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Załącznik nr 3  do Uchwały Zarządu nr VI/3/17  z dnia 15 września  2017 roku 

Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o 
powierzenie grantów w projekcie grantowym 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR)  
Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 
[Regulamin Operacji Grantowych] 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru i oceny operacji w ramach wniosków o 

powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przez Lokalną Grupę 

Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., zwaną w dalszej części regulaminu – 

LGD. 

2. Regulamin jest jawny i powszechnie dostępny. Publikowany jest wraz ze wzorami 

załączników w sposób ciągły na stronie internetowej LGD „Turkowska Unia 

Rozwoju – T.U.R.” www.lgd-tur.org.pl oraz każdorazowo dołączany będzie do 

dokumentów konkursowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków o 

powierzenie grantów na stronie internetowej LGD. Regulamin udostępniany jest 

także do wglądu w biurze LGD, w godzinach pracy biura. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami prawa, a Regulaminem należy 

stosować przepisy prawa. 

4. Podane w Regulaminie terminy odnoszą się do dni kalendarzowych, chyba, że w 

treści Regulaminu wskazano, że mowa jest o dniach roboczych. Przy obliczaniu 

terminów obowiązują następujące zasady:  

1) termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia; 

2) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest określone zdarzenie, 

przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie 

nastąpiło; 
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3) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.  

5. Jeżeli Regulamin przewiduje wniesienie informacji w formie pisma i nie przewiduje 

obowiązku złożenia go bezpośrednio w siedzibie LGD, termin do jego wniesienia 

uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim 

urzędzie konsularnym. 

6. Wezwanie Grantobiorcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie o powierzenie grantu lub wniesienie odwołania od wyników oceny 

operacji wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu do 

czasu wykonania przez Grantobiorcę tych czynności lub rozstrzygnięcia odwołania. 

 

§ 2 
Zasady organizacji i ogłaszania naboru 

1. Nabór wniosków o powierzenie grantu przeprowadza LGD. 

2. LGD zamieszcza ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia, w szczególności 

na stronie internetowej LGD - 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu 

terminu składania tych wniosków. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej 

ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (dzień/miesiąc/rok). 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek osobiście albo przez pełnomocnika, 

albo przez osobę pisemnie upoważnioną. Dane adresowe Instytucji, do której należy 

złożyć wniosek o dofinansowanie: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 

3, 62-700 Turek. 

4. Dokumentację projektową należy przygotować na podstawie obowiązujących 

wzorów dokumentów zatwierdzonych dla przedmiotowego konkursu i 

zamieszczonych na stronie internetowej LGD jako załączniki do ogłoszenia naboru. 

5. Czas trwania naboru wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu składania tych 

wniosków. 
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6. Złożenie wniosku - stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu - potwierdzane jest na 

kopii pierwszej strony wniosku w polu Potwierdzenie złożenia w LGD. Potwierdzenie 

zawiera: datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz 

jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. 

Następnie LGD przekazuje kopię pierwszej strony wniosku wnioskodawcy jako 

potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu. 

7. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data potwierdzająca złożenie 

wniosku nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień 

zakończenia terminu naboru wniosków.  

8. Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu 

oraz kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po 

ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.  

9. Kryteria wyboru operacji wraz z opisem i metodą ich liczenia stanowią załącznik do 

ogłoszenia naboru – załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. W okresie trwania naboru, jak i na każdym etapie oceny wniosku Wnioskodawca może 

wycofać złożony wniosek o powierzenie grantu. Wycofanie wniosku o powierzenie 

grantu następuje wyłącznie bezpośrednio w siedzibie LGD, gdzie LGD wykonuje kopię 

złożonego wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, a następnie zwraca 

oryginał dokumentacji Wnioskodawcy, dokumentując to zdarzenie pokwitowaniem 

odbioru, zawierającym: datę i godzinę odbioru, indywidualne oznaczenie sprawy, 

nazwę wnioskodawcy, tytuł wniosku, liczbę załączników. Wzór pokwitowania 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgłoszenie wycofania wniosku oraz kopia 

wycofanego dokumentu wraz z załącznikami pozostają w dokumentacji LGD.  

11. Wycofanie dokumentu sprawi, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się          

w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych 

skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, 

będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.  
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12. Na stronie internetowej LGD archiwizuje wszystkie ogłoszenia naborów wniosków o 

powierzenie grantu przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020, do końca 

2028 roku. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Grantobiorcą jest podmiot prywatny, wybrany w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego. 

2. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania. 

