1. KaŜdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady.

Procedury odwołania od rozstrzygnięć
organu decyzyjnego

2. Odwołanie ma postać formularza skierowanego do Zarządu za pośrednictwem biura LGD, o ponowne rozpatrzenie
wniosku o dofinansowanie operacji, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD. Jedynym organem uprawnionym do
rozpatrywania odwołań jest Rada.
3. Wnioskodawca po uzyskaniu informacji o nie zakwalifikowaniu jego operacji do dofinansowania ma prawo odwołania
się od decyzji Rady w terminie do 10 dni (termin 10 dni liczony jest od dnia opublikowania listy rankingowej ocenionych
przez Radę operacji na stronie internetowej www.kws.org.pl do dnia dostarczenia formularza ponownego rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie operacji do biura fundacji 1. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu
do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.
4. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Radę na specjalnie zwołanym (do 5 dni po zamknięciu procedury
odwołań) posiedzeniu Rady.
5. Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3
b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o
dofinansowanie operacji podlegał ocenie
c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony.
7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady rozpatrują wniosek na
podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie
podane przez wnioskodawcę.
8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która
kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo dofinansowania w ramach dostępnych
środków.
9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji moŜe zostać złoŜony tylko jeden raz.
10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie do 14 dni od dnia
posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany.

1

Informacja o terminie tj. dniu i godzinie do której przysługuje Państwu moŜliwość odwołania się od decyzji Rady jest przesyłana w formie pisemnej za
pośrednictwem Poczty Polskiej.

FORMULARZ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU
o dofinansowanie operacji

Miejsce na pieczęć LGD

NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAśANIA LSR
DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA
NA ETAPIE:








RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Oceny zgodności z LSR
Oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:

IMIĘ i NAZWISKO / NAZWA WNIOSKODAWCY:
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCY
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeŜeli inny niŜ wskazany powyŜej)
TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:
ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:
WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD
MIEJSCE:

DATA:

CZYTELNY PODPIS:

POTWIERDZENIE ZŁOśENIA WNIOSKU W BIURZE LGD PRZEZ
PERSONEL LGD

DATA:

CZYTELNY PODPIS:
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