
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii 

wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje. 

1. Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę 

możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, umożliwiając tym samym pracownikom 

wykonywanie swych dotychczasowych obowiązków służbowych. W związku z tym LGD 

proszone są o zamieszczenie stosownego komunikatu na swoich stronach internetowych w tym 

zakresie wskazując ewentualne dni i godziny otwarcia biura, adresy e-mail oraz numery 

telefonów pod którymi dostępni będą pracownicy LGD, aby beneficjenci i potencjalni 

wnioskodawcy mogli zapoznać się z powyższym. 

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej, LGD zobowiązuje się do zapewnienia 

obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach 

pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie 

internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura. Niniejszym pragnę przypomnieć, 

że zobowiązanie to ma na celu zapewnienie faktycznego funkcjonowania biura LGD 

oraz dostępności kadry merytorycznej dla mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a zadaniem władz LGD jest zapewnienie, 

aby powyższe zobowiązanie (podobnie jak pozostałe zobowiązania LGD) było prawidłowo 

realizowane. Niemniej jednak, jeśli LGD ma problem z wypełnianiem tego zobowiązania 

z uwagi na okoliczności niezależne od LGD, albo z uwagi na podjęcie środków adekwatnych 

do sytuacji kryzysowej, nie powinno to prowadzić do automatycznego stwierdzenia przez 

samorząd województwa, że LGD nie realizuje postanowień umowy ramowej w tym zakresie. 

2. Jednocześnie proszę o poinformowanie beneficjentów poddziałania 19.2 o możliwości 

zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24września 2015 r. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) (dalej rozporządzenie) 

mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności , w przypadku wniesienia 

prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Jednocześnie, zgodnie 

z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy 

§ 24 i § 25 stosuje się odpowiednio. 

3. W kwestii dotyczącej interpretacji przepisu § 20 rozporządzenia, w którym wniosek 

o przyznanie pomocy na operację składa się bezpośrednio do LGD, ważne jest aby wniosek 

został złożony do określonej LGD, natomiast przepisy nie odnoszą się w tym zakresie do 



konieczności osobistego stawiennictwa osoby, która ten wniosek będzie składała. Należy 

jednocześnie mieć na uwadze, iż na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz.2017 ) , LGD opierają się też na wytycznych 

wydanych przez instytucję zarządzającą w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji LSR 

z przepisami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

a także w celu zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonywania zadań związanych 

z realizacją LSR.  Mając w szczególności na względzie Wytyczną nr 6/4/2017 w zakresie 

w jakim stosowanie się do jej regulacji wiązałoby się z naruszeniem bezpieczeństwa 

związanego ze zdrowiem lub życiem, mając na uwadze obecną sytuację w kraju, wymagane 

jest, aby w tym przypadku stosowane były wszelkie środki ostrożności przy realizacji 

czynności wynikających z treści Wytycznych, a jeśli nie ma innej możliwości, na postawie 

art. 8 ust. 2 ww. ustawy, polecam zaniechanie dokonywania takich czynności.  

4. W odniesieniu do możliwości ogłaszania przez LGD kolejnych naborów wniosków 

o udzielenie wsparcia, przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o RLKS” 

(art. 19) wymagają od LGD wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru do 

zarządu województwa w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. Z kolei zamieszczenie ogłoszenia 

o naborze tych wniosków powinno nastąpić nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. W związku 

z tym, w odniesieniu do uzgodnienia terminu naboru, samorząd województwa może uzgodnić 

z  LGD termin ogłoszenia naboru wcześniejszy niż w złożonym wniosku, jednak zapewniający 

zachowanie minimum 14 dni pomiędzy ogłoszeniem a rozpoczęciem naboru. Biorąc pod 

uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej 

przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków, zasadnym jest 

dopuszczenie przez samorządy możliwości niezwłocznego ogłaszania przez LGD kolejnych 

naborów wniosków o udzielenie wsparcia. Jednocześnie, w celu możliwości zapoznania się 

z nowymi terminami naborów przez potencjalnych wnioskodawców, powinien być zachowany 

co najmniej 14-dniowy termin dotyczący zamieszczenia ogłoszenia o naborze przez LGD, 

w szczególności na stronie internetowej. 

5. Mając na uwadze trudną sytuację w kraju oraz sytuację LGD, które będą wprowadzać 

ograniczenia w funkcjonowaniu biur, nie można również zapominać, iż część z nich realizuje 



właśnie nabory wniosków o udzielenie wsparcia, co oznacza, iż wybór i ocena operacji oraz 

przekazanie wniosków do zarządów województw może odbyć się z opóźnieniem. W związku 

z tym kieruję do wszystkich samorządów województw prośbę, aby podchodziły do tej sytuacji 

z wyrozumiałością i nie wyciągały konsekwencji z tytułu niedochowania przez LGD terminów 

określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej „umową ramową” 

oraz w ustawie o RLKS. Uprzejmie informuję, iż MRiRW weźmie pod uwagę dokonanie 

ewentualnych zmian zapisów umowy ramowej mających na celu możliwość wywiązania się 

z realizacji drugiego kamienia milowego i dokonania zmian chroniących LGD przed 

finansowymi konsekwencjami niewykonania zobowiązań. Jednocześnie przypominam, że 

obowiązujące postanowienia umowy ramowej (§ 8a ust. 3 i 4) zawierają regulacje wskazujące 

na możliwość uznania, że umowa ramowa jest prawidłowo realizowana nawet w przypadku 

stwierdzenia przez samorząd województwa pewnych uchybień w zakresie obowiązku 

obecności pracownika biura LGD lub członka zarządu oraz terminowości dokonywania 

wyboru operacji przez LGD. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracam się 

z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na ww. postanowienia umowy ramowej oraz 

przypomnienie o nich LGD. 

Mając na uwadze powyższe, zwracam się o jak najszybsze przekazanie stosownych 

informacji do wszystkich LGD. 

 
 
 


