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Wzór Protestu do Zarządu Województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 

 

PROTEST 

 

Instytucja (adres) za pośrednictwem której 

wnoszony jest protest 

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego 

Ul. Warszawska 24 

96-321 Żabia Wola 

Instytucja do której kierowany jest protest 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa 

Nazwa/imię nazwisko Wnioskodawcy 

 

 

 

Adres  Wnioskodawcy 

 

 

 

Adres do korespondencji 

( jeśli inny niż wskazany powyżej) 

 

 

 

Telefon  

 

 

e-mail / FAX  

 

 

Tytuł / Nazwa operacji  

 

 

 

 

 

 

 

Numer wniosku nadany przez LGD 

 

 

Nazwa i numer naboru którego dotyczy 

protest do wniosku  

 

Data złożenia wniosku do biura LGD 

 

 

Data otrzymania przez Wnioskodawcę 

pisma informującego o wyniku oceny  

 

Protest wnoszony jest w związku z negatywnym  wynikiem oceny operacji w zakresie:  

/należy zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

 

Operacja nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej  
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/należy zaznaczyć właściwy kwadrat/ 

  

Uzasadnienie: 

 

Operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

 

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

tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru 

 

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

rozporządzenia (WE) 1303/2013 nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia  

 

LGD ustaliła kwotę wsparcia niższą niż wnioskowana 

(W poniższych odpowiednich częściach protestu w sposób czytelny i zwięzły powinno zostać wskazane uzasadnienie 

każdego z wymienionych zarzutów, przy czym należy pamiętać, że środek odwoławczy nie może służyć uzupełnianiu 

treści wniosku o dofinansowanie, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na 

dokonaną ocenę wniosku. Beneficjent powinien więc odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku. W ramach 

rozpatrywania protestu nie jest dokonywana ocena wniosku, toteż beneficjent nie powinien wnioskować w proteście o 

takie działanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:………………………………                                           …………..……………………………………………… 

                                                                                                     Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania 

 

(*) - W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy należy załączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu 

poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy 
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POUCZENIE 

1) Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo 

wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w terminie 7 

dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Protest wnosi się do Zarządu Województwa za 

pośrednictwem LGD. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, 

o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, przysługuje prawo wniesienia 

protestu od: 

- negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo 

- nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b 

ustawy o RLKS, albo 

- wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze. 

W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na 

wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki 

wniesienia protestu. 

2) Protest musi zawierać: 

   a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

   b) Oznaczenie wnioskodawcy, 

   c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu, 

   d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem 

   e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 

zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

   f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 

lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

   g) Oprócz elementów określonych w art. 54 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, protest od 

negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający 

się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tą 

oceną oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu. 

3) Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD: 

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego 

Ul. Warszawska 24 

096-321 Żabia Wola 

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 mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

   a) po terminie, 

   b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

   c) bez wskazania kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem. 


