
1. Wnioskodawca ma możliwość wniesienia protestu za pośrednictwem LGD w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru.

2. Protest przysługuje jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na:
a) brak zgodności z LSR,
b) nieterminowe złożenie wniosku,
c) brak zgodności z zakresem tematycznym,
d) nieuzyskanie  minimalnej  liczby  punktów  w  kryteriach  wyboru  ze  wszystkich 

kryteriów,
e) pozycję na liście plasującą wniosek poza limitem środków ogłoszonych w konkursie.

3. Protest składa się w formie pisemnej i zawiera:
a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
b) oznaczenie wnioskodawcy,
c) numer wniosku o przyznanie pomocy,
d) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza 

lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną 
zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,

e) wskazanie  zarzutów  o  charakterze  proceduralnym  w  zakresie  przeprowadzonej 
oceny,  jeżeli  zdaniem  wnioskodawcy  naruszenia  takie  miały  miejsce,  wraz 
z uzasadnieniem,

f) podpis  wnioskodawcy  lub  osoby  upoważnionej  do  jego  reprezentowania 
z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 
osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

4. Protest  pozostawia  się  bez  rozpatrzenia,  jeżeli  mimo prawidłowego  pouczenia  o  prawie 
i sposobie jego wniesienia:

a) został wniesiony po terminie,
b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
c) nie  wskazuje  kryteriów wyboru  operacji,  z  których  oceną  wnioskodawca  się  nie 

zgadza,  lub  w jakim zakresie  wnioskodawca,  nie  zgadza  się  z  negatywną  oceną 
zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia, 

o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD, a informacja ta zawiera 
pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

5. Wniesienie  protestu  nie  wstrzymuje  dalszego  postępowania  z wnioskami  dotyczącymi 
wybranych operacji, w tym przekazywania wniosków przez LGD do zarządu województwa.

6. LGD niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa informację o wniesionym proteście.
7. W  przypadku  uwzględnienia  protestu  zarząd  województwa  może  ponownie  przekazać 

sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że doszło 
do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny 
wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. 

8. Ponowna ocena operacji  polega  na  powtórnej  weryfikacji  operacji  w zakresie  kryteriów 
i zarzutów podnoszonych w proteście.

9. Przewodniczący  lub jego zastępca wyznacza posiedzenie Rady w terminie 7 dni od dnia 
przekazania  przez  zarząd  województwa  operacji  do  ponownego  rozpatrzenia  lub 
wyjaśnienia uchybień proceduralnych.

10. Członkowie Rady, którzy zostali wykluczeni z wyboru operacji, nie biorą udziału również w 
ponownej ocenie.

11. Głosujący  członkowie  Rady  wypełniają  i  podpisują  deklarację  poufności,  bezstronności 
i unikania konfliktu interesów.

12. Jeżeli protest dotyczy zarzutów o charakterze proceduralnym oraz zagadnienia z pkt 2 lit. a-
c,  członkowie Rady na podstawie obowiązujących dokumentów i wytycznych formułują 
wyjaśnienia  do  protokołu.  Prowadzący  posiedzenie  przeprowadza  głosowanie  poprzez 
podniesienie  ręki  czy  Rada  zgadza  się  ze  wskazanymi  zarzutami  i  odnotowuje  wynik 
głosowania w protokole.



13. Jeżeli protest dotyczy elementów oceny wskazanej w pkt 2 lit. d-e, wówczas członkowie 
Rady głosują na kartach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w tych zakresach, 
których protest dotyczy.

14. LGD informuje wnioskodawcę i zarząd województwa na piśmie o wyniku ponownej oceny 
i:

a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji umieszcza ją na liście operacji 
wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia ponownej oceny;

b) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji dla wnioskodawcy 
załącza  dodatkowo  pouczenie  o  możliwości  wniesienia  skargi  do  sądu 
administracyjnego.

15. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie rozstrzygania protestu 
zostanie wyczerpany limit wsparcia, przewidziany w umowie ramowej na realizację danego 
przedsięwzięcia:

a) LGD  lub  ZW  pozostawia  go  bez  rozpatrzenia,  informując  o  tym  na  piśmie 
wnioskodawcę,  pouczając  jednocześnie  o  możliwości  wniesienia  skargi  do  sądu 
administracyjnego;

b) sąd,  uwzględniając  skargę,  stwierdza  tylko,  że  ocena  operacji  została 
przeprowadzona  w sposób  naruszający  prawo,  i  nie  przekazuje  sprawy  do 
ponownego rozpatrzenia.


