramach przeprowadzonej oceny operacji Rada ustaliła inną niż 
wnioskowana kwotę wsparcia.” 
 
4) zmianę zapisów § 4 ust .14 
z doczasowego brzmienia:  
 „14. Dokumentacja z wyboru operacji przekazywana do Samorządu województwa musi 
zawierać wszystkie elementy określone w Wytycznych nr 1/1/2015 Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z  5 grudnia 2015r.   zakresie dotyczącym przeprowadzonego naboru 
wniosków.”  
 
na:  
„14. Dokumentacja z wyboru operacji przekazywana do Samorządu województwa musi 
zawierać wszystkie elementy określone w Wytycznych  nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie dotyczącym przeprowadzonego naboru 
wniosków.” 
 
5) zmianę zapisów § 5 ust .2 
z doczasowego brzmienia: 
„2. Protest należy złożyć w siedzibie LGD -w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura. 
Możliwe jest przesłanie protestu pocztą, w tym wypadku decyduje data wpływu do biura 
LGD.” 

 
na :  
„2. Protest należy złożyć w siedzibie LGD -w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura.  
Możliwe jest przesłanie protestu pocztą, w tym wypadku decyduje data stempla 
pocztowego.”  
 
6) zmianę zapisów § 5 ust .4 
z doczasowego brzmienia: 
„4. Zarząd LGD za pośrednictwem  Biura LGD dokonuje sprawdzenia  wniesionego protestu 
pod względem formalnym w zakresie spełnienia wymogów protestu, a w przypadku 
pozytywnej oceny formalnej przekazuje złożony protest Przewodniczącemu Rady w terminie 
do 10 dni od otrzymania protestu.” 
 
na:  
„4. Zarząd LGD za pośrednictwem  Biura LGD dokonuje sprawdzenia  wniesionego protestu 
pod względem formalnym w zakresie spełnienia wymogów protestu, a w przypadku 
pozytywnej oceny formalnej niezwłocznie przekazuje złożony protest Przewodniczącemu 
Rady” 
 
7) zmianę zapisów § 5 ust 11 
z doczasowego brzmienia: 
„11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, operacja zostaje umieszczona na 
liście operacji wybranych przez Radę LGD, chyba że zmiana punktacji w wyniku  
rozpatrzenia protestu nie zmieni punktów w zakresie pozwalającym umieścić operację na 
liście operacji wybranych do dofinansowania.” 
 
na:  
„11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, operacja zostaje umieszczona na 
tzw. technicznej liście operacji po dokonaniu pozytywnych rozstrzygnięć protestu, chyba że 
zmiana punktacji w wyniku rozpatrzenia protestu nie zmieni punktów w zakresie, który 
pozwalałby umieścić operację na liście operacji wybranych do dofinansowania.” 
 
8) zmianę zapisów karty oceny operacji w zakresie tabeli ZGODNOŚĆ Z LSR PBN 
z doczasowego brzmienia:  
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„ 3.ZGODNOŚĆ Z LSR PBN (wypełnić na postawie załącznika nr 3 do Karty oceny operacji ) 

 Operacja zgodna z LSR PBN Operacja niezgodna z LSR PBN 

Sekretarz 1   

Sekretarz 2   

Przewodniczący Rady(w przypadku braku 
zgodności sekretarzy ) 

  

Wynik oceny zgodności operacji  
z  zakresem tematycznym naboru 

  

„  
na : 
„3.ZGODNOŚĆ Z LSR PBN ( wypełnić na postawie załącznika nr 3 do Karty oceny operacji ) 

 Operacja zgodna z LSR PBN Operacja niezgodna z LSR PBN 

Sekretarz 1   

Sekretarz 2   

Przewodniczący Rady(w przypadku braku 
zgodności sekretarzy ) 

  

Wynik oceny zgodności operacji  
z  LSR PBN 

  

 
 
9) Zmianę zapisów karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji – w 
wersji dla CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2, PRZEDSIEWZIĘCIA 4-5 poprzez dodanie kryterium 
LOKALIZACJA OPERACJI oraz usunięcie „kryterium dodatkowego”  

10) Zmianę zapisów karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji – w 
wersji dla CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3, PRZEDSIEWZIĘCIA 6-7 poprzez dodanie kryterium 
LOKALIZACJA OPERACJI  oraz usunięcie „kryterium dodatkowego”  
 

§ 2. Jednolita wersja Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-
2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

 
 
§ 3. Zmiana Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 
przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD wymaga poinformowania 
Samorządu Województwa.  
 
 
§ 4. Zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-
2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD obowiązują do naborów 
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wniosków ogłoszonych po dniu ich przyjęcia, oraz dla naborów ogłoszonych przed dniem ich 
przyjęcia, dla których nie przekazano do Zarządu Województwa dokumentów po ocenie 
operacji przez Radę Decyzyjną.  
 
 

         

 Zastępca prezesa  
 

        Joanna Słodkowska- Mędrecka  

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 13 kwietnia 2017r. Urząd Marszałkowski wezwał Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich do wprowadzenia zmian w Procedurach, wynikających z : konieczności 
dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, poprawienia omyłek technicznych  
w kartach oceny operacji dotyczących kryterium oceny dla operacji z zakresu infrastruktury  
w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz dołączenia karty zgodności z PROW.  

Wezwanie do wprowadzenia zmian odbyło się w ramach uzupełnienia wniosku LGD  
o zmianę Procedur złożonego w UMWO 17 marca 2017r. Pismo z wezwaniem zostało 
odebrane 18 kwietnia tj. 3 dni przed ogłoszeniem naborów wniosków od nr 5 /2017 do nr 
10/2017, co uniemożliwiło wprowadzenie i zgłoszenie do UMWO zmian przed podaniem do 
publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze. Z tego powodu Zarząd zdecydował, że 
zaktualizowane Procedury będą miały zastosowanie do naborów ogłoszonych po dniu 
przyjęcia aktualizacji, jak również do naborów ogłoszonych przed dniem aktualizacji, co kto 
których nie przekazano do UMWO dokumentów z naborów.  
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia wprowadzenie zmian leży w kompetencji Zarządu, 
dlatego organ ten podjął stosowną uchwałę. 

 

 


