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PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY 

PROGRAMOWEJ W SPRAWIE  OCENY I WYBORU OPERACJI 

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przez RP przysługuje prawo 

wniesienia protestu w celu ponownej oceny złożonego wniosku w następującym zakresie: 

- braku zgodności operacji z LSR; 

- nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

- wybrana operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W 

przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej 

przesłanki wniesienia odwołania.  

Protestu nie stosuje się w przypadku: 

- negatywnej oceny formalnej WOPP; 

- niezgodności WOPP z Programem; 

- obniżenia kwoty wsparcia operacji. W przypadku gdy Wnioskodawca nie zgadza się z 

decyzją RP operacja nie otrzymuje dofinansowania.  

Wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden raz protest w terminie do 7 dni od otrzymania 

pisma informującego o niewybraniu operacji przez RP.  W tym samym czasie Wnioskodawcy  

przysługuje prawo wglądu do Zbiorczej Karty Oceny Operacji oraz Karty weryfikacji operacji 

zgodności z Programem. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 

2) numer wniosku o przyznanie pomocy; 

3) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie 

zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

4) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

5) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z 

załączeniem oryginału lub kopii poświadczającego umocowanie takiej osoby do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

Protest ma postać pisemnego wniosku do Zarządu województwa o ponowne rozpatrzenie 

wniosku o dofinansowanie operacji wg wzoru udostępnionego przez Biuro.  

Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania protestu jest Zarząd województwa. 

Wniesienie protestu polega na ponownym rozpatrzeniu przez Zarząd województwa 

wniosku o dofinansowanie operacji na podstawie informacji zawartych we wniosku –

proteście.  

Wniosek- protest pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 

a) Został wniesiony po upływie terminu; 
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b) Został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący Wnioskodawcą, 

którego wniosek podlegał ocenie (pełnomocnikiem, osoba upoważnioną); 

c) Nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku, 

d) Wnioskodawca nie odwołał się do konkretnych kryteriów oceny, co uniemożliwia 

członkom Zarządu Województwa ponowną ocenę operacji. 

 

Procedura 

I. Rejestracja i nadanie numeru wniosku dot. protestu przez Biuro. Wzór wniosku 

dostępny w Biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD „Perła Jury” w artykule 

informującym o zakończonej procedurze oceny. 

II. Sprawdzenie wniosku -protestu pod względem formalnym i poinformowanie 

telefoniczne / emailowe Wnioskodawcy o przyjęciu wniosku i przekazaniu go do 

Zarządu Województwa. Informacja sporządzana przez Biuro LGD zatwierdzana przez 

członka Zarządu LGD. 

III.  Złożenie Protestu nie wstrzymuje biegu przekazania WOPP do Zarządu 

województwa. 

 

 

  


