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Informacja dla Wnioskodawców
Przypominamy, iż termin składania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach
przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia 2.3 Tworzenie nowych
przedsiębiorstw w branży turystycznej upływa w dniu 06.11.2017 r.
Ponadto uprzejmie informujemy, iż w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi art. 21. Ust. 1 Ocena
zgodności z LSR Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. z późn.
zm. dot. wezwania do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów w ramach oceny zgodności operacji z LSR,
wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do
złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku. Wezwanie o którym mowa
powyżej wydłuża termin dokonywania oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji oraz ustalenia
kwoty wsparcia o 7 dni. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy obowiązującą procedurę we
wskazanym zakresie:

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, 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.
2. Wezwanie, o którym mowa w pkt. 1, wydłuża termin określony na dokonanie przez LGD
oceny zgodności operacji z LSR, wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia o 7 dni.
3. Podmiot ubiegający się o wsparcie, na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, 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.
4. Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów ma miejsce co
najmniej w przypadku, gdy:
a. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu
wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;
b. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy
wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument
obowiązkowy;
c. informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są
rozbieżne.
5. Wezwanie ma formę pisma ze wskazaniem brakujących dokumentów i/lub zakresem
wyjaśnień.
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6. Biuro LGD informuje Wnioskodawcę telefonicznie o konieczności odbioru pisma w terminie
3 dni roboczych od dnia poinformowania. Z rozmowy telefonicznej sporządzana jest
notatka.
7. Termin na złożenie brakujących dokumentów i/lub wyjaśnień wynosi 3 dni robocze od dnia
odebrania wezwania.
8. Na prośbę Wnioskodawcy pismo może być przesłane drogą elektroniczną, przy czym
termin, o którym mowa w ust. 7 liczony jest od dnia wysłania pisma na wskazany adres
poczty elektronicznej.
9. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Wnioskodawcą LGD dostarcza
pismo w inny skuteczny sposób.
10. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 7, LGD rozpatruje sprawę na
podstawie dokumentów złożonych pierwotnie w LGD.
11. LGD może wezwać Wnioskodawcę do złożenia dokumentów lub wyjaśnień jednokrotnie.
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