3. O pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot prywatny  będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy 

osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.), 

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba 

fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo 

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się 

na obszarze wiejskim objętym LSR, 

oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przepisów § 29 ust. 4 

pkt. 3) lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
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2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570  ze zm. - zwanego dalej również 

„rozporządzeniem LSR”). 

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny 

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej 

"numerem identyfikacyjnym".  

§ 4 
Zasady finansowania operacji 

1. Limit środków dostępnych w ramach konkursu określony jest w ogłoszeniu naboru. 

2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi dla operacji grantowych - 

95% kosztów kwalifikowanych przy czym koszty kwalifikowalne o charakterze 

inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem 

przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 

2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze 

szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. 

3. Wartość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie 

jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. 

4. Wartość grantów udzielonych Grantobiorcy, na podstawie umowy o powierzenie 

grantu, nie przekracza limitu wynoszącego 100 tys. złotych na jednego Grantobiorcę 

w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD. 

5. Warunki kwalifikowalności oraz katalog kosztów kwalifikowanych zawarty jest w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części 8.2.14. Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność) oraz w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i 
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trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, a koszty te nie są kosztami inwestycji 

polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części 

dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR. 

6. Kwota dofinansowania wypłacana jest w dwóch transzach: I – po podpisaniu umowy    

z grantobiorcą, w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania oraz II                                    

– po zrealizowaniu operacji zgodnie z zawartą umową i zaakceptowaniu przez LGD 

sprawozdania z realizacji operacji w wysokości 20 % przyznanej kwoty dofinansowania 

z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku bankowym LGD.  

 

§ 5 
Warunki wyboru operacji do finansowania 

Wybór operacji do finansowania w ramach LSR odbywa się w pięciu etapach: 

1. Etap I – obejmujący proces oceny formalnej, prowadzony przez pracowników 

biura zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu, obejmujący: 

1) Weryfikację i ocenę kompletności wniosku; 

2) W przypadku stwierdzenia we wniosku o powierzenie grantu braków 

formalnych lub oczywistych omyłek – jednokrotne wysłanie wnioskodawcy na 

adres do korespondencji wskazany we wniosku w formie papierowej (za 

potwierdzeniem odbioru), wezwania do usunięcia braków/poprawienia 

oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wzór pisma o 

korektę/uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowi Załącznik nr 5 do 

Regulaminu. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia braków/poprawienia 

oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień we wniosku o powierzenie grantu z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą one prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

Korektę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście lub drogą 
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pocztową/przesyłką kurierską na adres siedziby LGD, o którym mowa w § 2 ust. 

3. Do czasu uzupełnienia przez wnioskodawcę złożonego wniosku, bieg 

terminu rozpatrzenia wniosku zostaje wstrzymany; 

3) Ponowną weryfikację formalną wniosku, w którym usunięto braki/poprawiono 

oczywiste omyłki/złożono wyjaśnienia przeprowadzoną przez pracownika 

biura odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków w terminie 7 dni od daty 

wpływu poprawionego wniosku;  

4) Odnotowanie wyników z ponownej weryfikacji i oceny formalnej w Karcie 

Oceny Formalnej (Załącznik nr 4 do Regulaminu). Warunkiem pozytywnej 

oceny pod względem formalnym jest kompletność wniosku pod względem 

jego zawartości i załączników oraz usunięcia braków i oczywistych omyłek. W 

przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji operacja podlega dalszej 

ocenie w ramach etapu III. W przypadku negatywnej oceny pod względem 

formalnym, wniosek zostaje odrzucony, a wnioskodawca jest informowany o 

przyczynach takiej oceny oraz pouczany o możliwości wniesienia odwołania 

(wzór odwołania stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu). Wyniki weryfikacji 

formalnej wniosków odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady. 

Decyzję o odrzuceniu wniosku lub pozostawieniu bez rozpatrzenia podejmuje 

ostatecznie Rada LGD na posiedzeniu Rady, podejmując uchwałę w sprawie 

wyników oceny formalnej. Decyzja taka wymaga uzasadnienia przez Radę 

przyczyn jej podjęcia wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kryterium/kryteriów, 

które zostały uznane za niespełnione; 

2. Etap II – obejmujący wstępną ocenę wniosków, w tym  zgodności z PROW na lata 

2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu prowadzony jest przez 

pracowników biura i zatwierdzany na posiedzeniu Rady. Wstępna ocena 

wniosków  obejmuje: 

1) Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w 

ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu; 
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2) Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o powierzenie grantu; 

3) Realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników; 

4) Zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja 

operacji, w tym: 

a) Zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

Operacje, które nie spełniają warunków wymaganych w ramach I etapu oceny nie 

podlegają ocenie zgodności z LSR i wyborowi.  

