Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD „Perła Jury” na lata 2014-2020

PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY
PROGRAMOWEJ W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI
wersja luty 2017r
Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga każdorazowego poinformowania
i uzgodnienia z ZW, natomiast nie wymaga zmiany umowy ramowej. Zmianę uznaje się za
uzgodnioną, jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania SW, nie wyrazi on sprzeciwu wobec
proponowanej zmiany.
Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przez RP przysługuje
prawo wniesienia protestu w celu ponownej oceny złożonego wniosku w następującym
zakresie:
- negatywnej oceny zgodności operacji z LSR
albo;
- nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach lokalnych
kryteriów wyboru operacji
albo;
- wybrana operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o
naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia
protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w
ramach kryteriów wyboru operacji (wraz ze stosownym uzasadnieniem);
albo
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku negatywnej oceny formalnej WOPP.
Wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden raz protest w terminie do 7 dni od
doręczenia pisma informującego o niewybraniu operacji przez RP lub o zmniejszeniu kwoty
wsparcia. W tym samym czasie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do Zbiorczej
Karty Oceny Operacji oraz Karty weryfikacji operacji zgodności z Programem.
Autokontrola LGD- LGD / RP w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje
wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów wyboru projektów i
zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny (jeżeli zdaniem
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Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem) podnoszonych w
proteście i:
-dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu
do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do
finansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym
Wnioskodawcę, albo
- kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu
Województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany
podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
W „autokontroli” oraz w ponownym wyborze operacji nie mogą brać udziału osoby, które nie
zapewniają bezstronności (sam udział danej osoby w pierwotnym wyborze operacji nie
wyklucza jej udziału w autokontroli lub w ponownym wyborze operacji).
Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa.
O wniesionym Proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd Województwa. Protest ma
postać pisemnego wniosku do Zarządu Województwa o ponowne rozpatrzenie wniosku o
dofinansowanie operacji wg wzoru udostępnionego przez Biuro.
Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer WoPP;
4) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz
uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny,
jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania wnioskodawcy.
Ponadto (jeśli dotyczy):
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności
operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty
wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.
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W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub
zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do jego
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub
zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do jego
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:
1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenia wnioskodawcy;
3) numeru WoPP;
4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu
poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje
bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na
rozpatrzenie protestu (termin dla Zarządu Województwa).
Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne
pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.
Wniesienie protestu nie wstrzymuje dalszego postępowania z WoPP, dotyczącymi wybranych
operacji, w tym przekazywania wniosków przez LGD do ZW i udzielania wsparcia zgodnie z
przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI.
W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd Województwa przekazuje sprawę do 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.
Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i
zarzutów podnoszonych w proteście.
Uwaga: Oznacza to, że LGD nie dokonuje np. zmiany liczby punktów w ramach kryteriów w
stosunku do których nie podniesiono zarzutów w proteście.
LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
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1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do
właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGD w
wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
2) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo
pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Wniosek- protest pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
a) Został wniesiony po upływie terminu;
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 lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z
ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie zawiera
uzasadnienia
– o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD, za
pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez ZW, a informacja ta zawiera
pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota
środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach
środków pochodzących z danego EFSI.
Procedura wpływu PROTESTU
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
emailowe lub listowne 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.

W przypadku negatywnej ponownej oceny operacji, LGD w pisemnej informacji o wyniku
ponownej oceny poucza Wnioskodawcę wnoszącego Protest o możliwości wniesienia skargi
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do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 22 ust. 8 ustawy RLKS w związku z
art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności.
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