Załącznik
do uchwały Nr 32/1459/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia protestu na wynik wyboru operacji Wnioskodawcy – Pani
W.N., który został złożony w dniu 24.07.2017 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
na skutek
rozstrzygnięcia konkursu nr 2/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lokalną Grupę
Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o RLKS”, określa zadania
oraz właściwość poszczególnych organów w zakresie określonym w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”,w odniesieniu do rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III
w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy w realizację Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (LSR) zaangażowane są instytucje, takie jak: Lokalna Grupa
Działania (LGD) i Zarząd Województwa. LGD jest stowarzyszeniem, które zgodnie
z „Ustawą o RLKS” zostało wybrane do realizacji właściwej LSR, zaś Zarząd Województwa
jest organem, któremu ustawa narzuca obowiązek rozpatrywania protestów wniesionych
od: negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, nieuzyskania przez operację minimalnej
liczby punktów (o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ww. ustawy) lub od wyniku
wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (o którym mowa w art. 35 ust. 1
lit. b rozporządzenia nr 1303/2013).
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozpatrując przedmiotowy protest,
opierał się na zapisach „Ustawy o RLKS” co do: właściwości organu oceniającego wniosek
nr 2017/PD/5 (zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy), spełnienia warunków wynikających
z art. 17 ust. 2 ww. ustawy oraz na dokumentacji złożonej przez LGD zgodnie z art. 23
ww. ustawy.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 4 „Ustawy o RLKS” organem lokalnej grupy działania,
do którego właściwości należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, jest Rada LGD.
Na zasadzie art. 21 ust. 4 pkt 2 „Ustawy o RLKS” Rada LGD dokonała wyboru
operacji, na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, a więc również na podstawie
kryteriów, które były przedmiotem protestu.
Wniosek o przyznanie pomocy nr 2017/NF/23, z uwagi na brak zgodności z LSR,
w ramach którego operacja miała być finansowana, nie znalazł się na liście operacji
wybranych do dofinansowania.

Pani W.N. (dalej: Składająca protest) wniosła zarzut co do oceny dokonanej przez
organ decyzyjny LGD w odniesieniu do negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.
Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w odniesieniu do negatywnej oceny
zgodności operacji z LSR.
Składająca protest w dniu 12.05.2017 r. zarejestrowała działalność gospodarczą
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie, w odpowiedzi
na ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej, dnia 18.05.2017 r. Składająca protest złożyła w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” wniosek
o przyznanie pomocy pn. „Zakup wyposażenia oraz dostosowanie lokalu na potrzeby
rozpoczęcia działalności gospodarczej”.
W związku z powyższym Rada LGD uznała, że Składająca protest nie spełniła
warunku z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 stanowiącego, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie
wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na tej podstawie Rada LGD negatywnie
oceniła zgodność operacji z LSR.
W ramach złożonego protestu Składająca protest twierdzi, że na skutek
niezrozumienia przepisów faktycznie zarejestrowała działalność gospodarczą przed dniem
złożenia do LGD wniosku o przyznanie pomocy, jednak wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera wyraźną adnotację, że rozpoczęcie
działalności nastąpi z dniem 01.01.2018 r..
W uzasadnieniu Uchwały Nr PROW/II/71/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula
– Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla
operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/NF/23 dot. konkursu
nr 2/2017 wskazano, iż Składająca protest zarejestrowała działalność gospodarczą
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w związku z czym
Składająca protest w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie posiadała zarejestrowaną
działalność gospodarczą, zatem nie spełniła kryterium dostępu do Programu.
W opinii Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego członkowie Rady LGD
oceniając operację według zgodności z LSR, w tym zgodności z Programem, prawidłowo
zinterpretowali zapisy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z którymi podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
tej pomocy nie może wykonywać działalności gospodarczej, w szczególności nie może być

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku
z czym przedmiotowa operacja nie mogła zostać pozytywnie oceniona pod względem
zgodności z LSR, w tym zgodności z Programem.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgadza
się z oceną Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

POUCZENIE
Na podstawie art. 61 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579, 1948) zwaną dalej „Ustawą o polityce
spójności”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia protestu
Wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy - zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369).
Skarga wnoszona jest wraz z kompletną dokumentacją w sprawie obejmującą:
• wniosek o dofinansowanie projektu,
• informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy
o polityce spójności,
• wniesiony protest,
• informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66
ust. 2 pkt 1 Ustawy o polityce spójności.
– wraz z ewentualnymi załącznikami.
Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale
lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

