
Wzór pisma  

informującego o wyborze operacji do dofinansowania 

 lub niewybraniu operacji  do dofinansowania 

 

 

 

………………………………………………… 

………….……………………………………… 
(Imię i nazwisko/nazwa /,  adres Wnioskodawcy) 

 

………………………………. 
 (Znak sprawy) 

………………………………………. 

 (Nr wniosku) 

 

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Północne Mazowsze” informuje, że operacja pn./pt. 
 

……………………..………………………………………………………………………….. 
(nazwa / tytuł operacji) 

 

objęta wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który wypłynął do Biura LGD 

„Północne Mazowsze w dniu ........      w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs na 

nabór wniosków Nr .......:…….. 

 

została / nie została wybrana do dofinansowania*. 
 

Uzasadnienie 

Operacja: 

 

1. została uznana za zgodną z LSR / uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, 

2. uzyskała ...... punktów w wyniku spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru i 

uzyskała minimalną liczbę przewidzianą dla tego typu operacji / nie uzyskała minimalnej 

liczby punktów*, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 roku poz. 378), 

3. mieści się / nie mieści się* w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia i została wybrana / została niewybrana* do wsparcia., 

 

 

(*) wpisać właściwą informację 

POUCZENIE 

 

1. Zgodnie z art. 23 ust l i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, 

LGD przekaże Zarządowi Województwa Mazowieckiego przedmiotowy wniosek 

o udzielenie wsparcia i jeżeli zostaną spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. l lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 



UE, Zarząd Województwa udzieli wsparcia na realizację operacji zgodnie z przepisami. 

regulującymi zasady wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Wspierania 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW). 

2. 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 lub punktowej oceny 

według lokalnych kryteriów. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa Mazowieckiego za 

pośrednictwem LGD.  

3. LGD „Północne Mazowsze” udostępnia wzór protestu na stronie internetowej LGD oraz 

w Biurze LGD. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na 

adres LGD. 

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

LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego. 

5. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony po terminie lub 

wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na etapie 

weryfikacji formalnej wniosku lub na etapie weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 

 

……………………………………… 

               podpis / pieczęć 

 

 

 


