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Pytania/wątpliwości

Odpowiedź MRiRW

KOMISJA WYBIERAJĄCA
Komisja Wybierająca - czy ekspertem może być pracownik Nie istnieją przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające powołanie pracowników
1.
samorządu
województwa
lub jednostki
podległej jednostek podległych samorządowi, jako ekspertów komisji ds. wyboru LSR, o ile spełniają
samorządowi?
przesłanki określone w odrębnych przepisach. W świetle art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378)
wątpliwości budzi natomiast udział w niej w roli ekspertów pracowników samorządu
województwa. Zgodnie bowiem z przywołanym powyżej przepisem właściwa instytucja
zawiera z kandydatem na eksperta umowę dotyczącą udziału w wyborze projektów. Powstaje
zatem pytanie o możliwość zawarcia takiej umowy z pracownikiem samorządu
województwa. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako resortu
właściwego do interpretacji przepisów ww. ustawy pracownicy urzędu marszałkowskiego nie
mogą być wskazywani jako eksperci.
Czy eksperci, o których mowa w art. 3 ustawy o rozwoju
2.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
lokalnych z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) muszą zostać wyłonieni w
poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) „właściwa instytucja może wyznaczyć ekspertów…”
drodze postępowania konkursowego czy mogą być
Wydaje się jednak oczywiste, że wyznaczenie powinno być poprzedzone ogłoszeniem o
wyznaczeni przez zarząd?
naborze kandydatów na ekspertów.
3.

4.

Czy przedstawiciele zarządu województwa, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ww. ustawy to członkowie zarządu
województwa czy osoby upoważnione przez zarząd
województwa?
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy w skład komisji wchodzą
przedstawiciele zarządu województwa i eksperci. Natomiast
art. 3 ust. 4 ww. ustawy wskazuje, że na wniosek ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do
spraw rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, zarząd województwa powołuje w
skład komisji nie więcej niż po dwóch przedstawicieli
wskazanych przez każdego z tych ministrów. Mając na

Ustawa o rozwoju lokalnym nie wprowadza wymogu reprezentacji zarządu województwa w
komisji ds. wyboru LSR przez członków zarządu. Przedstawicielami zarządu w komisji
mogą być więc osoby posiadające stosowne upoważnienie.
Liczbę ekspertów należy odnieść do składu komisji uwzględniającego także zgłoszonych do
komisji przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do
spraw rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

5.

6.

7.

8.

9.

uwadze powyższe w jaki sposób należy interpretować zapis
art. 3 ust 3 ww. ustawy, który mówi, że eksperci stanowią co
najmniej jedną trzecią składu komisji? Czy warunek ten
dotyczy komisji złożonej jedynie z przedstawicieli zarządu i
ekspertów (zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy)? Czy do
liczebności komisji należy też wliczać przedstawicieli
ministerstw?
Jakie wymagania musi spełnić kandydat na eksperta komisji, Wymagania względem ekspertów określone zostały w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy?
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378).
Czy w regulaminie działania komisji, o którym mowa w art. Tak
3 ust. 1 można ustalić dodatkowe warunki decydujące o
bezstronności kandydata na eksperta?
Czy zarząd województwa może udzielić upoważnienia dla Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, zarząd województwa wykonuje
dyrekcji departamentu do załatwiania wszelkich spraw zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich
związanych z konkursem na wybór strategii rozwoju samorządowych jednostek organizacyjnych.
lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach
inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 2014-2020, w
tym do dokonywania wszystkich czynności w ramach
postępowania w sprawie wyboru strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR). Jeśli istnieje taka
możliwość proszę o wskazanie podstawy prawnej regulującej
tę ewentualność.
Zgodnie z art. 3.1 ustawy o RLKS Komisję do konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, korzystając z uprawnienia nadanego ustawą o rozwoju
powołuje zarząd województwa, zgodnie z ust. 4 tegoż lokalnym wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie przedstawicieli Ministerstwa w komisji ds.
artykułu, Minister właściwy wskazuje przedstawiciela wyboru LSR w Województwie Podlaskim i Kujawsko-Pomorskim. Nie przewiduje się
ministerstwa do Komisji.
kolejnych wniosków w tym zakresie.
1.
W związku z możliwością złożenia LSR w ramach
dwóch funduszy, czy MRiRW wskaże do komisji SW
dwóch przedstawicieli (PROW, Rybactwo i Morze), których
następnie powoła zarząd SW do Komisji ? Kiedy SW
otrzymają taką informację, z uwagi na fakt, że liczba
członków komisji warunkuje liczbę ekspertów (1/3 składu)
Zgodnie z art. 49. 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Ad. a MRiRW nie przewiduje wydawania dodatkowych kryteriów wyboru ekspertów. Nie

10.

