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Udanin, dnia 02.01.2020 r. 

Protokół Nr 1/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.01.2020 roku w Udaninie 

 

w sprawie: ponownej oceny wniosku 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Pani Justyna Sara-Hryncyszyn nieobecna – obowiązki służbowe. 

Lista obecności w załączeniu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości reprezentacji poszczególnych sektorów. 

4. Przedstawienie pism Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.II.052.356.2019   

oraz DOW-O.II.052.367.2019 w sprawie  uwzględnienia protestów i przekazania do 

ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy nr 6/5 z naboru nr 6/2019 oraz wniosku o 

przyznanie pomocy nr 7/1 z naboru nr 7/2019. 

5. Przystąpienie do ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 7/1 oraz podjęcie 

uchwały.  

6. 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. 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020.  
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Ad. 3 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt z członków rady nie poinformował o zmianie 

przynależności do wskazanego podczas pierwszego posiedzenia sektora społecznego. 

Wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu zachowali swój status przynależności. 

Parytety zostały zachowane, żaden z sektorów nie posiada ponad 50% głosów w 

podejmowaniu decyzji. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący przedstawił treść pism. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy nr 6/5 

Pani Małgorzaty Śliwy w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku decyzją 

Rady zostanie przeprowadzona na następnym posiedzeniu. Wnioskodawca w biznesplanie w 

polu 4.2.5. konkurencji na rynku błędnie wykazał podmioty, które mieszczą się poza 

obszarem LGD. Zaś Rada w pierwotnej ocenie wniosku wzięła pod uwagę ofertę tych 

podmiotów, które świadczą usługi, które wnioskodawca wykazał jako innowacyjne, dlatego 

też wymagane jest przeprowadzenie analizy rynku przez Radę. 

 

Ad. 5 

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Imbramowicach – WoPP nr 7/1 – złożony w naborze nr 7/2019. 

Po dokonaniu ponownej analizy wniosku oraz wniesionego protestu Rada przystąpiła do 

ponownej ocenie wniosku o przyznanie pomocy nr 7/1. 

 Rada podjęła jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady uchwałę nr CXXX/19.2/20  

w sprawie ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 7/1 przez Parafię Rzymsko- 

Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach. Uchwała wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 6 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.01.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXX/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.01.2020 r. 

 

w sprawie ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 7/1 złożonego przez Parafię 

Rzymsko- Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach 

 

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 7/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego – w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zm). 

 przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Imbramowicach 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 063931343 

Nr WoPP 7/1 

Data i godzina złożenia WoPP 23.09.2019 / 10:01 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Renowacja wraz z zabezpieczeniem przed 

degradacją neogotyckich witraży z 1895 roku 

stanowiących elementy wystroju neogotyckiej 

kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Pyszczynie, gm. Żarów 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
50 000,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

 

1. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6,00 pkt.  

2. Stwierdza się, że operacja nie spełnia warunków uzyskania finansowania.  

 

Uzasadnienie: 

 

Kryterium Liczba 

przyznanych 

punktów 

Uzasadnienie 
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Innowacyjność 0 W uzasadnieniu do kryterium innowacyjności wnioskodawca 

uzasadnił zastosowanie w zrekonstruowanych witrażach 

metody ich zabezpieczenia zewnętrznym przeszkleniem jako 

innowacyjne metody zabezpieczenia stanowiącej nowe 

rozwiązanie sprzyjające zabezpieczeniu mechanicznemu 

chroniąca przed degradacją wynikającą z działań warunków 

atmosferycznych. Według oceny wnioskodawcy takie 

rozwiązanie ma charakter innowacyjny na terenie całego 

obszaru LGD. Po ponownej ocenie Rada Stowarzyszenia LGD 

podtrzymuje stanowisko, iż taka metoda nie stanowi 

innowacyjności zarówno w  skali gminy jak i obszaru LGD. 

Metoda zabezpieczania witraży poprzez zamontowanie szyby 

zewnętrznej została zastosowana na terenie gminy 

wnioskodawcy (tj. gminy Żarów) tj. w kościele parafialnym 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, a także jest 

stosowana na obszarze LGD m.in. na terenie gminy 

Kostomłoty, tj. parafia pw. Św. Anny w Ramułtowicach.  W 

zapisach wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach 

wnioskodawca stwierdził innowacyjność nie uzasadniając tego 

kryterium na obszarze całego LGD. 

Zastosowanie 

rozw. 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

0 Wnioskodawca w uzasadnieniu do kryterium wyboru 

wskazuje, iż zewnętrzne przeszklenia obniży straty ciepła w 

obiekcie, co w znacznym stopniu wpłynie na zużycie energii a 

tym samym ochronę środowiska.  Z wniosku oraz załączników 

wynika, iż prace przy obiekcie mają charakter naprawczy 

wykonywany w celu powstrzymania procesu degradacyjnego 

witraży poprzez ich trwałe zabezpieczenie. Podsumowując, 

montaż zewnętrznych szyb ma na celu zabezpieczenie witraży 

przed degradacyjnym działaniem czynników środowiskowych, 

a nie jest rozwiązaniem sprzyjających ochronie środowiska. W 

opisie kryterium zastosowania rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu w przypadku operacji 

inwestycyjnych brak innego odniesienia do zastosowania 

bardziej ekologicznych materiałów lub technologii bądź 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

planowanej inwestycji.  

Obszar 

realizacji 

1 Wnioskodawca wskazał, iż operacja będzie realizowana na 

obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców. 

Powiązanie z 

innymi 

projektami 

0 Zgodnie z opisem do tego kryterium wnioskodawca musi 

wykazać udokumentowane powiązanie z innymi projektami 

przez co rozumie się powiązanie z co najmniej dwoma 

komplementarnymi projektami lub co najmniej jednym 

komplementarnym projektem innego podmiotu.  Należy 

potwierdzić w jakim zakresie wymieniony projekt jest 

powiązany z operacją na którą wnioskujemy o dofinansowanie. 

Wnioskodawca w tym kryterium musi wskazać powiązanie z 

projektami innych podmiotów.  We wniosku nie wymieniono 

konkretnych projektów (we wniosku wymieniono jedynie 

obiekty w poszczególnych miejscowościach odrestaurowane 

przy wsparciu PROW, jednak nie wskazano w jakim okresie 

programowania). Wnioskodawca nie wymienił także nazwy 

projektu, beneficjenta oraz numeru umowy, dlatego nie jest 

możliwe, stwierdzenie, że projekty były zrealizowane w 

ramach PROWu 2007 – 2013 lub są w trakcie realizacji, w 
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szczególności w ramach RLKSu, w szczególności z 

uwzględnieniem, że dana operacja jest projektem 

komplementarnym wobec projektu innego podmiotu.  

Kryterium weryfikowane jest na podstawie informacji 

zawartych we wniosku i załącznikach, a dane takie nie 

znajdują się w/w dokumentach. 

Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów 

2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne zasoby, tj. zasób kulturalny 

oraz historyczny. 

Promocja 

obszaru 

1 We wniosku zadeklarowano promocję obszaru LGD.  

Powiązanie z 

ofertą 

turystyczną 

obszaru 

 

2 We wniosku wykazano powiązanie z ofertą turystyczną 

obszaru.  

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
 


