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KOMISJA

 Z uwagi na wydłużenie o 2 lata okresu wdrażaniu PROW 2014–2020, przy jednoczesnym wdrażaniu programów w ramach polityki
spójności od 2021 r., zachodzi potrzebna powołania NOWYCH KOMISJI, które dokonają wyboru LSR na kolejną perspektywę finansową
na podstawie przepisów rozporządzenia 2021/1060 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/102151/CELEX_32021R1060_PL_ramowe.pdf)

 Komisje jak dotychczas, będzie powoływać zarząd województwa w drodze uchwały, a jej skład pozostaje bez zmian:
PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA I EKSPERCI, ale bez przedstawiali ministrów właściwych. Tak samo bez zmian
pozostanie parytet: eksperci stanowić będą co najmniej 1/3 składu komisji, a do ich powoływania stosować się będzie odpowiednio
art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014– 2020.

 Dopuszczanie do wyboru LSR nowych podmiotów i zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru LSR
może nie tylko dotyczyć tych samych obszarów na terenie jednego województwa, ale może również
„przekraczać” granice tych województw. Dlatego też ważna jest WYMIANA INFORMACJI I WSPÓŁPRACA
nie tylko w ramach jednego województwa, ale także międzyregionalna. W art. 3 ustawy o RLKS
wprowadzono wiec ust. 8, dotyczący WSPÓŁPRACY KOMISJI I ZARZĄDÓW WOJEWÓDZTW w zakresie
zadań, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, w szczególności w zakresie ustalenia
okoliczności określonych w nowym art. 5 ust. 3 pkt 1a i ust. 7 ustawy o RLKS (tzw. weryfikacja obszarowa)
oraz przygotowania list ocenionych LSR, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o RLKS.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/102151/CELEX_32021R1060_PL_ramowe.pdf


WARUNKI DOSTĘPU

Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR spełniających następujące warunki:

1) LSR zawiera elementy określone w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060;

2) obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie oraz:

a) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - jest zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych
przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród gmin objętych tym obszarem nie są miastami
zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców,

b) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jej obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część
miasta - jest zamieszkany nie mniej niż przez 20 tys. mieszkańców,

c) w pozostałych przypadkach - obejmuje co najmniej dwie gminy i jest zamieszkany 
nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców;

3) LSR będzie realizowana przez LGD:

a) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu 2021/1060 oraz w art. 4 ustawy o RLKS 
(dot. tworzenia i działania LGD),

b) posiadającą opracowany plan komunikacji z lokalną społecznością;

4) inne warunki określone w regulaminie konkursu

- zwane WARUNKAMI DOSTĘPU.
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weryfikacji, 

bez możliwości 
złożenia 

skargi do SA)

WNIESIENIE 
SPRZECIWU

(7 dni)

BEZ ROZPATRZENIA 
gdy:

nie spełniono warunków, o 
których mowa w nowym 

art. 10 ust. 5a ustawy o RLKS, 
albo 

został wniesiony po terminie

ROZPATRZENIE 
SPRZECIWU

(21 dni) 

NIE UZNANO

informacja 
o prawie do skargi

BEZ SKARGI 
DO SA

(zakończenie 
weryfikacji)

SKARGA DO SA

UZNANO ETAP II 

OCENA SPEŁNIENIA 
KRYTERIÓW 

WYBORU LSR ORAZ 
WERYFIKACJA 
OBSZAROWA

SPEŁNIONE
ETAP II 

OCENA SPEŁNIENIA 
KRYTERIÓW WYBORU LSR 

ORAZ WERYFIKACJA 
OBSZAROWA

 Wniesienie sprzeciwu NIE WSTRZYMUJE oceny pozostałych LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR
i weryfikacji obszarowej.



KRYTERIA WYBORU

 W celu zapewnienia jednolitości i obiektywności w ocenie kryteriów wyboru LSR zostaną one OKREŚLONE
I SZCZEGÓŁOWO ZDEFINIOWANE W REGULAMINIE WYBORU LSR.

