
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

Protokół Nr 4/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 24.02.2020 roku w Udaninie 

 

W posiedzeniu uczestniczyło  członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Nieobecna Pani Justyna Sara-Hryncyszyn. Lista obecności w 

załączeniu. 

 

 Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. 

4. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

ogłoszenia nr 1/2020/G.  

5. Przystąpienie do głosowania.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem nr 1/2020/G zgodnych z oceną wstępną, zgodnych z kartą weryfikacji PROW 

2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych w naborze nr 1/2020/G.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 1/2020/G. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Rada przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Członek Rady Pani Anna Hałas przed przystąpieniem do czynności związanych z oceną 

wniosków w naborze nr 1/2020/G złożyła wniosek o wyłączenie się z oceny operacji z 

którymi widzą powiązania. 
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Na wniosek Przewodniczącego, Rada przyjęła uchwałę nr 4/II/20 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady w naborze nr 1/2020/G. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 1/2020/G. Złożone 

WoPP są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.  

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone karty ocen (karta oceny zgodności 

operacji z celami i przedsięwzięciem oraz karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacji) zgodnie z naborem nr 1/2020/G. 

Wydrukowane karty ocen wraz z kartą weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznawania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 zostały rozdane członkom Rady, którzy przystąpili do oceny.  

Po ocenie WoPP zebrano karty i uporządkowane wg nazwisk członków Rady oceniających 

złożone WoPP. Na kartach ocen podpisy złożyli członkowie Rady oraz Przewodniczący Rady 

i Sekretarz. Podpisane i zatwierdzone karty ocen zostały dołączone do WoPP. 

 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego podjęto uchwałę nr 5/II/20 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2020/G naboru wniosków o przyznanie 

pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz 

zgodnych z LSR.  

Na podstawie kart wg lokalnych kryteriów wyboru została przyjęta średnia ocen wniosków 

oraz została sporządzona lista rankingowa wniosków z naboru nr 1/2020/G. 

 

Ad. 7  

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę w sprawie: 

1. Uchwała nr 6/II/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2020/G  przeprowadzonym w terminie od 27.01.2020 

r.                                     do 10.02.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Wzmocnienia 

kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

2. Uchwała nr 7/II/20 - w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków niewybranych do 

dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz PROW i LSR, które nie uzyskały 

wymaganej ilości punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2020/G  

przeprowadzonym w terminie od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r. w ramach poddziałania 

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

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

– Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

 

Ad. 8 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

WoPP  złożonych w naborze nr 1/2020/G: 

1. Uchwała nr CXXXIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 1/1/2020/G złożonego przez 

złożonego Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu – operacja jest 

zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 10,00 pkt., ustalono 

kwotę wsparcia w wysokości – 13 908,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji 

wybranych do dofinansowania w pozycji 3. 

2. Uchwała nr CXXXIV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 2/1/2020/G złożonego przez 

Fundację „Merkury - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 10,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 30 000,00 PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 2. 

3. Uchwała nr CXXXV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 3/1/2020/G złożonego przez 

Stowarzyszenie Arkana Wsi Pichorowice - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 7,00 pkt. Operacja  nie uzyskała minimalnej liczby 

punktów i została wpisana na listę operacji niewybranych do dofinansowania. 

4. Uchwała nr CXXXVI/19.2/20 w sprawie WoPP nr 4/1/2020/G złożonego przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” -  operacja jest zgodna z LSR, wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 10,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w 
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wysokości – 13 908,00  PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania w pozycji 4.    

5. Uchwała nr CXXXVII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 5/1/2020/G złożonego przez 

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice -  operacja jest zgodna 

z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 16,00 pkt., ustalono kwotę 

wsparcia w wysokości – 12 716,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji 

wybranych do dofinansowania w pozycji 1. 

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

 

 
 

 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                 Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała Nr 4/II/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020/G w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020  uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

 

Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – grupy interesów członków Rady, który 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały – dotyczy naboru nr 1/2020/G. 

 

Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – powiązania członków Rady, który stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały – dotyczy naboru nr 1/2020/G. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/II/20 

 

 

REJESTR INTERESÓW DO NABORU NR 1/2020/G  

Grupa interesów członków Rady  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu” 

 

 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Publiczny Społeczny Gospodarczy 

1. Buchowski Leszek  1  

2. Chrebela Justyna 1   

3. Hałas Anna 1   

4. Heller–Sypek Zofia   1 

5. Malinowski Marcin   1 

6. Sara-Hryncyszyn Justyna  0  

7. Szewczyk Daniel  1  

Liczba głosów w grupie interesów 2 2 2 

Ogólna liczba głosów 

Udział % grupy interesu w ogólnej liczbie 

głosów 

33,(3)% 33,(3)% 33,(3)% 

Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/II/20 

 

Powiązania członków Rady do naboru nr 1/2020/G  

 

L.

p. 

