
Wyciąg z PROCEDUR WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W 
RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

 

IV. Przeprowadzenie procedury odwoławczej  

1. W przypadku wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego, od negatywnej 

oceny zgodności z LSR, nieuzyskania minimalnej liczby punktów lub przekroczenia dostępnego 

limitu środków, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania wobec dokonanej 

oceny. 

2. Odwołanie jest wnoszone do Zarządu i rozpatrywane przez Radę. 

3. Wnioskodawca ma możliwość złożenia do Rady odwołania od wyników oceny poprzez złożenie 

bezpośrednio w Biurze pisemnego odwołania w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której 

mowa w § 32 ust. 6 Regulaminu.  

4. Odwołanie to ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Rozpatrzenia takiego wniosku Rada dokonuje niezwłocznie, nie więcej niż 14 dni. 

5. W przypadku wpłynięcia wniosków odwoławczych niezwłocznie potwierdza się datę wcześniej 

zaanonsowanego posiedzenia Rady, w celu ich rozpatrzenia, zamieszczając zawiadomienie  

na stronie internetowej LGD oraz przekazując informację pocztą lub pocztą elektroniczną, jeśli 

członek Rady taką posiada.  

6. Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu przez Radę ponownej oceny zgodności operacji  

z LSR oraz oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem 

okoliczności podanych w odwołaniu. Podczas rozpatrywania odwołania przepisy powyższe 

stosuje się odpowiednio. 

7. Uznaje się ocenę pierwotną dla wnioskodawcy w przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny, 

przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej, członkowie Rady przyznaliby mniejszą 

liczbę punktów. 

8. Rozpatrzone odwołania podlegają ocenie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów 

wyboru, w granicach zastrzeżeń wnioskodawcy i zostają zamieszczone na liście rankingowej  

w tym samym naborze. 

9. Przewodniczący obrad może zaprosić do udziału w posiedzeniu eksperta, doradcę, których opinia 

w sprawie pozwoli na obiektywne rozpatrzenie odwołania i ponowną ocenę operacji przy 

uwzględnieniu uzasadnienia odwołania wnioskodawcy. 

10. Decyzje Rady, podjęte w efekcie rozpatrzenia odwołań, są ostateczne. 

11. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyska liczbę 

punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze, zyska prawo 

dofinansowania.  

O ww. decyzjach Zarząd niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy złożyli odwołania. 


