Załącznik nr 21
do wniosku o wybór LSR

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH
1. Podstawa prawna dla "Operacji Własnych"
Zgodnie z § 17 pkt. 3. pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.
U. poz. 378 z 2015 r.) wsparcie w ramach LSR, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,
może być udzielone również LGD, która jest stroną umowy ramowej, na operacje LGD zwaną "operacją własną
LGD".
Wsparcie na "operację własną LGD" może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do
wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej
do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji (§ 17 pkt. 3. pkt. 6 wyżej cyt.
ustawy).
Zgodnie z § 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 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. poz. 1570 z 2015 r.) pomoc na „operację własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli:
1) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru
określonych w LSR;
2) po upływie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej do
realizacji operacji własnej, LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż
LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
2. Przedsięwzięcia LSR objęte procedurą "Operacji Własnych"
W związku z powyższym w LSR ustanawia się możliwość ubiegania się LGD o realizację "Operacji Własnych" w
przypadku wybranych Przedsięwzięć, obejmujących inicjatywy, co do których LGD posiada potencjał i doświadczenie
umożliwiające realizację tego typu operacji. Są to następujące Przedsięwzięcia LSR:
- Przedsięwzięcie VI Bogaci wiedzą i umiejętnościami
- Przedsięwzięcie XI Promocja poprzez walory dziedzictwa
3. Warunki ubiegania się LGD o realizację "Operacji Własnej":
a) LGD może ubiegać się o wsparcie na realizację "Operacji Własnej" jedynie w ramach Przedsięwzięć określonych w
pkt. 2 niniejszej procedury.
b) Po zakończeniu naboru wniosków w ramach Przedsięwzięć określonych w pkt. 2 oraz po dokonaniu przez Radę oceny
i wyboru operacji objętych danym naborem, LGD może ubiegać się o realizację "Operacji Własnej" jedynie w sytuacji
kiedy limit środków przeznaczony na ten nabór nie został wykorzystany przez Wnioskodawców (łączna suma złożonych
wniosków nie pozwoliła na rozdysponowanie całości środków przeznaczonej na ten nabór).
c) Ogłoszenie o zamiarze realizacji "Operacji Własnej" LGD może zmieścić na swojej stronie internetowej dopiero po
upływie terminu odwołań/protestów obowiązującego w danym naborze, zgodnie z procedurami dla danego typu operacji
oraz po rozpatrzeniu odwołań składanych przez grantobiorców i ostatecznym określeniu listy operacji wybranych do
finansowania.
d) maksymalna wysokość wsparcia na realizację "Operacji Własnej" nie może przekroczyć 50.000 złotych, a także limitu
wsparcia dla operacji jaki wynika z typu operacji i warunków danego Przedsięwzięcia LSR.
4. Informowanie LGD o zamiarze realizacji "Operacji Własnej":
a) z zachowaniem terminów określonych w pkt. 3 c) oraz warunku z pkt. 3 b) LGD ogłasza zamiar realizacji "Operacji
Własnej" na swojej stronie internetowej podając dane tej operacji, w tym jej cel, zakres rzeczowy, finansowy oraz
określenie Przedsięwzięcia LSR, w ramach którego dana operacja będzie realizowana, w tym informację o wskaźnikach
LSR, które mają być osiągnięte w wyniku realizacji "Operacji Własnej".
b) w okresie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia określonego w ppkt. a) LGD przyjmuje pisemne zgłoszenia innych
podmiotów o zamiarze zrealizowania operacji, której założenia zostały ogłoszone.
c) w przypadku przyjęcia w terminie określonym w ppkt. b) zgłoszenia podmiotu innego niż LGD, który zadeklaruje
zamiar realizacji operacji, zgodnie z założeniami i warunkami ogłoszonymi przez LGD, LGD informuje ten podmiot o
możliwości złożenia wniosku o finansowanie operacji w terminie nie dłuższym niż do 14 dnia roboczego następującego
po dniu, w którym zakończy się 30-dniowy termin przyjmowania zgłoszeń. Fakt ten nie powoduje przedwczesnego
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zakończenia biegu okresu opisanego w ppkt. b), ponieważ LGD dopuszcza zainteresowanie większej ilości podmiotów
ogłoszeniem o możliwości realizacji operacji.
d) w przypadku przyjęcia kolejnych zgłoszeń od podmiotów innych niż LGD czynności informacyjne na rzecz
podmiotów zgłaszających zamiar realizacji operacji są każdorazowo wykonywane zgodnie z ppkt. c.