11.

12.

13.

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności ma jednak przeszkód, aby SW same określiły takie kryteria.
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Ad. b Kwestia do rozstrzygnięcia przez SW
właściwa instytucja wyznacza ekspertów do udziału w Ad. c MRiRW nie dysponuje listą dostępnych ekspertów w zakresie tworzenia strategii
wyborze projektów do dofinansowania (Komisja).
a) Czy w związku z ww. artykułem IZ przewiduje inne,
bardziej szczegółowe kryteria dla wyboru ekspertów ? Czy
SW może takie kryteria określić?
b) Z uwagi na obowiązek SW, polegający na ujęciu zasad
wynagradzania ekspertów w Regulaminie działania Komisji
(art. 3 ust 1, pkt 3 ustawy o RLKS), proszę o odpowiedź z
jakich środków SW może finansować wynagrodzenie
ekspertów ?
c) Czy MRiRW dysponuje listą dostępnych ekspertów w
zakresie tworzenia strategii?
Czy przewiduje się przygotowanie wytycznych dla Nie przewiduje się przygotowania dodatkowych wytycznych.
wszystkich SW w zakresie powoływania komisji
wybierającej LSR-y?
Sugeruje się zastosowanie wspólnych dla wszystkich SW
wytycznych dotyczących powoływania komisji.
Czy komisja wybierająca LSR-y będzie również Nie, komisja kończy prace z chwilą zakończenia konkursu. Zmiany umowy ramowej ocenia
zobowiązana każdorazowo oceniać zmiany do umowy o Samorząd Województwa, z którym LGD podpisała umowę.
sposobie i realizacji LSR?
Zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 art. 33 ust 3.
strategie wybierane są przez komisję. Zapis sugeruje zatem,
że komisja powoływana jest tylko na etap wyboru LSR-ów, a
zmiany umowy nie wymagają oceny komisji.
Czy jest określona procedura powoływania ekspertów? Czy Zgodnie z art. 3 ust. 3 do powoływania ekspertów stosuje się art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11
są określone wymagania dotyczące doświadczenia i wiedzy lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
ekspertów?
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378). Art. ten
określa również minimalne wymagania odnośnie ekspertów.
Zgodnie z § 9 ust. 17 Regulaminu Konkursu na wybór LSR Zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy o rozwoju lokalnym „obsługę komisji zapewnia zarząd
organizator przygotowuje projekt uchwały w sprawie województwa”. W związku z powyższym do niego należy czynność techniczna, jaką jest
wyboru LSR. Regulamin Konkursu jak i akty prawne przygotowanie projektu uchwały.
regulujące RLKS wyraźnie wskazują, że wyboru LSR

dokonuje Komisja w drodze uchwały. Wątpliwości zatem
budzi zasadność nałożonego Regulaminem Konkursu
obowiązku przygotowania przez organizatora projektu
uchwały w sprawie wyboru LSR jako kluczowego
dokumentu potwierdzającego wyniki pracy Komisji w
zakresie oceny LSR

14.

W celu ujednolicenia zasad i usprawnienia pracy Komisji
dokonującej wyboru LSR sugeruje się usunięcie z
regulaminu konkursu nałożonego na organizatora konkursu
obowiązku przygotowania projektu uchwały w sprawie
wyboru LSR
Proszę o wyjaśnienie § 9 pkt 6 Regulaminu konkursu, czy
nie ma przeciwwskazań aby to przewodniczący Komisji
rozstrzygał w przypadku rozbieżności w ocenach członków
komisji, czy powinny być one poddawane pod obrady
wszystkich członków Komisji (zgodnie z zapisem w części
C1 karty)? Czy rozstrzygnięcia rozbieżności dotyczą
każdego kryterium, czy tylko tych gdzie wskazano
minimalne wymagania?

Zgodnie z §9 ust. 6 regulaminu konkursu „W przypadku rozbieżności w ocenach członków
komisji o ostatecznej ocenie spełnienia danego kryterium decyduje się w sposób określony w
regulaminie działania komisji.” Powyższy zapis odnosi się do wszystkich kryteriów i
pozostawia decyzję odnośnie sposobu postępowania w gestii zarządu województwa, który
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 określa regulamin działania komisji.

