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Załącznik Nr 1 do Uchwały 5/XII/2020 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Szlak Tatarski z dnia 4 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA DO ZW DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ 

PRZEPROWADZONEGO WYBORU WNIOSKÓW 
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PROCEDURA PRZEKAZYWANIA DO ZW DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ 

PRZEPROWADZONEGO WYBORU WNIOSKÓW 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Niniejsza procedura określa zasady i tryb przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzonego wyboru wniosków. 

 

§ 2 

Zakres przekazywanych informacji 

 

1. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania 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, LGD przekazuje Zarządowi 

Województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b tego 

rozporządzenia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi 

dokonanie wyboru operacji. Informacje o LGD, wynikach wyboru i ocenie operacji LGD 

uzupełnia na pierwszych stronach wniosku, w miejscu wyznaczonym dla LGD. 

2. Kopie wniosków oraz dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji podlegają 

archiwizacji w LGD. 

3. LGD przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L119, z dnia 4 maja 

2016 str. 1, z późn. zm.). 

4. LGD przekazuje do ZW dokumentację wyboru w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 

nr 1a i b Zestawienie przekazywanych dokumentów dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków.  

5. Dopuszczalne jest również przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru 

operacji (oprócz wniosku o udzielenie wsparcia) w formie skanu. W piśmie przekazującym 

nośnik danych zawierający ww. skany dokumentów należy zawrzeć oświadczenie 

o prawdziwości i zgodności informacji ze stanem faktycznym.  
 

§ 3 

Listy i uchwały Rady 

 

1. Przekazywana dokumentacja z wyboru operacji powinna być podpisana przez 

Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD. 

Przekazywane listy i uchwały muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób 

jednoznaczny zidentyfikować operacje. Powinny zawierać co najmniej: 

1) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, 

2) numer NIP, REGON wnioskodawcy oraz, a w zakresie PROW numer identyfikacyjny 

podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 

r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

3) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

4) tytuł operacji określony we wniosku, 

5) wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach 
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oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem, 

6) kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie, wraz  

z uzasadnieniem w przypadku zmniejszenia kwoty wsparcia w wyniku ustalenia kwoty 

wsparcia, 

7) intensywność pomocy (w przypadku wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP), 

8) informację o decyzji Rady w sprawie wyboru do dofinansowania lub odmowie wyboru 

wniosku do dofinansowania. 

9) wskazanie, czy operacja wybrana przez LGD do finansowania, na dzień przekazania 

wniosków do ZW, mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

 



Załącznik 1a do Procedury – Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa 

w ramach operacji (PROW) 

 

 

Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji:                                                                       

  a) realizowanych przez podmioty inne niż LGD                                                                                                                                               

  b) własnych LGD                                                                                                                                                                                                                   

Nazwa LGD …………………………………………………....................................................…….………….. 

 

Data przekazania dokumentacji do Zarządu Województwa                      ……/……./20…… 

I. Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD 

Data naboru:                                                                                             ……/……./20…… - ….…/……./20…… 

 

Numer naboru:                                                                                          ….…/20……/……. 

 

Lp. 
Rodzaj Dokumentów 

  
LGD Zarząd Województwa 

  TAK 
Liczba 

dokumentów 
TAK NIE 

Liczba 

dokumentów 

1. Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji 

wybranych  - oryginał,            

2. Uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – (dotyczy 

operacji wybranych) – oryginał lub kopia            

3. Pisemne informacje do wnioskodawców, o których 

mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS (dotyczy 

operacji wybranych) – kopie            

4. Lista obecności członków Rady LGD podczas 

głosowania – oryginał lub kopia           

5. Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów 

wyboru LSR lub zestawienie informacji pochodzących 

z tych kart (dotyczy operacji wybranych, o ile 

dokumenty te nie stanowią załączników do pisemnych 

informacji do wnioskodawców, o których mowa w pkt  

3 powyżej)- oryginał lub kopia      

6. Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym 

naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń 

podmiotów – oryginał lub kopia      

 7. 

  

  

Rejestr interesów lub inny dokument pozwalający na 

identyfikację charakteru powiązań członków organu 

decyzyjnego z wnioskodawcami/poszczególnymi 

operacjami – wydruk           

 

 

 

 

 

  

   

(data i podpis osoby przekazującej 

dokumentację w imieniu LGD) 

 (data i podpis osoby przyjmującej 

dokumentację w imieniu ZW) 



 

 

  

Załącznik 1b do Procedury – Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa 

w ramach operacji (RPOWP):  

 

Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji:                       
  a) realizowanych przez podmioty inne niż LGD                                                                                                                                               
  b) własnych LGD                                                                                           
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 

 
Data przekazania dokumentacji do Zarządu Województwa                      ……/……./20…… 
I. Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD 
Data naboru:                                                                                             ……/……./20…… - ….…/……./20…… 

 
Numer naboru: ….…/20……/……. 

 

Lp. Rodzaj Dokumentów     LGD Zarząd Województwa 

  TAK 
Liczba 

dokumentów 
TAK NIE 

Liczba 

dokumentów 

1. Wnioski o dofinansowanie  operacji wybranych przez 

LGD do finansowania wraz z potwierdzeniem 

przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji - 

oryginał           

2. Uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia – (dotyczy 

operacji wybranych) – oryginał lub kopia            

3. Pisemne informacje do wnioskodawców, o których 

mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS (dotyczy 

operacji wybranych) – kopie            

4. Lista obecności członków Rady LGD podczas 

głosowania – oryginał lub kopia           

5. Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów  

wyboru oraz zgodności z LSR – oryginał lub kopia      

6. Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym 

naborem doradztwa, w formie rejestru  

lub oświadczeń podmiotów – oryginał lub kopia      

 7. 

  

  

Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub 

inny dokument pozwalający na identyfikację 

charakteru powiązań członków Rady 

z wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami           

 

 

 

      

 
(data i podpis osoby przekazującej 

dokumentację w imieniu LGD)   
(data i podpis osoby przyjmującej 

dokumentację w imieniu ZW) 



 

 

 

    

 


