
Procedura tzw. „szybkiej ścieżki” w ramach Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 

Podstawą do opracowania niniejszej procedury jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 18 marca 2015, poz. 378). Celem procedury jest 

zapewnienie Wnioskodawcom wstępnej oceny projektów oraz wsparcie merytoryczne przy 

opracowaniu wniosku. Niniejsza procedura będzie udostępniona z pierwszym naborem wniosków. 

Procedura obejmuje sposób wstępnej oceny dokumentacji konkursowej przez pracowników biura 

LGD-PM, jaki dokonywany będzie po rozpoczęciu naboru.  

„Szybka ścieżka”  

1. Z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją 

pracownicy biura LGD-PM świadczą bezpłatne usługi konsultacyjne w zakresie opracowywania 

wniosku wraz z załącznikami. 

2. W okresie pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naboru Wnioskodawca może przybyć do biura LGD –

PM celem uzyskania bezpłatnych konsultacji, w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”. Konsultacje mogą 

dotyczyć następujących aspektów:  

a. Sprawdzenie zgodności wniosku z LSR,  

b. Oceny formalnej wniosku,  

c. Sprawdzenie wniosku pod kątem kryteriów wyboru projektów,  

d. Kwalifikowalności kosztów,  

e. Innych obszarów wiedzy, niezbędnych do skutecznego aplikowania przez Wnioskodawcę  

 

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody pracownika LGD, Wnioskodawca 

może przesłać do sprawdzenia wniosek wraz z załącznikami, drogą mailową, w terminie wskazanym 

powyżej. Pracownik LGD, po otrzymaniu wniosku do sprawdzenia, potwierdza drogą mailową 

otrzymanie dokumentów. Pracownik biura dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze konsultacji. 

Wykazanie skorzystania z „szybkiej ścieżki” jest punktowane na etapie oceny merytorycznej na 

podstawie oświadczenia beneficjenta. 

Uwaga: W naborze nr 18/2021 ze względu na pandemię wnioski o przyznanie pomocy w celu 

sprawdzenie przez pracowników LGD – Przyjazne Mazowsze można przesyłać drogą elektroniczną na 

adres e-mail: biuro@lgdpm.pl   
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