Nazwisko i Imię Numer wniosku 

1/1/2020/G 2/1/2020/G 3/1/2020/G 4/1/2020/G 5/1/2020/G 

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR 

P S G P S G P S G P S G P S G 
1. Buchowski Leszek  1   1   1   1   1  
2. Chrebela Justyna 1   1   1   1   1   
3. Hałas Anna 1   1   1   1   0   
4. Heller–Sypek Zofia   1   1   1   1   1 
5. Malinowski Marcin   1   1   1   1   1 
6. Sara-Hryncyszyn Justyna  0   0   0   0   0  
7. Szewczyk Daniel  1   1   1   1   1  

 RAZEM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
 OGÓŁEM 6 6 6 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                                                                                                                 Marcin Malinowski 

 

Publiczny % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 20 
Społeczny % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 40 

Gospodarczy % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 40 
Razem % 100 100 100 100 100 
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                                    Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

Uchwała Nr 5/II/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 24.02.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2020/G 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą 

weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020/G w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w 

tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i 

zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przy ustalonym 

limicie dostępnych środków w wysokości 70 532,00 PLN na podstawie procedury wyboru 

operacji do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

1. Stwierdza się, że wnioski złożone w naborze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały ocenione 

pozytywnie przez Biuro Zarządu podczas wstępnej oceny.  

2. Stwierdza się, że operacje pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały 

pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW 

oraz są zgodne z LSR. 

 

§ 2 

Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik  nr 

1 do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/II/20 

Lista złożonych wniosków  zgodnych z  ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

Instytucja organizująca nabór Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 1/2020/G 

L.p. Nr wniosku Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Czy wniosek 

spełnił 

wstępne warunki 

uzyskania 

wsparcia ? 

Czy wniosek jest 

zgodny z PROW 

na lata 2014- 

2020? 

Czy wniosek jest 

zgodny z LSR - 

zgodność z celami 

LSR? 

 

Nazwa przedsięwzięcia Przedsięwzięcie IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” 

1. 1/1/2020/G 06797426 5 

Stowarzyszenie 

„Nasze Dzieci – 

Wspólna Szkoła” w 

Zartużu 

„Wędrujące Dobro” TAK TAK TAK 

2. 2/1/2020/G 075784931 Fundacja „Merkury”  
Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych 

NGO 
TAK TAK TAK 

3. 3/1/2020/G - 

Stowarzyszenie 

Arkana Wsi 

Pichorowice 

ARKANA- wstęp do biznesu na wsi TAK TAK TAK 

4. 4/1/2020/G 07171206 5 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Bystrzycy 

Górnej „Trzy sosny” 

Zielona aktywizacja TAK TAK TAK 

5. 5/1/2020/G 063846906 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców na 

rzecz Rozwoju Wsi 

Stanowice 

„AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE” – 

Poznajemy się bliżej – potyczki sąsiedzkie” 
TAK TAK TAK 

 

Przewodniczący Rady  

 

Marcin Malinowski  
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Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała Nr 6/II/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 24.02.2020 r. 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania, które uzyskały 

wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków                  

nr 1/2019/G  przeprowadzonym w terminie od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r. w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020/G w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w 

tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i 

zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przy ustalonym 

limicie dostępnych środków w wysokości 70 532,00 PLN na podstawie procedury wyboru 

operacji do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz PROW 2014-2020, które otrzymały minimalną liczbę punktów wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze. Lista stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/II/20 

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków  

Instytucja organizująca nabór Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 1/2020/G 

Czas trwania naboru 27.01.2020 r. – 10.02.2020 

Data sporządzenia listy  24.02.2020 r. 

Wysokość alokacji środków w 

ramach naboru  

70 532,00 PLN 

L.p. Nr wniosku Nr 

identyfikacyjn

y podmiotu 

ubiegającego 

się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowa

na kwota 

pomocy 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Ilość punktów wg 

lokalnych kryteriów 

wyboru operacji 

Czy operacja mieści 

się w limicie 

środków? 