3. Etap III – obejmujący proces oceny merytorycznej, w tym zgodności operacji z LSR 

przede wszystkim poprzez ocenę zgodności z zakresem projektu grantowego oraz 

oceny strategicznej zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu w trzech krokach:  

1) Krok I - Zbadanie wniosku pod kątem zgodności operacji z LSR oraz zakresem 

projektu grantowego dokonywanej na zasadzie spełnia – nie spełnia. O wyniku 

decyduje głosowanie zwykłą większością głosów. W przypadku ustalenia w 

ramach oceny, że wnioskowana operacja nie jest zgodna z LSR lub zakresem 

projektu grantowego dalsza ocena nie jest prowadzona. Przez operację zgodną z 

LSR rozumie się operację, która: zakłada realizację celów głównych i 

szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, jest 

zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, jest 

zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 1 lit. c 

ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r., poz. 

358 ze zm.) oraz jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony 

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

2) Krok II - Ocena merytoryczna w ramach kryteriów jakościowych dokonywana w 

skali 0 – 100 pkt. Ocena jakościowa podzielona jest na ocenę spełniania kryteriów 

głównych oraz ocenę spełniania kryteriów szczegółowych, przy czym: 

a) podstawowa skala ocen obejmuje noty 0/3/5, 
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b) w kryteriach głównych operacja musi osiągnąć minimum 60% maksymalnej 

wartości punktowej. Kryteria główne oceny operacji dotyczą: 

 jakości operacji: max 55 pkt na 100 (min. 60% - 33 pkt.) 

 efektywności operacji: max 30 pkt na 100 (min. 60% - 18 pkt.) 

 trwałości operacji: max 15 pkt na 100 (min. 60% -   9 pkt.) 

tj. razem max 100 pkt (min. 60% - 60 pkt.), 

3) Krok III – obejmujący ocenę w ramach kryteriów strategicznych, badającą  

spójność operacji z priorytetami PROW 2014-2020 dokonywana w skali 0 – 65 pkt, 

w liczbach całkowitych, poprzez wybór ocen z wartości zaproponowanych dla 

danego kryterium (odpowiednio 0/5/10) tj.: 

a) innowacyjność – max 10 pkt.,  

b) zintegrowanie operacji w aspekcie sektorowym, obszarowym, kontekstowym – 

max 15 pkt ( 3 x po 5 pkt), 

c) ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu – max 10 pkt., 

d) grupy defaworyzowane/wykluczone – max 10 pkt., 

e) miejsca pracy – max 10 pkt., 

f) lokalizacja – max 10 pkt. 

4. Etap IV – obejmujący wybór operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia, 

w którym Rada LGD może obniżyć wnioskowaną przez Wnioskodawcę kwotę 

dofinansowania operacji.  

5. W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o powierzenie grantu przez 

podmiot ubiegający się o powierzenie grantu będzie przekraczać kwotę pomocy 

ustaloną przez LGD, maksymalną kwotę pomocy określoną dla operacji lub dostępne 

dla Beneficjenta limity, Rada LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia poprzez 

odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. 

6. W wyniku obniżenia kwoty wsparcia, całkowita wartość operacji nie może wynosić 

mniej niż 5 tys. złotych. 
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7. Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji samorządu 

województwa wielkopolskiego w zakresie ostatecznej weryfikacji 

kwalifikowalności i racjonalności kosztów dokonywanej w ramach kontroli 

administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy na realizację projektu 

grantowego, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

 

§ 6 
Organizacja i przebieg posiedzenia Rady LGD 

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin                         

i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD. Biuro LGD zawiadamia pisemnie 

członków Rady o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni 

przed planowanym terminem posiedzenia. Poprzez zwołanie posiedzenia rozumie się 

wysłanie do wszystkich członków listem poleconym lub doręczenie w inny skuteczny 

sposób pisma zawierającego zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jego 

porządkiem.  

2. Informacja o posiedzeniu Rady jest podawana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej LGD lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD w terminie 7 dni przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia Rady. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności 

dokumentacji oraz zgodności formalnej czuwa Prezes Zarządu, a w razie jego 

nieobecności inny członek Zarządu. 

4. W uzasadnionych przypadkach, do procesu oceny mogą być zaproszeni eksperci,               

z głosem doradczym. 

5. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch 

sekretarzy posiedzenia, zwanych dalej Komisją Regulaminową, którym powierza się 

kontrolę quorum, dokumentowanie przebiegu i wyników posiedzenia Rady LGD.  

6. Przed przystąpieniem do oceny każdy członek Rady zobowiązany jest do złożenia 

deklaracji bezstronności celem wyeliminowania okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwość, co do jego bezstronności podczas wyboru operacji i ustalenia kwoty 
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wsparcia oraz podczas rozpatrywania odwołań według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 9 do Regulaminu. Na tej podstawie biuro LGD prowadzi rejestr interesów 

członków rady. 

7. Członkowie Rady LGD nie mogą brać udziału przy ocenie i wyborze operacji w sytuacji 

konfliktu interesów (braku bezstronności). Konflikt interesów występuje w sytuacji, 

kiedy oceniający jest: 

1) wnioskodawcą w danej operacji; 

2) reprezentuje jednego z wnioskodawców w danej operacji; 

3) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą zachodzi bezpośredni stosunek służbowy 

lub stosunek służbowy poprzez firmy powiązane, przy czym stosunek powiązania 

ocenia się na podstawie właściwych przepisów prawa UE; 

4) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą istnieje stosunek pokrewieństwa, 

powinowactwa lub inny stosunek określony w Kodeksie rodzinnym                                      

i opiekuńczym; 

5) oceniający pozostaje z jakimkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do jego 

bezstronności. 

8. Upoważniony przez Zarząd pracownik biura przedstawia członkom  Rady wyniki 

przeprowadzonej oceny formalnej oraz oceny wstępnej. Rada LGD na posiedzeniu 

weryfikuje i zatwierdza wyniki oceny formalnej i oceny wstępnej wniosków. 

9. Po zweryfikowaniu wyników ww. oceny Rada LGD podejmuje uchwały odpowiednio w 

sprawie: 

1) Wyników oceny formalnej; 

2) wyników oceny poszczególnych operacji z wymogami oceny wstępnej i zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020; 

3) wyboru operacji do finansowania, w tym: zgodności operacji z LSR, oceny 

jakościowej, strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
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10. Biorący udział w posiedzeniu Członek Zarządu, odczytuje aktualnie rozpatrywany 

wniosek wraz z załącznikami członkom Rady. Na podstawie analizy 

zaprezentowanych dokumentów Rada LGD dokonuje wyboru operacji do 

finansowania w tym: zgodności operacji z LSR, oceny jakościowej, strategicznej 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

11. Po odczytaniu przez członka Zarządu wniosku wraz z załącznikami, 

Przewodniczący zarządza dyskusję nad przedstawioną operacją.  

12. Po zakończeniu dyskusji każdy członek Rady przedstawia indywidualną ocenę w 

ramach kryterium szczegółowego.  

13. Komisja Regulaminowa odnotowuje na karcie oceny merytorycznej punkty 

przyznane operacji przez poszczególnych członków Rady, oblicza średnią 

arytmetyczną dla danego kryterium szczegółowego, a następnie przemnaża przez 

wskazane w kryteriach oceny wagi. 

14. Otrzymany wynik odnotowuje w karcie oceny merytorycznej. 

15. Ocena strategiczna dokonywana jest poprzez wypowiedzenie się członka Rady na 

temat danego kryterium na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

16. O przyznaniu punktów podczas oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru 

operacji decyduje zwykła większość głosów.  

17. W kolumnie uwagi komisja regulaminowa odnotowuje istotne dla oceny uwagi 

członków rady. 

18. Decyzje Rady dotyczące oceny poszczególnych wniosków podejmowane są 

zwykłą większością głosów, z zachowaniem zasad dotyczących parytetów i 

bezstronności oraz umieszczone w protokole z posiedzenia Rady LGD.  

19. Jeżeli Rada LGD obniży wartość wsparcia fakt ten odnotowuje się w protokole z 

posiedzenia Rady LGD, wskazując w tym protokole obniżoną kategorię kosztu i 

jego ostateczną wartość i/lub koszty niekwalifikowalne. 

20. O przyznaniu pomocy decyduje zgodność operacji z warunkami wstępnej oceny 

wniosków, zgodność operacji z LSR, zgodności z zakresem projektu grantowego, 

w ramach którego ma być realizowana operacja przez Grantobiorcę  oraz suma 
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przyznanych punktów, która stanowi także podstawę do umieszczenia operacji na 

liście operacji wybranych stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu. 

