
PROCEDURA WYBORU WNIOSKU

Złożyłem wniosek i co dalej?

Niemodlin, 28/06/2019 r.



Jak wygląda 
ocena wniosków?

Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłasza 
nabory 24.05.2019 r. 

Termin składania wniosków w siedzibie 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich 

Ocena wniosków w Partnerstwie Borów 
Niemodlińskich 

wnioski zostają ocenione przez 9 osobową Radę
Decyzyjną

45 dni

Możliwość złożenia 
protestu od oceny 

Od 29.06-12.07.2019

Tworzenie listy rankingowej wg. 
kryteriów lokalnych 

7 dni

18 dni

10.06.-28.06.2019 r.
Uchwała o ocenie dla 
wnioskodawców

Do wyczerpania puli 
środków



Ocena wniosków w UMWO

Podpisanie umowy z UMWO

do 12.11.2019 r. 

Możliwość otrzymania z 
UMWO 1 uzupełnienia 
braków i poprawy błędów

najpóźniej do 
12.07.2019 r.

Przekazanie wybranych 
wniosków do UMWO

Realizacja projektu

Planowo do 12.2019 r. 

7 dni od 
dnia 
otrzymania 
pisma z 
UMWO4 miesiące 

Do 2 lat

Ewentualna wypłata 
wyprzedzającego 

dofinansowania lub 
zaliczki

Trwałość
projektu 

przez 5 lat



OCENA WNIOSKÓW - WNIOSKI ZOSTAJĄ OCENIONE 
PRZEZ RADĘ DECYZYJNĄ

• Rada Decyzyjna składa się z 9 osób, wybranych spośród wszystkich 
członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Członkowie 
reprezentują wszystkie gminy Partnerstwa z sektora publicznego, 
społecznego i biznesowego. Rada Decyzyjna jest niezależna, a na jej 
ocenę nie ma wpływu Zarząd, Komisja Rewizyjna, ani Walne Zebranie 
Członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich. To Rada wybiera 
projekty, które otrzymają wsparcie. 

• Ocena wniosków odbywa się pod kątem formalnym jak również pod 
kątem spełnienia kryteriów oceny, określonych w ogłoszeniu i w LSR.

• Rada Decyzyjna może dokonywać cięć kosztów, jeśli uzna je za 
niekwalifikowalne.



TWORZENIE LISTY RANKINGOWEJ

• Na podstawie liczby punktów z oceny 
wniosków sporządzona jest lista 
rankingowa, w której wnioski 
uszeregowane są malejąco, rozpoczynając 
od tych z największą liczbą punktów, aż do 
wyczerpania puli środków. Przy każdym 
wniosku zostanie określone czy 
wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w 
danym naborze.



MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD 
OCENY-PROTEST

• Każdy wnioskodawca otrzyma stosowną uchwałę
i informację o wynikach oceny swojego wniosku. 

• Od decyzji Rady Decyzyjnej wnioskodawca ma 
prawo do odwołania. Od otrzymania pisemnego 
powiadomienia o wyniku oceny wniosku, 
wnioskodawca ma możliwość w ciągu 7 dni na 
złożenie protestu do oceny formalnej swojego 
wniosku.

• Protest składany jest za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich do Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu.



• Po zakończonej ocenie przez Radę Decyzyjną (45 dni) Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich przekazuje wybrane do dofinansowania wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu. 

• Urząd ma 4-miesiące na weryfikację oceny Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich oraz ocenę własną.

• Na tym etapie istnieje możliwość otrzymania z  Urzędu Marszałkowskiego I 
uzupełnień do wniosku. 



PODPISANIE UMOWY Z UMWO
• Po około 4 miesiącach po ocenie wniosków w Urzędzie Marszałkowskim wnioskodawca 

otrzymuje zaproszenie do podpisania umowy. Umowa ta jest gwarancją otrzymania zwrotu 
środków finansowych po prawidłowej realizacji projektu. 

• Projekt można realizować od dnia podpisania umowy! (koszty ponosi się po dniu 
podpisania umowy z wyjątkiem kosztów ogólnych).

• Umowa będzie zawierała następujące pozycje przeniesione z  z wniosku:

- cel operacji (SMART);

-wskaźniki do osiągnięcia; 

-kwotę wsparcia; 

-datę złożenia wniosku o płatność (I lub II etapu);

-czas realizacji projektu.



ZAZNACZONE POLE- WYPRZEDZAJĄCE 
FINANSOWANIE

• Kwota wyprzedzającego finansowania zostanie wypłacona na podstawie 
umowy o przyznaniu pomocy w wysokości nie wyższej niż wysokość
udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu 
państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków 
realizowanych z EFRROW (36,37%) w terminie określonym w umowie.

Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest 
ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci weksla nieuzupełnionego (in 
blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe 
zabezpieczenie jest podpisywane przez beneficjenta w 
obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM 
w dniu zawarcia umowy.

36,37%
kwoty 

dofinansowania



NABORY 2019

Nabór 1
Przedsięwzięcie 4 
LSR- Przestrzeń
kultur- „Rozwój 
ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej, 
kulturalnej”
Kwota 
dofinansowania= 
270 000 zł

Liczba złożonych 
wniosków=

Wnioskowana kwota 
dofinansowania=

Nabór 4
Przedsięwzięcie 7 
LSR- Aktywność-
„Rozwój 
ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej, 
kulturalnej”
Kwota 
dofinansowania= 
340 000,00 zł

Liczba złożonych 
wniosków=

Nabór 2
Przedsięwzięcie 5 
LSR- Krajobrazy-
„Promowanie 
obszaru, w tym 
produktów i usług 
lokalnych”
Kwota 
dofinansowania= 
145 961,77 zł

Liczba złożonych 
wniosków=

Liczba złożonych 
wniosków=

Liczba złożonych 
wniosków=

Wnioskowana kwota 
dofinansowania=

Wnioskowana kwota 
dofinansowania=

Wnioskowana kwota 
dofinansowania=

Wnioskowana kwota 
dofinansowania=

Nabór 3
Przedsięwzięcie 6 
LSR- Więzi-
„Rozwój 
ogólnodostępnej 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej, 
kulturalnej”
Kwota 
dofinansowania= 
625 568,00 zł

Nabór 5
Przedsięwzięcie 7 
LSR- Aktywność-
„Promowanie 
obszaru, w tym 
produktów i usług 
lokalnych”
Kwota 
dofinansowania= 
120 000,00 zł



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ!
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