
Pytanie.

Partner KSOW we wniosku złożonym do jednostki regionalnej KSOW wskazał  obszar realizacji 
obejmujący 3 województwa,  nie wskazując jednocześnie liczebności grupy docelowej. Zatem 
niemożliwe jest ustalenie czy wniosek ten został złożony do odpowiedniej jednostki regionalnej. 
Zgodnie z Przewodnikiem po ocenie wniosku w ramach oceny wniosku pod względem spełnienia 
wymogów formalnych w pkt. 4 brak jednoznacznej informacji, jak postępować w opisanym wyżej 
przypadku. Proszę o informację, czy  Jednostka regionalna może wezwać do uzupełnienia mając na 
uwadze kryterium nr 8 wniosek o wybór został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełnia wniosku. 
 Ponadto z analizy wniosku wynika ze projekt nie spełnia kryterium nr 7 co najmniej 85%... 

Odpowiedź.

Zgodnie z opisem pkt. 6 lit. a w części III instrukcji wypełnienia formularza wniosku o wybór operacji, 
w polu tym należy zawrzeć charakterystykę grupy docelowej operacji ze wskazaniem m.in. jej 
liczebności z podziałem na województwa, jeżeli operacja będzie realizowana na poziomie więcej niż 
jednego województwa. Jeżeli grupa docelowa operacji będzie pochodzić z trzech województw, a 
jednocześnie w części III pkt. 6 tego formularza nie podano jej liczebności, w tym z podziałem na 
województwa, oznacza to, że wniosek o wybór operacji w tym punkcie nie został wypełniony zgodnie 
z instrukcją. Jak wynika z części I pkt 8 Przewodnika po ocenie wniosku dotyczącego wymogu 
formalnego „Wniosek o wybór operacji został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku”, 
w przypadku niespełnienia tego wymogu formalnego, wniosek wymaga korekty/uzupełnienia na 
wezwanie właściwej jednostki. Jednakże, jeżeli jednocześnie jednostka właściwa do oceny operacji 
stwierdziła, że operacja nie spełnia warunku wyboru określonego w części II pkt 7 Przewodnika po 
ocenie wniosku, to zgodnie z opisem tego warunku w tym Przewodniku, w przypadku jego 
niespełnienia operacja nie podlega dalszej ocenie. Zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu nr 
7/2023, w przypadku braków we wniosku uniemożliwiających stwierdzenie, która jednostka jest 
właściwa do jego oceny, wzywa się partnera KSOW do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki wskazujące na to, że 
operacja nie zostanie wybrana. Zgodnie z § 7 ust. 2 tego Regulaminu, nie wzywa się do uzupełnienia 
braków we wniosku, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki wskazujące na to, że operacja 
nie zostanie wybrana, tzn. z treści wniosku wynika, że operacja nie spełnia co najmniej jednego 
warunku wyboru operacji określonego w części II Przewodnika po ocenie wniosku, chyba że 
niespełnienie warunku jest spowodowane brakiem, który według jednostki dokonującej oceny 
wniosku może być uzupełniony w drodze wezwania. W przypadku niespełnienia warunku wyboru 
operacji stosuje się postanowienie § 9 ust. 6 pkt 5 i ust. 7 tego Regulaminu. Postanowienia tego nie 
stosuje się w przypadku gdy operacja mieści się w całym limicie określonym dla danej jednostki na 
wszystkie działania, pomimo że nie mieści się w limicie na działanie, w ramach którego miałaby być 
realizowana. Jeżeli w ocenie jednostki regionalnej, niespełnienie warunku wyboru operacji 
określonego w części II pkt 7 Przewodnika po ocenie wniosku nie jest spowodowane brakiem, który 
może być uzupełniony w drodze wezwania, niespełnienie tego warunku stanowi niebudzącą 
wątpliwości przesłankę wskazującą na to, że operacja nie zostanie wybrana. W takim przypadku nie 
wzywa się partnera do uzupełnienia braków we wniosku.
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