
Podejmowanie działalności
gospodarczej



Dokumenty, które
należy złożyć:

wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
biznesplan
wersja elektroniczna wniosku
oświadczenie o ewaluacji
oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
oświadczenie o realizacji wskaźników

 
Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez

umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach



Ocena wstępna wniosku

Proces oceny
ETAP I

ETAP II
Ocena zgodności operacji z LSR w tym zgodności z PROW na

lata 2014-2020

Etapy te są realizowane przez pracowników biura LGD.
Operacje, które nie spełniają warunków wymaganych w ramach I lub II etapu oceny nie

podlegają dalszej ocenie.



KROK I – ocena merytoryczna

KROK II – ocena strategiczna

Proces oceny
ETAP III

ETAP IV Wybór operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia

Etapy te są realizowane przez Radę LGD.
 
 



Krok po kroku

Kolejne kroki

Nabór - 14 dni

Weryfikacja zgodności operacji z LSR

 i Programem, a także wybór operacji

oraz ustalenie kwoty wsparcia  (60 dni)

Ogłoszenie o naborze



4 miesiące + okres na pismo o

uzupełnienie braków – 1

uzupełnienie!

OCENA UM PODPISANIE UMOWY

Kolejne kroki

(w terminie 3 m-cy od dnia

zawarcia umowy)

ZŁOŻENIE WNIOSKU O
PŁATNOŚĆ I TRANSZY                     



po pozytywnym rozpatrzeniu

wniosku o płatność – 30 dni od

dnia złożenia wniosku o płatność

WYPŁATA ŚRODKÓW 

Kolejne kroki

po spełnieniu warunków wypłaty II transzy,

w terminie określonym w umowie, jednak

nie później niż po upływie 2 lat od dnia

zawarcia umowy

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ II
TRANSZY                                           maksymalnie 2 lata

REALIZACJA PROJEKTU 



po pozytywnym rozpatrzeniu

wniosku o płatność – 3 miesiące

od dnia złożenia wniosku o

płatność

WYPŁATA ŚRODKÓW 

Ostatnie kroki

dla LGD / UM w okresie

zachowania ciągłości projektu

ANKIETY MONITORUJĄCE 



Możliwość
wycofania
wniosku

W okresie trwania naboru i na

każdym etapie oceny wniosku

istnieje możliwość wycofania

wniosku – wyłącznie bezpośrednio

w siedzibie LGD

 

 ODPOWIEDNI FORMULARZ UDOSTĘPNIONY JEST NA

STRONIE INTERNETOWEJ LGD

BRAK KONSEKWENCJI SKUTECZNEGO WYCOFANIA

WNIOSKU 

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU



Możliwość wniesienia protestu od: 

Protest

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



Możliwość wniesienia protestu od: 

Protest
oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

oznaczenie wnioskodawcy – numer identyfikacyjny
Wnioskodawcy;

numer wniosku o dofinansowanie operacji;7 dni 
podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego

reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii
dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby

do reprezentowania wnioskodawcy. 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
informacji o wyniku wyboru (wzór protestu – na załączniku

udostępnionym na stronie LGD). Musi zawierać:

 
 



Musi zawierać także:

Protest

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;

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; 
wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną
wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w

zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem
wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z

uzasadnieniem;



dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co
skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do

właściwego etapu oceny albo umieszczeniem jej na
liście projektów wybranych do dofinansowania w
wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej,

informując o tym wnioskodawcę, albo
kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy

dokumentacją do ZW, załączając do niego stanowisko
dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego
rozstrzygnięcia oraz informuje wnioskodawcę na

piśmie o przekazaniu protestu
 
 

W terminie 14 dni od wniesienia
protestu LGD weryfikuje wyniki
dokonanej przez siebie oceny w
zakresie kryteriów i zarzutów i:

Protest



 

tel./fax 63 289 36 57

601 - 614 - 609

www.lgd-tur.org.pl  

biuro@lgd-tur.org.pl

Godziny pracy biura i konsultacji:
poniedziałek – piątek (8:00 – 16:00)

 PROSIMY O TELEFONICZNE
UMAWIANIE SIĘ NA KONSULTACJE

 

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

KRWONY 32, 62-720 BRUDZEW
 

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


Dziękuję za uwagę