21. W sytuacji, kiedy wnioski mają taką samą liczbę punktów decyduje wyższa liczba 

punktów w ramach kryterium strategicznego „Grupy defaworyzowane”, a w 

przypadku dalszej zbieżności liczby punktów decyduje wyższa liczba punktów w 

ramach kryterium strategicznego „Innowacyjność”, a w przypadku dalszej 

zbieżności „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”. 

22. Weryfikacja zgodności operacji z Programem i  LSR, a także wybór operacji oraz 

ustalenie kwoty wsparcia trwa maksymalnie 45 dni od dnia następującego po 

ostatnim dniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy z zastrzeżeniem    

§ 1 ust. 6 Regulaminu. 

23. W wyniku dokonanej oceny oraz w związku z wyborem operacji tworzy się 

następujące listy: 

1) Lista operacji, które przeszły ocenę formalną i podlegają dalszej ocenie przez Radę 

LGD, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do Regulaminu 

2) Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów 

oraz zgodnych z LSR, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do 

Regulaminu; 

3) Lista operacji wybranych, które to operacje:  

a) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru, 

b) są zgodne z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru, 

c) są zgodne z LSR, 

d) uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów 

wyboru i zostały wybrane przez Radę LGD do finansowania, 

e) mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru. 

4) Listę rankingową rezerwową – obejmującą wnioski pozytywnie ocenione, na 

które nie wystarczyło alokacji – załącznik nr 13 

5) Lista operacji niewybranych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do 

Regulaminu. 
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24. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD: 

1) przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, podpisaną przez Dyrektora 

Biura lub przez osobę upoważnioną przez Zarząd pisemną informację o wyniku 

oceny zgodności jego operacji z LSR i/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. Pismo informujące o 

wynikach oceny zawiera pouczenie o możliwości i warunkach składania odwołania 

od wyników oceny. Wzór pisma stanowi załącznik nr 15; 

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów wraz 

z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania; 

3) zamieszcza na stronie internetowej LGD protokół z posiedzenia Rady, dotyczący 

oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku 

z potencjalnym konfliktem interesów; 

4) informuje Grantobiorcę, że grant został wybrany do realizacji w ramach projektu 

grantowego, a zawarcie umowy o powierzeniu grantu nastąpi po zawarciu umowy 

o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a ostateczny 

zakres grantu i kwota pomocy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu).  

25. Po dokonaniu wyboru w ramach prowadzonej oceny oraz otrzymaniu pomocy na 

realizację projektu grantowego od Zarządu Województwa LGD zawiera umowy z 

Grantobiorcami.  Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w 

umowie oraz zgodnie z umową zawartą pomiędzy LGD a Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego.  

26. W przypadku gdy: 

1) Wybrani Grantobiorcy złożyli rezygnację z realizacji operacji, na które złożyli 

wnioski; 

2) Rozwiązano umowę o powierzenie grantu a powstałe z tego tytułu wolne środki 

w ramach alokacji na to pozwalają,  
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procedurę związaną z podpisaniem umowy na udzielenie grantu uruchamia się co 

do kolejnych Grantobiorców umieszczonych na liście rankingowej rezerwowej 

według najwyższej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania dostępnej 

alokacji. 

27. LGD T.U.R. może wezwać grantobiorców do ponownych uzupełnień w przypadku, 

gdy Zarząd Województwa wezwie do uzupełnień LGD T.U.R. jako beneficjenta 

projektu grantowego. 

28. Do uzupełnień, o których mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu, LGD T.UR. może 

wezwać tylko w zakresie wskazanym przez Zarząd Województwa oraz w trybie 

określonym w § 5 ust. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu. 

 

§ 7 
Procedura odwoławcza 

1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania 

od: 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo 

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo 

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia, albo 

4) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana  

2. Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu 

naboru nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej na adres siedziby LGD, określony w § 2 ust.3 

Regulaminu w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie 

wyników wyboru operacji. 

4. W przypadku niewniesienia odwołania od decyzji Rady w wyznaczonym terminie, 

uchwała o wyborze operacji do zrealizowania staje się prawomocna wraz                                

z upływem terminu wyznaczonego do odwołania. 

5. Odwołanie od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR musi zawierać: 
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1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania; 

2) oznaczenie wnioskodawcy – numer identyfikacyjny wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie operacji; 

4) wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza 

się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie 

stanowiska podmiotu w tym zakresie; 

5) wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wparcie nie zgadza się 

z ustaloną przez LGD kwotą wsparcia oraz uzasadnienie stanowiska 

podmiotu w tym zakresie; 

6) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się 

nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 

przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie 

miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,                      

z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego 

umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

6. Wzór odwołania stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.  

7. Rozpatrywanie odwołania należy do kompetencji Rady LGD, przy czym ponowna 

ocena nie może być przeprowadzana przez członków Rady, którzy nie zapewniają 

bezstronności a także którzy byli zaangażowani w przygotowanie wniosku w myśl 

postanowień Regulaminu, a także przez osoby spełniające warunki określone w art. 

