Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/II/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Szlak Tatarski z dnia 23 lutego 2018 r.

PROCEDURA UZGADNIANIA TERMINU I WARUNKÓW
NABORU WNIOSKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

PROCEDURA UZGADNIANIA TERMINU I WARUNKÓW NABORU WNIOSKÓW
§1
Zasady ogólne
Niniejsza procedura określa zasady i tryb uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków o
wsparcie w ramach LSR. Zapisów procedury nie stosuje się do ustalania naboru wniosków o
powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które określone zostały w Procedurze wyboru
i oceny grantów w ramach projektów grantowych.
§2
Ustalenie zasad komunikowania się pomiędzy LGD i ZW
Przed rozpoczęciem po raz pierwszy procedury uzgadniania terminu i warunków następuje robocze
ustalenie pomiędzy LGD i ZW zasad komunikowania się (w tym formy kontaktu oraz terminów).
Konieczna jest forma pozwalająca na zachowanie śladu rewizyjnego w tym zakresie (pismo, mail).
§3
Określenie dostępnych środków finansowych
1. Przed uzgodnieniem terminu naboru LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych
środków finansowych w przeliczeniu na PLN (nie dotyczy ogłaszania pierwszego naboru w
ramach danego działania). Ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych na nabory
wniosków w ramach danej LSR musi być przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, w
celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS (tzn. pismo z zapytanie
o wysokość dostępnych środków powinno być przekazane najpóźniej w dniu, w którym LGD
występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków).
Jeśli LGD po raz pierwszy ogłasza jednocześnie kilka naborów – suma limitów środków
wskazanych w ogłoszeniach naboru wniosków o udzielenie wsparcia/wniosków
o dofinansowanie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nie może przekraczać
indykatywnego limitu dostępnego w ramach LSR wyrażonego w PLN.
2. Przy określaniu dostępnych środków finansowych uwzględnia się różnice pomiędzy:
1) środkami finansowymi na wdrażanie LSR, z uwzględnieniem kwoty zastosowanych sankcji lub
przyznanych bonusów, o których mowa w § 8 umowy ramowej,
2) a kwotą z ogłoszeń o naborach wniosków, z uwzględnieniem kwoty oszczędności
w ramach przeprowadzonych naborów, obejmujących:
a) niewykorzystane kwoty z ogłoszeń, uwzględniające również kwoty z wniosków
rozpatrzonych negatywnie lub wycofanych, jeśli miały wpływ na wykorzystanie limitu
z ogłoszenia,
b) różnice między kwotą przyznaną przez LGD a kwotą z umowy określoną w wyniku
przeprowadzonej kontroli administracyjnej,
c) różnice wynikające ze zmiany umów skutkujących zmniejszeniem kwoty pomocy,
d) kwoty wynikające z rozwiązanych umów,
e) różnice między kwotą z umowy a kwotą wypłaconą w wyniku kontroli administracyjnej
wniosku o płatność,
f) kwoty z przeprowadzonych postępowań windykacyjnych lub dokonanych przez
beneficjentów zwrotów.
3) oraz kwotą środków przeznaczonych w ramach LSR dla spraw przywróconych do
weryfikacji po pozytywnym rozpatrzeniu protestu (jeżeli nie były dostępne środki
w ramach naboru, w którym został złożony wniosek objęty procedurą protestu).
3. Przy określaniu dostępnych środków finansowych w przypadku beneficjentów będących
jednostkami sektora finansów publicznych, środki finansowe na wdrażanie LSR są pomniejszane
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o wymagany wkład krajowy, który stanowią środki własne beneficjenta (dotyczy wyłącznie
EFRROW).
§4
Informacja o ograniczeniu w wysokości kwoty pomocy
1. LGD może wprowadzić ograniczenia w wysokości kwoty pomocy/kwoty dofinansowania, np. dla
danego beneficjenta/ typu operacji/rodzaju działalności gospodarczej, przy zachowaniu granic
określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, informacja w tym zakresie musi zostać
zamieszczona w ogłoszeniu naboru wniosków.
2. Jeśli ograniczenia w intensywności pomocy, np. dla danego typu beneficjenta/ operacji/rodzaju
działalności gospodarczej, wynikają z zapisów LSR – ogłoszenie powinno być zgodne w tym
zakresie z LSR.
3. LGD wskazuje miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium poprzez wskazanie linku do miejsca publikacji umowy
ramowej, a w szczególności załącznika nr 5 do tej umowy ramowej.
4. Informacja, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 3 ustawy RLKS sporządzona jest w formie listy
dokumentów.
§5
Wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków
1. Po ustaleniu z ZW wysokości dostępnych środków finansowych na nabór wniosków w ramach
LSR, LGD występuje do ZW z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje
realizowane przez podmioty inne niż LGD nie później niż 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
2. LGD zamierza wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19
ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy RLKS, warunki te muszą być tworzone na bazie analizy aktualnego stanu
wdrażania LSR oraz treści samej LSR, co nie oznacza jednak, że muszą w LSR być wprost
sformułowane. Ponadto należy pamiętać, że warunki udzielenia wsparcia jako takie mogą mieć
charakter przedmiotowy (czyli odnosić się do operacji) lub podmiotowy (czyli odnosić się do
wnioskodawcy).
2. W sytuacji, gdy LGD określi dodatkowe warunki udzielenia wsparcia w ramach danego
naboru wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia tych warunków. W sytuacji nie
spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, wniosek nie
podlega dalszej ocenie w ramach oceny zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami.
