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Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 8/2018  

 

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonała zmian w dokumentacji 

konkursowej w poniższym zakresie: 

 
w poniższym zakresie: 

 

Dokument, w którym 

dokonano zmiany 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Zasady wsparcia 

projektów realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD 

ze środków EFRR 

w ramach osi priorytetowej 7 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Rozdział VII.2. Weryfikacja 

wniosku przez zarząd (zgodnie z 

warunkami udzielenia wsparcia). 

Wnioskodawcy, którego wniosek o 

dofinansowanie projektu został zweryfikowany 

z negatywnym wynikiem na etapie weryfikacji 

warunków udzielenia wsparcia dokonywanej 

przez ZW, przysługuje prawo wniesienia środka 

odwoławczego w postaci skargi do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie 

projektu został zweryfikowany z negatywnym wynikiem 

na etapie weryfikacji warunków udzielenia wsparcia 

dokonywanej przez ZW, przysługuje prawo wniesienia 

protestu. 

Ogłoszenie o naborze, rozdział Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE 
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Środki odwoławcze przysługujące 

składającemu wniosek. 

jego projektu, przysługuje prawo wniesienia 

protestu w celu ponownego sprawdzenia 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, 

zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. t.j. 2018 poz. 140). Protest 

może być złożony po każdym etapie oceny 

projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę 

informacji o wynikach jego weryfikacji. 

Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od 

negatywnej oceny jego projektu w terminie 7  dni  

kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o 

wyniku oceny. 

Na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD 

protest przysługuje od: 

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR 

albo; 

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej 

minimalnej liczby punktów, od której wniosek 

uznaje się za wybrany do dofinansowania; 

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie 

mieści się w limicie środków wskazanym w 

Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW 

PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW; 

Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie 

SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK. 

 

ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD  

Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru 

dokonanego przez LGD,  przysługuje prawo wniesienia 

protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 

ustawy o RLKS. Protest może być złożony po otrzymaniu 

przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny i 

wyboru projektu.  

Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 

dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o 

wyniku oceny i wyboru projektu.   

Protest przysługuje od: 

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo; 

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej 

liczby punktów, od której wniosek uznaje się za 

wybrany do dofinansowania; 

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. 

OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - okoliczność, że 

operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej 

przesłanki wniesienia protestu) 

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż 
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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/warunków udzielenia wsparcia1 wraz ze 

stosownym uzasadnieniem.  

albo 

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż 

wnioskowana. 

 

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez ZW 

Wnioskodawca może złożyć protest od 

negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności 

z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o 

charakterze proceduralnym, które wystąpiły w 

trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. 

 

Na etapie weryfikacji projektu przez LGD protest 

wnoszony jest do Departamentu Rozwoju 

Regionalnego za pośrednictwem LGD, natomiast 

na etapie weryfikacji przez ZW protest wnoszony 

jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za 

pośrednictwem Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Protest wnoszony jest w formie pisemnej i 

wnioskowana. 

Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa za 

pośrednictwem LGD. 

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w 

formie pisemnej i zawiera: 

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia 

protestu; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów,  z których 

oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z 

uzasadnieniem  [nie dopuszcza się możliwości 

kwestionowania w ramach protestu zasadności samych 

kryteriów oceny projektów];  

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie 

zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR 

oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy; 

6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w 

zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem 

wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z 

uzasadnieniem; 

7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie 

zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia 

niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska 
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zawiera: 

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia 

protestu; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie  kryteriów  wyboru  

projektów/warunków udzielenia wsparcia,  z  

których  oceną  wnioskodawca  się  nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem2; 

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): 

wnioskodawcy; 

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do 

jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii 

dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby 

do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu 

nie spełniającego wymogów formalnych, o których 

mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, 

LGD  wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do 

uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim 

oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, 

licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie 

protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do 

wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.  

 

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej 

na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej 

przez LGD,  zostały uregulowane w Procedurze oceny i 

wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju 

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Część 

trzecia”;  
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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; 

9) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie 

zgadza się z oceną operacji w ramach warunków 

udzielenia wsparcia wraz ze stosownym 

uzasadnieniem. 

 

W  przypadku  wniesienia  przez  wnioskodawcę  

protestu  nie  spełniającego  wymogów 

formalnych, o których mowa powyżej lub 

zawierającego oczywiste omyłki, Departament 

Rozwoju Regionalnego wzywa wnioskodawcę do 

jego uzupełnienia lub poprawienia w nim 

oczywistych omyłek, w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania 

wezwania pod rygorem pozostawienia protestu 

bez rozpatrzenia. 

Szczegółowe zasady dotyczące procedury 

odwoławczej zostały uregulowane w załączniku 

nr 8 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, 

w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli 

LGD zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu 

oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-

2014-2020 w ramach RLKS”. 

 

ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ 

ZARZAD WOJEWÓDZTWA  

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd 

Województwa (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest 

od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z 

Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o 

charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie 

oceny i miały wpływ na jej wynik. 

Protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju 

Regionalnego za pośrednictwem Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w 

formie pisemnej i zawiera: 

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia 

protestu; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których 

oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z 

uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości 
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2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny 

projektów. 

 

kwestionowania w ramach protestu zasadności samych 

warunków udzielenia wsparcia]; 

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. 

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu 

nie spełniającego wymogów formalnych, o których 

mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, 

Departament Rozwoju Regionalnego wzywa 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w 

nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania 

pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w 

odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w 

pkt.1-3 i 6. 

 

Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia 

przebiega analogicznie jak w przypadku procedury 

odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych 

przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie 

zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu 

oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 
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2014-2020”.  

 

 

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 