24 §1 pkt 1) – 4) ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 23 ze zm.). 

8. Rada LGD w terminie do 14 dni od dnia wpływu odwołania do biura LGD, weryfikuje 

wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów, o 

których mowa w ust. 5 pkt. 4) - 6) niniejszego paragrafu.  

9. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia                      

o prawie do jego wniesienia, odwołanie zostało wniesione: 
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1)    po terminie; 

2)   przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania; 

3) bez spełnienia wymogów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu – o czym 

wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD. 

10. W wyniku weryfikacji dokonanej oceny Rada LGD: 

1) uwzględnia odwołanie i dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje 

odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo 

2) decyduje o nieuwzględnieniu odwołania, jeżeli zarzuty powołane w odwołaniu 

okazały się bezzasadne. 

11. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Radę LGD, LGD informuje pisemnie 

o tym fakcie Wnioskodawcę wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217). 

12. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 

odwoławczej zostanie wyczerpana kwota środków, przewidzianych w umowie z LGD 

w ramach poddziałania 19.2 PROW, na realizację danego celu LSR, Rada LGD 

pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę. 

13. W przypadku nieuwzględnienia odwołania, negatywnej ponownej oceny operacji lub 

pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym zakresie 

wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.                         

z 2012 r. poz. 270, ze zmianami) – w trybie i na zasadach określonych art. 61 ustawy                

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

14.  Wnioskodawca może wycofać odwołanie do czasu zakończenia rozpatrywania 

odwołania przez Radę LGD. 

15. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie LGD, pisemnego oświadczenia o 

wycofaniu odwołania. 
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16. W przypadku wycofania odwołania przez wnioskodawcę LGD pozostawia odwołanie 

bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej. 

17. W przypadku wycofania odwołania ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. 

18. W przypadku wycofania odwołania wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu 

administracyjnego. 

 

 

§ 8 

Odstąpienie od konkursu grantowego 

1. W przypadku, gdy:  

1) Operacje wnioskowane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie 

celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji;  

2) Wszyscy Grantobiorcy złożyli rezygnację z realizacji operacji, na które złożyli 

wnioski; 

3) Rozwiązano umowy o powierzenie grantu, a dostępna alokacja nie pozwala na 

podpisanie umowy z wnioskodawcą znajdującym się na liście rankingowej 

rezerwowej, 

LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką 

informację na swojej stronie internetowej. 

2. W przypadku odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców, LGD niezwłocznie 

występuje do Zarządu Województwa o uzgodnienie terminu ponownego naboru 

wniosków o powierzenie grantu.  

3. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, 

Biuro LGD informuje Grantobiorców, pisemnie, o odstąpieniu od konkursu podając 

jednocześnie przyczynę odstąpienia i informując o planowanym ponownym 

ogłoszeniu konkursu. 

4. Właściwym organem do podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od konkursu na 

wybór Grantobiorców jest Rada LGD. 
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§ 9 

Podpisanie umowy o powierzenie grantów oraz zobowiązania Grantobiorcy 

1. Po dokonaniu wyboru operacji przez Radę, rozpatrzeniu wniesionych odwołań oraz 

po podpisaniu umowy przez LGD z Zarządem Województwa na realizację projektu 

grantowego następuje podpisanie umowy z Grantobiorcami.  

2. Umowę o powierzenie grantu z Grantobiorcą podpisują osoby reprezentujące Zarząd 

LGD. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

podpisany przez Grantobiorcę. Umowa jest podstawą realizacji operacji i ponoszenia 

kosztów.   

3. W przypadku dezaktualizacji terminów realizacji operacji oraz harmonogramu 

realizacji operacji zawartych we wniosku o powierzenie grantu, LGD wzywa 

Grantobiorcę do aktualizacji ww. terminów.  

4. Zaktualizowane terminy realizacji operacji oraz harmonogram realizacji operacji 

zostają dołączone do umowy o powierzenie grantu. 

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu. 

