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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

 

(druk nr 918) 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 140) 

Art. 18. 

1. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. c-e rozporządzenia nr 1303/2013, jest 

udzielane LGD, która jest stroną umowy ramowej, jeżeli są spełnione warunki udzielenia 

tego wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem 

poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów. 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, jest 

udzielane do wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 

1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie w tym zakresie. 

 

<Art. 18a. 

1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 

1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne 

niż LGD, dla zapewnienia spójności operacji z LSR, LGD może określić warunki 

wyboru operacji, w szczególności odnoszące się do zakresu operacji, miejsca jej 

realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z kryteriami wyboru 

operacji określonymi w LSR.> 

 

Art. 19. 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, 

podaje do publicznej wiadomości LGD, która jest stroną umowy ramowej, po uzgodnieniu 

terminu naboru tych wniosków z zarządem województwa. 
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2. LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

biegu terminu składania tych wniosków. 

3. LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty 

inne niż LGD, w szczególności na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i 

nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania 

tych wniosków. 

4. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie: 

a)  terminu i miejsca składania tych wniosków, 

b)  formy wsparcia, 

c)  zakresu tematycznego operacji; 

2)   obowiązujące w ramach naboru: 

[a)  warunki udzielenia wsparcia,] 

<a) warunki udzielenia wsparcia określone w przepisach regulujących zasady 

wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów,> 

<aa) warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1, jeżeli zostały 

określone,> 

b)  kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; 

3)   informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji; 

4)   wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru; 

5)   informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, 

formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. 

 

Art. 21. 

[1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 
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na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności 

operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.] 

<1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 

1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne 

niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz 

ustala kwotę wsparcia.> 

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne 

niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny 

zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa 

podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 

[1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni.] 

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne 

do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

2. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

1)   zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników; 

2)    jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, [w 

tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a], <z warunkami, o 

których mowa w art. 18a ust. 1> oraz na realizację której może być udzielone 

wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b; 

3)    jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c; 

4)    jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów grantowych i operacji własnych. 

4. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: 

1)    spośród operacji, które są zgodne z LSR; 

2)   na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 

5. [W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:] 
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<W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż 

LGD, LGD:> 

1)   przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym  mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, pisemną informację 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, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do 

zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze tych wniosków; 

2)   zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa 

w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

5a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez 

LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż 

wnioskowana - również uzasadnienie wysokości tej kwoty. 

6. Jeżeli operacja: 

1)   uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo 

2)   nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, 

albo 

3)   w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków 

-   informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia 

protestu na zasadach i w trybie określonych w art. 22. 

6a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie, o którym mowa w ust. 6, 

także w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 

7. Do pouczenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepis art. 45 ust. 5 

ustawy w zakresie polityki spójności. 
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Art. 23. 

[1. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne 

niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, dotyczące wybranych 

operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.] 

<1. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż 

LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, 

o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, dotyczące wybranych 

operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.> 

2. W przypadku gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, zarząd województwa 

stwierdzi braki lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa 

LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni. 

3. Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o 

wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady 

wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI. 

4. Jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z 

przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu 

środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

4a. Wyczerpanie środków w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013, nie stanowi przeszkody w udzieleniu tego wsparcia na daną operację, jeżeli w 

wyniku wniesienia protestu albo uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny LGD 

wybrała tę operację, a zarząd województwa ustali, że są spełnione pozostałe warunki 

udzielenia tego wsparcia, kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że 

wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone, oraz jeżeli nie została wyczerpana 

kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, 
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przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach 

środków pochodzących z danego EFSI. 

[5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki lub oczywiste omyłki, zarząd 

województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub 

poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpatrzenia.] 

<5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki, jest wypełniony 

nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa podmiot 

ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub 

poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i 

nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.> 

<5a. W razie ustalenia przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot ubiegający się o 

wsparcie we wniosku o udzielenie tego wsparcia, zarząd województwa może wezwać 

ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym z ustalonej kwoty 

wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.> 

[6. Usunięcie braków we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może 

prowadzić do jego istotnej modyfikacji.] 

<6. Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim 

oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ 

na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.> 

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do zarządu województwa 

okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający 

się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 
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8. Do projektów grantowych i operacji własnych LGD przepisy [ust. 3, 4, 5 i 6] <ust. 3, 4, 5, 

5a i 6> stosuje się odpowiednio. 