 

1. 5/1/2020/G 063846906 
Stowarzyszenie Mieszkańców na 

rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 

„AKTYWNIE, LOKALNIE, 

WSPÓLNIE” – Poznajemy się 

bliżej – potyczki sąsiedzkie” 

12 716,00 12 716,00 16,00 TAK 

2. 2/1/2020/G 075784931 Fundacja „Merkury”  
Gmina Jaworzyna Śląska – 

miejsce aktywnych NGO 
30 000,00 30 000,00 13,00 TAK 

3. 1/1/2020/G 067974265 
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – 

Wspólna Szkoła” w Zartużu 
„Wędrujące Dobro” 20 266,00 13 908,00 10,00 TAK 

4. 4/1/2020/G 071712065 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” 
Zielona aktywizacja 20 266,00 13 908,00 10,00 TAK 

 
Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski  
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Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 7/II/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków niewybranych do dofinansowania, zgodnych z 

zakresem tematycznym oraz PROW i LSR, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów 

wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2020/G  przeprowadzonym w terminie od 

27.01.2020 r. do 10.02.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020/G w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na operacje w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przy ustalonym limicie 

dostępnych środków w wysokości 70 532,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do 

dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową wniosków niewybranych do dofinansowania zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz PROW 2014-2020, które nie otrzymały minimalnej liczby punktów wskazanej w 

ogłoszeniu o naborze. Lista stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/II/20 

 

Lista rankingowa wniosków niewybranych do dofinansowania  

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 1/2020/G 

Czas trwania naboru 27.01.2020 r. – 10.02.2020 r. 

Data sporządzenia listy  24.02.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

70 532,00 PLN 

L.p. Nr wniosku Nr 

identyfikacyj

ny podmiotu 

ubiegającego 

się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Ilość punktów 

wg lokalnych 

kryteriów 

wyboru operacji 

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych – Limit dostępnych środków 70 532,00 

1. 3/1/2020/G - 

Stowarzyszenie 

Arkana Wsi 

Pichorowice 

ARKANA- wstęp do biznesu 15 706,68 0,00 7,00 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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                                                    Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 1/1/2020/G złożonego przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – 

Wspólna Szkoła” w Zastrużu  

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu 

nr 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”          

 w Zastrużu 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 067974265 

Nr WoPP 1/1/2020/G 

Data i godzina złożenia WoPP 7.02.2020 / 9:00 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Wędrujące dobro 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca 

zgodna z kwotą w WoPP 
   20 266,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 10 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 3. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 13 908,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

Aktywizacja 

mieszkańców 

2 Operacja aktywizuje przynajmniej 40 mieszkańców z 

dwóch miejscowości.  

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana do grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

Innowacyjność 0 Brak innowacyjności.  

Zastosowanie rozw. 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

1 Operacja stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu 

Powiązanie z innymi 

projektami 

2 Operacja powiązania z innymi projektami.   
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Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

1 Projekt wykorzystuje zasób społeczny. 

Doradztwo 2 Grantobiorca korzystał z doradztwa świadczonego 

przez pracowników Biura LGD w biurze LGD. 

Partnerstwo 0 Brak. 

Racjonalność wydatków 0 Wydatki są nieracjonalne w szczególności ze względu 

na koszt zakupu drona oraz nagłośnienia, który jest 

nieadekwatny do przedstawionego zakresu projektu.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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                                                    Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXIV/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 2/1/2020/G złożonego przez Fundację „Merkury” 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu 

nr 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy Fundacja „Merkury” 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 075784931 

Nr WoPP 2/1/2020/G 

Data i godzina złożenia WoPP 10.02.2020 / 8:05 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych 

NGO 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca 

zgodna z kwotą w WoPP 
   30 000,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 13 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 2. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 30 000,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

Aktywizacja 

mieszkańców 

2 Operacja aktywizuje przynajmniej 40 mieszkańców.  

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana do grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

Innowacyjność 0 Brak innowacyjności..  

Zastosowanie rozw. 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

1 Operacja stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu 

Powiązanie z innymi 

projektami 

2 Operacja powiązania z innymi projektami.   

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

1 Projekt wykorzystuje zasób społeczny.  
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Doradztwo 2 Grantobiorca korzystał z doradztwa świadczonego 

przez pracowników Biura LGD w biurze LGD. 

Partnerstwo 0 Brak. 

Racjonalność wydatków 3 Grantobiorca racjonalnie i adekwatnie zaplanował 

nakłady w stosunku celu operacji będącej przedmiotem 

grant. 

.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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                                                    Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXV/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 3/1/2020/G złożonego przez Stowarzyszenie Arkana Wsi 

Pichorowice 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu 

nr 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Arkana Wsi Pichorowice 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 3/1/2020/G 

Data i godzina złożenia WoPP 10.12.2019 / 10:24 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
ARKANA- wstęp do biznesu na wsi 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca 

zgodna z kwotą w WoPP 
   15 706,68 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 7,00 pkt. i została 

umieszczona na liście niewybranych operacji do dofinansowania. 

4. Stwierdza się, że operacja nie spełnia warunki uzyskania finansowania.  

 

Uzasadnienie: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

Aktywizacja 

mieszkańców 

1 Operacja aktywizuje 40 mieszkańców z jednej 

miejscowości.  

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

1 Wnioskodawca nie zadeklarował uczestnictwa grup de 

faworyzowanych w projekcie, lecz jedynie wskazał, iż 

"będzie zwracana uwaga na uczestnictwo takich osób". 