6. Treść umowy wraz z zaproszeniem na jej podpisanie, LGD przesyła do Grantobiorcy 

informując go jednocześnie o miejscu i terminie podpisania umowy. Zaproszenie 

przesyłane jest drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail podany przez 

Grantobiorcę – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację 

uważa się skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził odbiór 

wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru 

wiadomości w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu 

Grantobiorcy informację w inny skuteczny sposób. 

7. W przypadku gdy Grantobiorca nie stawi się na podpisanie umowy w wyznaczonym 

terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będzie to skutkować 

odmową powierzenia grantu. 

8. W trakcie realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka 

konieczność – Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy. W tym celu 
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Grantobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres 

planowanych zmian. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana 

grupa nieposiadająca osobowości prawnej, wniosek podpisywany jest również przez 

osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta 

została powołana.  

9. Jeżeli do LGD wpłynie pismo / wniosek ws. możliwości zmiany umowy przez 

Grantobiorcę, Przewodniczący jest zobowiązany do jego analizy pod kątem 

konieczności dokonania ponownej oceny wniosku, w wyniku której: 

1) jeżeli planowana przez beneficjenta zmiana miałaby wpływ na ocenę operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru i/lub spowodowałaby, że operacja mogłaby zostać 

niewybrana przez LGD do finansowania, Przewodniczący zwołuje posiedzenie 

Rady w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia wpływu do biura LGD prośby o zmianę w umowie. Na 

posiedzeniu Rada dokonuje ponownej oceny wniosku oraz podejmuję uchwałę w 

tej sprawie; 

2) jeżeli planowana przez beneficjenta zmiana nie ma wpływu na ocenę wg lokalnych 

kryteriów wyboru oraz nie spowoduje, że operacja mogłaby zostać niewybrana 

przez LGD do finansowania, Przewodniczący wydaje opinię ws. możliwości 

zmiany umowy przez beneficjenta. 

10.  W terminie 14 dni od złożenia wniosku, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji 

w przedmiocie zmiany umowy, w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

11. Zmiana umowy może wymagać pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach 

określonych w umowie o powierzenie grantu. LGD informuje Grantobiorcę o terminie 

i miejscu podpisania aneksu. 

12. Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatów i zobowiązań składanych na 

etapie ubiegania się o powierzenie grantu.   

13. Grantobiorca zobowiązany jest do zachowania trwałości celu operacji oraz do 

gromadzenia i przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, przez 
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okres pięciu lat od dnia płatności końcowej wypłaconej na rzecz LGD jako 

Beneficjenta projektu grantowego. 

14. W przypadku uzyskania przez LGD wyprzedzającego finansowania projektów 

grantowych, wyprzedzające finansowanie będzie przekazane Grantobiorcy na 

warunkach i zasadach określonych w umowie o realizację projektu grantowego. 

 

§ 10 
Rozliczenie grantów, monitoring i kontrola 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji operacji 

(np. dokumenty, listy obecności, zdjęcia, filmy). 

2. Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia LGD informacji i dokumentów 

niezbędnych do kontroli, monitoringu i ewaluacji operacji.  

3. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizacji operacji, 

odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich 

zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji 

odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg 

rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych 

dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych.   

4. Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały 

poniesione od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie 

grantu, a w przypadku kosztów ogólnych od 01.01.2014 r. 

5. Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są wypłacane Grantobiorcy w dwóch 

transzach: I po podpisaniu umowy przekazana po podpisaniu umowy z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu grantowego przez LGD, w 

terminie 30 dni od dnia podpisania tej umowy oraz II po zrealizowaniu operacji i 

przedłożeniu sprawozdania, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami 

określonymi w przepisach prawa i w umowie o powierzenie grantu, na podstawie 

prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu księgowego o 
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równoważnej wartości dowodowej, z zastrzeżeniem dostępności środków na 

rachunku bankowym LGD. 

6. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, 

o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, a także powinny 

zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został 

poniesiony w ramach realizacji operacji, ze wskazaniem daty i numeru umowy                         

o powierzenie grantu, operacji, którego dokument dotyczy, a także                                            

z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego 

grantu, a w jakim ze środków własnych – jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. 

Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.  

7. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów 

dotyczących realizacji operacji, przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności 

końcowej w ramach projektu grantowego. 

8. Pracownicy LGD będą na bieżąco kontrolować i monitorować stopień realizacji celów 

i wskaźników oraz stopień wydatkowania środków w ramach poszczególnych 

operacji, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty.  