3. W przypadku gdy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe warunki
udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. a ustawy RLKS podlegają one
uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZW i muszą być przekazane z odpowiednim
wyprzedzeniem w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS
(tzn. powinny być przekazane w dniu, w którym LGD występuje o uzgodnienie terminu
naboru wniosków z ZW).
4. W ogłoszeniu o naborze wskazywane jest miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru
operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium poprzez
wskazanie linku do miejsca publikacji Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, a w
szczególności - Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
będącego załącznikiem do tych Procedur.
§6
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki
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1. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli LGD
nie osiągnęła zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć,
w które wpisuje się zakres danego naboru.
2. Przekazane dokumenty do ZW powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 19 ust. 4 ustawy RLKS. W przypadku PROW przy określeniu planowanych do osiągnięcia
wskaźników, LGD wypełnia Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku
operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Źródłem danych do tabeli jest sprawozdawczość i monitoring własny oraz informacje ZW
odnośnie zawartych umów i zrealizowanych płatności z umów w ramach LSR.
§7
Zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków
1. Po pozytywnym uzgodnieniu z ZW terminu naboru wniosków, LGD zamieszcza ogłoszenie o
naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w szczególności na swojej
stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, na operacje realizowane
przez podmioty inne niż LGD, które zawiera w szczególności:
1) Wskazanie
a) terminu i miejsca składania tych wniosków
b) formy wsparcia, ( np. refundacja/premia w ramach PROW, refundacja i/lub możliwość
zaliczkowania w ramach RPOWP)
c) zakresu tematycznego operacji; ( zgodnie z Programem)
2) obowiązujące w ramach naboru:
a) warunki udzielenia wsparcia,
b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów(do dwóch miejsc
po przecinku), której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; ( tj. 55 % możliwych
punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami)
3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
4 ) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;
5)informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza
wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.
§8
Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz kryteriów wyboru operacji
1. W przypadku konkursu z PROW nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia o naborze wniosków
oraz kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich
zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.
2. W przypadku konkursu z RPOWP do czasu rozstrzygnięcia naboru Lokalna Grupa Działania nie
może zmieniać treści ogłoszenia o naborze wniosków oraz kryteriów wyboru operacji
i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej
LGD w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność
zmiany wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku LGD podaje na swojej stronie
internetowej informacje o wszelkich zmianach w uzgodnieniu z Zarządem Województwa,
wraz z ich uzasadnieniem oraz termin, od którego są stosowane. Przedmiotowe zmiany najczęściej
mogą dotyczyć, np. uszczegółowienia treści ogłoszenia i/lub jego załączników.
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3. W uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony przez siebie nabór, np.
w związku z: zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania
założeń ogłoszenia o naborze; zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających
w sposób istotny na proces wyboru operacji uzyskujących wsparcie; po wcześniejszej konsultacji
z ZW. W przypadku anulowania naboru LGD przekaże do publicznej wiadomości informację
o anulowaniu naboru wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami, za pomocą których
przekazano informację o ogłoszeniu naboru.
§9
Archiwizacja ogłoszeń o naborze wniosków
1. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (np.
dzień/miesiąc/rok).
2. LGD archiwizuje na stronie internetowej LGD wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków
przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku (podgląd treści
ogłoszeń powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową danej
LGD).
3. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób – kolejny numer
ogłoszenia/rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony
na przełomie dwóch lat (np. 2016 r./2017 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer
1/2017).
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Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne,
szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
TABELA PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU OPERACJI CELE OGÓLNE,
SZCZEGÓŁOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ZAKŁADANE DO OSIĄGNIĘCIA
WSKAŹNIKI
Cel ogólny LSR

Cel(e) szczegółowe LSR

Przedsięwzięcia

Wskaźnik

Lp.

Nazwa
wskaźnika
ujętego w
LSR

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika
Wartość
Wartość
planowana
Wartość
wskaźnika z
zrealizowanych
do
wskaźnika
LSR
wskaźników z osiągnięcia
z LSR
pozostająca
LSR
w związku z
do realizacji
realizacją
operacji

1
2
3
…
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