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Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  
 

  

Niniejsza Procedura dotyczy operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będą prowadzone zgodnie                                 

z następującymi przepisami: 

1) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

poz. 378 i z 2017 r. poz. 5 i 1475),  

2) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1625) 

3) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 i 1475), 

4) rozporządzeniem 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.  

z 2017 r., poz. 772 i 1588), 

5) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562, 624, 892, 935 i 

1475), 

6) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

7) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), 

8) rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013                               

w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub 

wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności 

bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. 

Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), 

9) wytycznymi nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 roku w zakresie jednolitego                                    

i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

IV. OCENA I WYBÓR OPERACJI. 
 

1. Procedurę oceny i wyboru operacji rozpoczyna wyznaczenie miejsca, terminu i porządku 

posiedzenia Rady, które ustala Przewodniczący Rady z biurem LGD. 

 

2. Posiedzenie Rady odbywa się w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia następującego po 

ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD. 