 Kluczowe w tym zakresie będą zatem zapisy regulaminu, który zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o
RLKS, Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje:

1) W UZGODNIENIU z zarządami województw będącymi IZ;

2) PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zarządów województw
niebędących IZ

 Przewidziano sytuacje, w której KOMISJA MOŻE ODSTĄPIĆ OD OCENY LSR pod względem spełnienia kryteriów
wyboru LSR jeżeli:

1) wysokość środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o RLKS, pozwala na wybór tej LSR oraz

2) nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o RLKS (tj. co najmniej dwie LSR obejmują
obszar tej samej gminy).



INFORMACJA KOMISJI O WYNIKU OCENY LSR 

 Zdecydowano o wyodrębnieniu w procesie wyboru LSR etapu POINFORMOWANIA LGD przez komisje W TERMINIE
4 MIESIĘCY od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR, O WYNIKU OCENY LSR – ALE JESZCZE NIE WYNIKU
WYBORU, podając liczbę punktów otrzymanych w ramach poszczególnych kryteriów wyboru LSR i uzasadnienie tej oceny,
pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia odwołania od tej oceny do właściwej instytucji zarządzającej programem.
W termin ten wlicza się termin na wniesienie przez LGD sprzeciwu i termin na rozpatrzenie sprzeciwu przez komisję. Przed
podjęciem ostatecznej decyzji przez komisje, LGD będzie miało możliwość ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY LSR.

 Odwołanie będzie można wnieść na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej W TERMINIE 7 DNI od dnia
otrzymania informacji o wyniku oceny LSR, które będzie zawiera m.in. wskazanie kryteriów wyboru LSR, Z KTÓRYCH
OCENĄ LGD SIĘ NIE ZGADZA WRAZ Z UZASADNIENIEM.

 W przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana w całości lub części ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, odwołanie wnosi się do INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM W RAMACH
EFRROW, a w pozostałych przypadkach – do instytucji zarządzającej programem, z którego środki mają współfinansować
realizację LSR.

 O wyniku rozpatrzenia odwołania INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INFORMUJE LGD w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 W przypadku gdy ODWOŁANIE ZOSTAŁO UWZGLĘDNIONE instytucja zarządzająca informuje właściwą komisję o wyniku
swojej oceny WSKAZUJĄC SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY LUB JEJ ROZSTRZYGNIĘCIE w celu aktualizacji oceny tej LSR
(tylko w zakresie tych kryteriów, których dotyczyło odwołanie). Komisja dokonując aktualizacji oceny LSR uwzględnia
wskazany przez IZ sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia.
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BEZ 
ODWOŁANIA

WNIESIENIE 
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(7 dni)

BEZ 
ROZPATRZENIA

gdy nie spełnia 
wymogów określonych 
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ROZPATRZENIE 
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IZ informuje komisję 
o wyniku dokonanej 
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sposób załatwienia 

sprawy lub jej 
rozstrzygnięcia

AKTUALIZACJA 
OCENY DANEJ LSR

przez komisję 
uwzględniając informacje 

przekazane przez IZ

MECHANIZMY 
ROZSTRZYGAJĄCE 

PUNKTOWE

i

OBSZAROWE LISTA OCENIONYCH LSR

ze wskazaniem tych, które 

ZOSTAŁY WYBRANE

oraz

UCHWAŁA KOMISJI



MECHANIZMY ROZSTRZYGAJĄCE - PUNKTOWE

• O kolejności wyboru LSR decyduje we wskazanej 
poniżej kolejności większa liczba:

1) punktów uzyskanych w ramach kolejnych 
kryteriów wyboru LSR;

2) mieszkańców obszaru objętego LSR, ustalona 
zgodnie z art. 5 ust. 4;

3) członków danej LGD.

LSR uzyskały taką samą 
liczbę punktów 
w ramach oceny:

L.P. NAZWA LGD LICZBA 
PUNKTÓW

1 LGD A 100

2 LGD B 90

3 LGD C 78

… LGD ….. ….

50 LGD Y 50

51 LGD Z 38

52 LGD AA 38

53 LGD BB 38

54 LGD CC 20

55 LGD DD 15

…. LGD  …. ….



