Załącznik nr 11 do Procedury oceny i wyboru operacji składanych
w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

Data wpływu protestu
do Biura LGD1:

Imię i nazwisko /
nazwa wnioskodawcy:
Adres wnioskodawcy:
Adres do korespondencji:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Podgórna 7
65-057Zielona Góra
za pośrednictwem
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
PROTEST
Nr wnioskuo dofinansowanie2:
Tytuł / nazwa operacji:

Zakres protestu3:

od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR w tym:
□ nieosiągnięcie zaplanowanych w LSR
wskaźników.
□ brak zgodności z warunkami udzielenia
wsparcia.
□ brak zgodności z formą udzielenia wsparcia.
□ brak zgodności z zakresem tematycznym.
□ nieterminowym złożeniem wniosku.
□ złożenie wniosku w niewłaściwym miejscu.
od negatywnej oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020
od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów
od wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się
w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków

Wypełnia LGD.
Numer nadany przez LGD w dniu złożenia wniosku.
3Właściwe należy zaznaczyć znakiem „x”.
1
2

o udzielenie wsparcia
A. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem4

B. Lista zarzutów wnioskodawcyw odniesieniu do kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem5

C. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do procedury wyboru operacji wraz uzasadnieniem6:

Data i podpis wnioskodawcy / osoby
upoważnionej do jego reprezentowania7:

4Wypełnia

wnioskodawca odwołujący się od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i/lub PROW 2014-2020. W innych
przypadkach wpisać „Nie dotyczy”.
5 Wypełnia wnioskodawca odwołujący się od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów oraz wyniku wyboru,
który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia. W innych przypadkach wpisać „Nie dotyczy”.
6 Wypełnia wnioskodawca, który zarzuca nieprawidłowości o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny
operacji.
7Jeżeli protest w imieniu wnioskodawcy składa osoba upoważniona do jego reprezentowania, do protestu należy załączyć
oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

