
 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu 

 

1. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności Wnioskodawcy ubiegającemu się o wsparcie 

przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji 

z LSR albo nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której 

mowa albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia odbioru informacji o decyzji podjętej 

przez Radę o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru  

w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz  

z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację 

a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo 

wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia operacja 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia. 

a)  o wniesionym proteście Zarząd informuje niezwłocznie Zarząd 

Województwa,  

b)  w terminie 7 dni od dnia otrzymania protestu Zespół weryfikuje wyniki 

oceny i wyboru dokonanego przez Radę i zarzutów podnoszonych  

w proteście, Przewodniczący zwołuje Posiedzenie i Rada po zapoznaniu 

się ze złożonym protestem oraz opinią Zespołu:  



 dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje 

odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny 

albo umieszczeniem jej na liście operacji wybranych przez LGD, 

informując o tym Wnioskodawcę oraz Zarząd Województwa, 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,  

c) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu Zarząd Województwa 

może odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo 

umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania, lub 

przekazać sprawę do ponownej oceny i wyboru operacji przez LGD. 

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w 

zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w proteście 

d) w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny 

projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wnioskodawca 

może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z 

art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). 

3. Protest pozostaje bez rozpatrzenia, o czym informowany jest Wnioskodawca  

i Przewodniczący, jeżeli nie został złożony: 

a) w formie pisemnej, 

b) w terminie 7 dni od dnia decyzji Rady LGD. 

4. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu  

w Biurze LGD – Dorzecze Wisły, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo 

data stempla pocztowego. 

 

 