9. Kontrola operacji prowadzona będzie każdorazowo w biurze LGD po zakończeniu 

operacji na podstawie przedłożonych przez Grantobiorcę dokumentów, w przypadku 

operacji zakładających poniesienie kosztów o charakterze inwestycyjnym (zakup 

wyposażenia i/lub środków trwałych oraz budowa lub przebudowa obiektów) w 

miejscu realizacji operacji oraz losowo w przypadku pozostałych typów projektów w 

miejscu realizacji operacji w trakcie jego trwania.   

10. W przypadku kontroli operacji o charakterze inwestycyjnym Zarząd ustala termin i 

zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę, co najmniej 5 dni przed 

planowaną kontrolą w formie papierowej drogą pocztową za potwierdzeniem 

odbioru. W pozostałych przypadkach kontrole mogą być prowadzone bez 

uprzedniego powiadomienia Grantobiorcy.  

11. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli w miejscu realizacji operacji będzie 

sporządzona opinia.  
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12. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie LGD, w ciągu 30 dni od 

zakończenia realizacji operacji wniosku o rozliczenie operacji (stanowiącego załącznik 

nr 17 do Regulaminu) i sprawozdania (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do 

wniosku o rozliczenie operacji) wraz z dokumentami księgowymi potwierdzającymi 

poniesienie kosztów oraz innymi dokumentami dotyczącymi merytorycznej realizacji 

operacji, m.in. listy obecności, dokumentacja fotograficzna, materiały promocyjne, 

protokoły odbioru prac. Pracownik biura LGD wykonuje kopie przedłożonych 

oryginałów dokumentów oraz poświadcza ich zgodność z oryginałem. 

13. Wypłata II transzy następuje po realizacji operacji i zaakceptowaniu sprawozdania 

przez LGD. Wypłata środków następuje do 14 dni od zaakceptowania sprawozdania, 

przelewem na konto Grantobiorcy wskazane w umowie z zastrzeżeniem dostępności 

środków na rachunku bankowym LGD. 

14. LGD prowadzi monitoring operacji zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej 

zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej.  

15. Pracownik biura LGD, upoważniony przez Zarząd, postanawia o przeprowadzeniu 

czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy, ustalając jednocześnie rodzaj                     

i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności. Zarząd może również zlecić 

wykonanie kontroli zewnętrznym ekspertom.  

16. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co 

najmniej 2 dni przed terminem monitoringu, z zaznaczeniem sposobu 

przeprowadzenia monitoringu, drogą poczty elektronicznej – na adres e-mail podany 

przez Grantobiorcę – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. 

Informację uważa się skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Grantobiorca potwierdził 

odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru 

wiadomości w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza temu 

Grantobiorcy informację w inny skuteczny sposób. 

17. Ustalenia z przeprowadzonego monitoringu realizacji operacji przekazywane są 

niezwłocznie do wiadomości Zarządu i Grantobiorcy. Biuro LGD przekazuje 
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dokumenty, a także informacje, wyjaśnienia i powiadomienia związane z 

monitoringiem i kontrolą, w sposób określony w ust. 16 niniejszego paragrafu. 

18. Na podstawie wyników kontroli i/lub przeprowadzonego monitoringu Grantobiorca 

może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych 

dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych  z realizacją 

operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji 

operacji.  

19. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD 

może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania 

Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie określonym w ust. 16 

niniejszego paragrafu. 

20. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków 

kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji. 

21. W uzasadnionych przypadkach, w wyniku kontroli wydawane są zalecenia 

pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań 

naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do 

powiadomienia LGD o ich wykonaniu. 

22. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, a także podmiotów, przy pomocy których 

Grantobiorca realizuje operację, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją operacji w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 

lat od dnia dokonania płatności końcowej.  

23. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie 

pisemnej o problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania 

jej realizacji.  

 
 

§ 11 
Zwrot grantu 

1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o rozliczenie operacji lub na 

podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została: 

http://www.lgd-tur.org.pl/
mailto:biuro@lgd-tur.org.pl


STOWARZYSZENIE  

TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.  
Lokalna Grupa Działania  

 

 

    

ul. Kolska Szosa 3  62 - 700 Turek   tel./fax 63 289 36 57  www.lgd-tur.org.pl  biuro@lgd-tur.org.pl  kom. 601 - 614 - 609 

 

25 25 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur; 

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

podlega ona zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia 

powyższych okoliczności do dnia zwrotu. 

2. LGD w formie pisemnej wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części. 

Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

3. Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

4. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

stwierdzono przed całkowitą wypłatą kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia 

części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej 

płatności, o czym niezwłocznie informuje Grantobiorcę. 
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