Tak sformułowane uzasadnienie do kryterium nie daje 

pewności, co do prawidłowej realizacji LSR.  

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

Innowacyjność 0 Projekt nie jest innowacyjny, gdyż podobne projekty 

były realizowane na obszarze LGD.  

Zastosowanie rozw. 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

0 Kryterium to w przypadku operacji miękkich preferuje 

projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony 

środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy 

przeciwdziałania zmianom klimatu. W uzasadnieniu 

nie wskazano takich działań.  

Powiązanie z innymi 0 Wymienione projekty nie były realizowane z 
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projektami dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, a tylko z  takimi projektami  możemy 

wykazywać komplementarność. Wnioskodawca nie 

wskazał takich projektów. 

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

2 Operacja bazuje na wykorzystaniu zasobów tj. zasobu 

społecznego i przyrodniczego. 

Doradztwo 2 Grantobiorca korzystał z doradztwa świadczonego 

przez pracowników Biura LGD w biurze LGD. 

Partnerstwo 0 Wnioskodawca wskazał, iż projekt będzie realizowany 

w partnerstwie. Jednakże do wniosku nie dołączono 

żadnego potwierdzenia zawiązania takiego 

partnerstwa. 

Racjonalność wydatków 0 Wydatki są nieracjonalne w szczególności ze względu 

na koszt wizyty studyjnej, który jest nieadekwatny do 

przedstawionego zakresu projektu. Ponadto w 

budżecie nie wskazano, ile godzin będzie trwało 

szkolenie, co uniemożliwia stwierdzenie jaka jest cena 

jednostkowa takiej usługi.    

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udanin, dnia 24.02.2020 r. 
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Uchwała nr CXXXVI/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 4/1/2020/G złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bystrzycy Górnej „Trzy sosny” 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu 

nr 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej 

„Trzy sosny” 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 071712065 

Nr WoPP 4/1/2020/G 

Data i godzina złożenia WoPP 10.02.2020 / 10:30 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Zielona aktywizacja 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca 

zgodna z kwotą w WoPP 
   20 266,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 10 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 4. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę –13 908,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

Aktywizacja 

mieszkańców 

2 Operacja aktywizuje przynajmniej 40 mieszkańców z 

dwóch miejscowości.  

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana do grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

Innowacyjność 0 Brak innowacyjności.  

Zastosowanie rozw. 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

0 Brak rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. 

Powiązanie z innymi 

projektami 

1 Operacja powiązania z jednym projektem.   

Wykorzystanie 1 Projekt wykorzystuje zasób społeczny. 
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lokalnych zasobów 

Doradztwo 2 Grantobiorca korzystał z doradztwa świadczonego 

przez pracowników Biura LGD w biurze LGD. 

Partnerstwo 2 Operacja jest realizowany w partnerstwie z Radą Sołecką. 

Racjonalność wydatków 0 Wydatki są nieracjonalne w szczególności ze względu 

na zakup wyposażenia, tj. koszy, który znacząco 

przewyższa koszt pozostałych wydatków 

merytorycznych.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

                                                    Udanin, dnia 24.02.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXVII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 24.02.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 5/1/2020/G złożonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców na 

rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ogłoszeniu 

nr 4/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju       

 Wsi Stanowice 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 063846906 

Nr WoPP 5/1/2020/G 

Data i godzina złożenia WoPP 10.02.2020 / 11:12 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

„AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE” – 

Poznajemy się bliżej – potyczki sąsiedzkie” 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca 

zgodna z kwotą w WoPP 
   12 716,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna z 

PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 16 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 12 716,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

Aktywizacja 

mieszkańców 

2 Operacja aktywizuje przynajmniej 40 mieszkańców.  

Aktywizacja 

przedstawicieli grup 

defaworyzowanych 

2 Operacja skierowana jest do osób de faworyzowanych.  

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana wyłącznie na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców 

Innowacyjność 0 Operacja nie jest innowacyjna, brakuje opisu z jakiego 

powodu działania są niespotykane w skali obszaru 

bądź gminy.   

Zastosowanie rozw. 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu 

1 Operacja stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub klimatu 
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Powiązanie z innymi 

projektami 

1 Operacja powiązania z jednym projektem.   

Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

2 Projekt wykorzystuje lokalne zasoby, tj. zasób 

społeczny, kulturalnym i historycznym. 

Doradztwo 2 Grantobiorca korzystał z doradztwa świadczonego 

przez pracowników Biura LGD.  

Partnerstwo 2 Operacja jest realizowany w partnerstwie z Radą 

Sołecką. 

Racjonalność wydatków 3 Grantobiorca racjonalnie i adekwatnie zaplanował 

nakłady w stosunku celu operacji będącej przedmiotem 

grant. 

.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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