5. Zamknięcie procedury w wyniku wpływu wniosków podmiotów innych niż LGD
a) Procedura wyboru "Operacji Własnej" zostaje zamknięta w ostatnim dniu okresu zgłaszania zamiaru realizacji operacji
przez podmioty inne niż LGD (30 dzień od ogłoszenia), jeśli w tym okresie wpłynęły takie zgłoszenia. Zgodnie z ppkt. c,
LGD oczekuje na złożenie przez podmioty, które zgłosiły taki zamiar, wniosków o finansowanie przedmiotowej operacji
do 14 dni od zakończenia okresu zgłaszania zamiaru.
b) Wnioski składane przez podmioty inne niż LGD na operację, której zakres i warunki realizacji zostały ogłoszone przez
LGD w ramach niniejszej procedury muszą spełniać warunki określone w procedurach wyboru operacji odpowiedniej dla
Przedsięwzięcia, w ramach którego ma być realizowana ta operacja. LGD informuje wnioskodawców o warunkach
naboru oraz wskazuje im niezbędne procedury i dokumenty. W takich przypadkach dalszy bieg sprawy zgodny jest z
procedurami zawartymi w odrębnych dokumentach.
c) LGD informuje na swojej stronie internetowej o następujących zdarzeniach:
- o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji przez podmiot inny niż LGD - najpóźniej 3 dni po otrzymaniu
każdego zgłoszenia;
- o upływie terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru realizacji operacji przez podmiot inny niż LGD - na drugi dzień po
upływie tego terminu;
- o terminie składania wniosków o wsparcie realizacji operacji przez podmioty, które w terminie zgłosiły ww. zamiar - na
drugi dzień po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru realizacji operacji;
- o liście wniosków o wsparcie realizacji operacji złożonych w terminie przez podmioty inne niż LGD
- o dalszych czynnościach w ramach procedur obowiązujących dla procesu oceny i wyboru operacji (odrębne procedury).
6. Wnioskowanie LGD o wsparcie realizacji "Operacji Własnej" oraz wybór tej operacji:
a) W przypadku braku zgłoszeń zamiaru realizacji operacji przez podmioty inne niż LGD, z zachowaniem terminów
określonych w poprzednich punktach, Zarząd LGD składa do Biura LGD wniosek o realizację "Operacji Własnej"
spełniającej wymogi określone we wcześniejszym ogłoszeniu.
b) wniosek składany jest zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego typu operacji, określonymi w odrębnych
dokumentach (”Procedura wyboru grantobiorców”).
c) wniosek podlega weryfikacji formalnej/wstępnej przez Biuro LGD, a następnie ocenie Rady pod katem spójności
z PROW i LSR oraz za pomocą lokalnych kryteriów wyboru - zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego typu
operacji, określonymi w odrębnych dokumentach (patrz ppkt. b), w tym w przypadku oceny za pomocą lokalnych
kryteriów wyboru "Operacja Własna" musi osiągnąć minimum punktowe oceny określone w tych procedurach.
d) LGD przysługują normalne prawa i obowiązki wnioskodawcy określone w ww. procedurach, w tym prawo do złożenia
odwołania od oceny Rady.
7. Umowa na realizację "Operacji Własnej":
a) W przypadku wyboru przez Radę LGD "Operacji Własnej" LGD do finansowania, Zarząd LGD (lub jego reprezentant)
podpisuje umowę z Zarządem Województwa na realizację tej operacji.
b) szczegółowe wymogi stawiane LGD jako Beneficjentowi pomocy wynikają z umowy o realizację "Operacji Własnej".
8. Postanowienia końcowe:
a) Kwestie nie uregulowane niniejszą procedurą regulują przepisy określone w podstawie prawnej dla "Operacji
Własnych" (pkt. 1 niniejszej procedury) oraz pozostałe procedury LSR regulujące kwestie wyboru operacji
poszczególnych typów przez LGD.
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