INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW WS. MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA PROTESTU
(ODWAŁANIA SIĘ OD OCENY RADY)

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności informuję, że od wyników oceny operacji przysługuje prawo wniesienia protestu,
na zasadach i w trybie, który został określony w art. 22 tej ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.
Protest jest wnoszony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Oznacza to, że prawidłowe oznaczenie adresata
protestu powinno wskazywać na Zarząd Województwa Śląskiego, ale sam protest powinien zostać
złożony w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, tj. ul.Tadeusza Regera
81, 43-382 Bielsko-Biała w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma (Stowarzyszenie,
zgodnie z przepisami prawa, pośredniczy w przekazaniu protestu). Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka Bielska Kraina jest zobowiązane do przekazania złożonego protestu do Zarządu
Województwa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu od dnia wniesienia protestu.
Wymogi formalne protestu zostały określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Zgodnie z nimi protest powinien zostać wniesiony w formie
pisemnej i zawierać:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli
zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia
niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem,
7) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania wnioskodawcy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności, protest:
1) od negatywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju – powinien zawierć
wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz
uzasadnienie stanowiska tego podmiotu,
2) dotyczący obniżenia kwoty wsparcia – powinien zawierać wskazanie, w jakim zakresie podmiot
ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie stanowiska tego
podmiotu.

Postępowanie w sprawie wniesienia i rozpatrzenia protestu uregulowane jest w procedurze
przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów
grantowych.