MECHANIZMY ROZSTRZYGAJĄCE - OBSZAROWE

• W przypadku gdy co najmniej dwie LSR obejmują 
obszar tej samej gminy, o wyborze LSR decyduje 
WIĘKSZA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW w ramach 
oceny kryteriów wyboru LSR. 

• Na jednym obszarze może funkcjonować 
TYLKO JEDNA LSR

Obszary wdrażania LSR obejmują 
co najmniej 
jedną tę samą gminę:

Gmina 
A

Gmina 
B

Gmina 
C

Gmina 
D

Gmina 
E

WNIOSEK 
LGD A

WNIOSEK 
LGD B



WYBÓR LSR

 Wyboru LSR dokonuje się:

 DO WYSOKOŚCI DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW przeznaczonych na realizację LSR;

 jeżeli LSR NIE OBEJMUJE OBSZARU GMIN OBJĘTYCH INNYMI LSR wybranymi po dniu 1 stycznia 2021 r.

 W TERMINIE 6 MIESIĘCY od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR. W okres ten wlicza się termin 4 miesięcy od
dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR na poinformowanie LGD o wyniku oceny LSR przez komisję
i rozpatrzenie odwołań przez IZ.

 Komisja nadal będzie informować LGD o wyniku wyboru LSR, PRZESYŁAJĄC UCHWAŁĘ O WYBORZE LSR. W przypadku LSR,
które podlegały ocenie LSR, komisja w uchwale, zamieści informację o liczbie punktów otrzymanych w ramach oceny poszczególnych
kryteriów wyboru LSR, uzasadnienie tej oceny i pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZATWIERDZA LSR, zawierając z LGD, która będzie realizowała tę LSR,
UMOWĘ RAMOWĄ.

 O ile będą dostępne środki przeznaczone na realizację LSR, obszar gminy, która nie jest objęta żadną wybraną LSR, może zostać:

1) przyłączony do jednej z wybranych LSR, która graniczy z nim, w trybie aneksowania umowy ramowej (wytyczne będą
w regulaminie), albo

2) objęty LSR biorącym udział w kolejnym konkursie na wybór LSR, o ile taki zostanie przeprowadzony.
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SCHEMAT WYBORU LSR

•Termin składania wnioskówOGŁOSZENIE KONKURSU

•Przekazanie do oceny LSR
•Odrzucenie wniosku

WERYFIKACJA WARUNKÓW 
DOSTĘPU

•Ewentualny sprzeciw do komisji (7 dni)
INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

DOT. ODRZUCENIA W RAMACH 
NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW DOSTĘPU

•Jak uwzględniono  - przekazanie do oceny LSR
•Jak nie uwzględniono to ewentualna skarga do sądu administracyjnego 

ROZPATRZENIE SPRZECIWÓW
(21 dni)

•W tym uznane sprzeciwyOCENA LSR

•W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR 
•Ewentualne odwołanie do IZ (7 dni)

INFORMACJA KOMISJI DO LGD 
DOT. LICZBY PUNKTÓW

•Informacja IZ o rozstrzygnięciu odwołania do LGD
•Informacja IZ do komisji o wyniku dokonanej oceny LSR i wskazanie sposobu  załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia

ROZPATRZENIE ODWOŁANIA PRZEZ IZ
(30 dni)

•Komisja uwzględnia wskazany przez IZ sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia
•Przygotowanie list

AKTUALIZACJA OCENY LSR PRZEZ KOMISJE, 
DLA KTÓRYCH ODWOŁANIE ZOSTAŁO 

UZNANE

•współpraca między komisjami i zarządami województw WERYFIKACJA OBSZAROWA

•W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR 
•Ewentualna skarga do sądu administracyjnego od uchwały

WYBÓR LSR I UCHWAŁY

•Zawierana niezwłocznie przez Zarząd WojewództwaUMOWA RAMOWA
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Dziękuję za uwagę

Katarzyna Orzechowska

Departament Wspólnej Polityki Rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


