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Załącznik Nr 20 do Procedury przeprowadzenia naboru  i wyboru wniosków składanych przez 
podmioty inne niż LGD 

 

Potwierdzenie wpływu do LGD:  
 
 
 
 
……………………………………………………… 

(data, podpis osoby przyjmującej) 

Pieczęć LGD 
 
 
 
 
 

(wypełnia LGD) 
 

Imię i nazwisko /  
nazwa wnioskodawcy: 

 

Miejsce zamieszkania/ 
siedziba / oddział 
wnioskodawcy: 

 
 

Adres do 
korespondencji: 
(jeśli jest inny niż wskazany 
powyżej) 

 

(wypełnia wnoszący protest)  
 
......…………..…,……………….. 

         /miejscowość/ /data/ 

 
Zarząd  Województwa Łódzkiego 
Al. Piłsudskiego 8 
 90-051 Łódź 

 
za pośrednictwem: 

 
Lokalnej Grupy Działania: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Łęczycka 
Topola Królewska 66/67 
99-100 Łęczyca 

 
PROTEST 

 

DOTYCZY: 

Numer wniosku o przyznanie pomocy nadany przez LGD:…………………… /wypełnia wnoszący protest/ 
Tytuł wniosku:.……………………...………………………………………...…/wypełnia wnoszący protest/ 
 

Zgodnie z art. 53 ust 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020  oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz art. 6 pkt 2 lit. a ustawy z  dnia 15 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, wnoszę protest od:  
 
 

   negatywnej oceny 
zgodności operacji z 

   nieuzyskania przez 
operację minimalnej 

   wyniku wyboru, 
który powoduje, że 

   ustalenia przez 
LGD kwoty 
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LSR, albo liczby punktów, albo operacja nie mieści się 
w limicie środków 
wskazanym w 
ogłoszeniu o naborze 
wniosków o udzielenie 
wsparcia 

wsparcia niższej niż 
wnioskowana 

(wypełnia wnoszący protest – należy zaznaczyć „x” we właściwym odniesieniu) 
 

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 przyznanie pomocy, a ewentualne dodatkowe informacje 
zawarte w proteście nie będą miały wpływu na dokonaną weryfikację/ocenę wniosku. Wnioskodawca 
powinien więc odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku.  
 

A. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem 
/Wypełnia wnoszący protest, odwołujący się od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Wnioskodawca powinien 
wskazać w ujęciu punktowym wszystkie zarzuty dot. oceny zgodności operacji z LSR wraz z podaniem czytelnego i 
zwięzłego uzasadnienia swojego stanowiska. W innych przypadkach należy wpisać „Nie dotyczy”./ 
 

B. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem 
/Wypełnia wnoszący protest, odwołujący się od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów lub wyniku 
wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 
przyznanie pomocy. Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym wszystkie zarzuty dotyczące poszczególnych 
kryteriów, z których oceną się nie zgadza wraz z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia swojego stanowiska. W 
innych przypadkach należy wpisać „Nie dotyczy”./ 

 

C. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do procedury wyboru operacji wraz z uzasadnieniem 
/Wypełnia wnoszący protest, który zarzuca nieprawidłowości o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 
oceny operacji.  Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym wszystkie zarzuty dotyczące ww. procedury wraz 
z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia swojego stanowiska. W innych przypadkach należy wpisać „Nie 
dotyczy”./ 
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D. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż 
wnioskowana 
 /Wypełnia wnoszący protest, który nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.  
Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym, w jakim zakresie nie zgadza się z tym ustaleniem wraz z podaniem 
czytelnego i zwięzłego uzasadnienia swojego stanowiska. W innych przypadkach należy wpisać „Nie dotyczy”./ 
 

 
 

 
 

…….…….……..…….……………………………………. 
/ pieczęć i czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 1/ 

1 W przypadku składania protestu przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy do protestu musi być załączony 
oryginał lub kopia dokumentu poświadczającego umocowanie tej osoby do reprezentowania wnioskodawcy 

                                                           


