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Załącznik nr: 6. do Ogłoszenia numer 19/2022 

 

Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY” 

 

 

 

 

 
                Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD) 

PROTEST 

Instytucja (adres) za pośrednictwem, 

której wnoszony jest protest: 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko 

biuro: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

Instytucja do której kierowany jest protest: Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu 

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:  

Adres Wnioskodawcy: 
 

 

Adres do korespondencji (jeśli jest inny 

niż wskazany powyżej): 

 

 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

Tytuł operacji: 

 

 

 

Znak sprawy nadany przez LGD:  

Numer naboru wniosków:  

Data złożenia wniosku do Biura LGD:  

Data otrzymania przez Wnioskodawcę 

pisma w sprawie oceny i wyboru operacji: 

 

Protest wnoszony jest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie: 

 Operacja uzyskała negatywną ocenę pod względem zgodności z LSR 

 
Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b tj. w 

ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru 

 
Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenie (WE) 1303/2013, nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia 

 Ustalona przez LGD kwota wsparcia jest niższa niż wnioskowana 
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INFORMACJE: 

W poniższych uzasadnieniach protestu w sposób czytelny i zwięzły powinno zostać wskazane 

uzasadnienie każdego z wymienionych zarzutów, przy czym należy pamiętać, że środek odwoławczy nie 

może służyć uzupełnianiu treści wniosku o dofinansowanie, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte 

w proteście nie będą miały wpływu na dokonaną ocenę wniosku. Beneficjent powinien więc odnosić się 

jedynie do treści zawartych we wniosku. W ramach rozpatrywania protestu nie jest dokonywana ocena 

wniosku, toteż beneficjent nie powinien wnioskować w proteście o takie działanie. 

UZASADNIENIE PROTESTU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..  ……………….…………………………… 
Miejscowość i data  Podpis Wnioskodawcy 

 


