
Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Decyzyjnej w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 

Lp. Przed zmianą Po zmianie 

1 

§ 32, pkt 3 

3. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD: 

a) b/z 

b) b/z 

c) b/z 

 

§ 32, pkt 3 

3. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu 

składania wniosków o udzielenie wsparcia LGD: 

a) b/z 

b) b/z 

c) b/z 

 

2 

§ 35, pkt 4 i 5 

… 
4. Wnioskodawcy składają protest bezpośrednio do LGD tj.: 

a) osobiście albo, 

b) przez pełnomocnika albo 

c) przez osobę upoważnioną. 

5. O wpływie protestu decyduje termin wpłynięcia protestu do Biura. 

Pracownik Biura rejestruje protest w dzienniku korespondencyjnym 

LGD. Następnie pracownik wydaje potwierdzenie złożenia protestu na 

kserokopii. Na proteście pracownik przystawia pieczęć wpływu do 

Biura, z oznaczeniem godziny, daty, nr kolejnego zgodnego z 

dziennikiem korespondencyjnym.  

6 - 13 

§ 35, pkt 4 i 5 

… 
4. Wnioskodawcy składają protest do LGD: 

a) bezpośrednio w Biurze LGD „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-

250 Orzysz. Termin złożenia protestu uważa się za zachowany, jeżeli 

przed upływem terminu wskazanego w piśmie, o którym mowa w 

ust. 3  protest złożono w siedzibie LGD MM. 

b) poprzez nadanie protestu listem poleconym. W tym przypadku 

termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Poczta Polska S.A.) 

nie później niż w dniu upływu terminu wskazanego w piśmie, o 

którym mowa w ust. 3  – decyduje data nadania, 



 c) poprzez przesłanie skanu podpisanego protestu na adres e-mail i w 

terminie wskazanym w piśmie, o którym mowa w ust. 3 – decyduje 

data wpływu na skrzynkę poczty e-mail. 

5. skreślony 

przenumerowanie kolejnych punktów od 6 do 12 

3 
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- zapis „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”  

 

 

VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej 

 

VIII. 2 

Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o 

przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której 

stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
2
 , w 

szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

VIII.4 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, 

do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej
2
, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej 

VIII.5  

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w 

którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 
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- zastępuje się zapisem „ustawa Prawo przedsiębiorców” (na wszystkich 

kartach zgodności z programem) 

  

VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej 

 

VIII. 2 

Wnioskodawca w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności 

gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo 

przedsiębiorców
2
 

 

VIII.4 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, 

do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. 

 

 

VIII.5 

Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej, lub 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 



utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, 

zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na 

podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy 

do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

 

 

X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej 

 

X. 2  

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 

realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej 

jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty 

pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej 

operacji, nie przekracza 25 . złotych) 

 

X.3 

Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które 

zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 

3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, 

zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na 

podstawie umowy o pracę 

 

 

 

 

X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 

objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej 

 

X.2 

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem 

realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę 

 

 

 

 

X.3 

Operacja zakłada utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej 

 

 


