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Funkcjonowanie LGR 2014-2015 
  

Interpretacja MinRol z dnia 30.07.2013 
 

1) Funkcjonowanie LGR w roku 2014 (wniosek należy złożyć  
w terminie od 15.09 do 15.10.2013). Koszty dotyczą 
funkcjonowania od I do XII 2014. 

2) Funkcjonowanie LGR w roku 2015 (wniosek należy złożyć  
w terminie od 15.09 do 15.10.2014). Koszty dotyczą 
funkcjonowania od I do VI 2015 włącznie jeśli są zapłacone. 

 



Alokacja 120% w praktyce (1) 
  

Interpretacja MinRol z dnia 31.01.2013 
 

§ 25 ust. 2 rozporządzenia: „w roku, w którym po 
raz ostatni zostanie podana do publicznej 
wiadomości informacja o możliwości składania 
wniosków na realizację operacji, LGR wybiera 
operacje do wysokości 120% limitu”. 



Alokacja 120% w praktyce (2) 
  

Interpretacja MinRol z dnia 31.01.2013 
 

1. Operacje poza limitem (powyżej 120%) muszą zostać 
zamieszczone na liście operacji niewybranych. Praktyka w SW  
w Małopolsce: w przypadku projektu, który jest na granicy  
i przekracza 120% prośba w odwołaniu o zmniejszenie kwoty 
wnioskowanej. 

2. Limit 120% dotyczy wszystkich konkursów ogłaszanych  
w ostatnim roku (nie liczy się sektor i nie liczy się liczba 
konkursów w danym roku)!!! 



Zmiana załącznika nr 2 do umowy ramowej 
– Funkcjonowanie LGR 

 
 

Interpretacja MinRol z dnia 12.07.2013 
 

1. Środki, o które w wyniku zawarcia aneksu do umowy  
o dofinansowanie, obniżyły kwotę umowy, nie powracają do LGR!!! 

2. W przypadku przenoszenia środków z kolumny: administrowanie, 
badania, szkolenia na kolumnę: promocja, informacja, aktywizacja 
(i odwrotnie) należy: 

- na roboczo ustalić z SW treść aneksu 

- wystąpić do MinRol z prośbą o zmianę załącznika nr 2 

3.   Brak naborów w 2014 roku = możliwy brak zgody na przekładanie 
na środków  na aktywizację, promocję, informację. 

 



Wskaźniki realizacji LSROR 
  

 

1. Brak zapisów odnośnie stopnia realizacji wskaźników w LSROR. Brak 
sankcji finansowych. 

2. Do wyboru przyszłych lokalnych grup prawdopodobnie będzie 
brany pod uwagę stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu 
(na poziomie 70%). 

3. Prawdopodobnie będzie istniała możliwość zmiany wskaźników 
(obniżenia) jeśli nastąpią dalsze redukcje kwot na wdrażanie 
LSROR. 

 



Harmonogram prac KPLGR do końca 2013 
 
 

1. Wysłanie postulatów odnośnie PO „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020. 

2. Monitoring prac nad wprowadzaniem PO „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020. 

3. Działania w celu uniknięcia utraty środków z dwulatki 2012-2013 
(jakie?). 

4. Działania prowadzące do „sprawnego” przenoszenia środków 
pomiędzy działaniami dotyczącymi Funkcjonowania LGR. 
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