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Udanin, dnia 15.01.2020 r. 

Protokół Nr 2/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 15.01.2020 roku w Udaninie 

 

w sprawie: ponownej oceny wniosku 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Pani Justyna Sara-Hryncyszyn oraz Pan Daniel Szewczyk nieobecni 

– 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 pisma Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.II.052.356.2019   

w sprawie  uwzględnienia protestu i przekazania do ponownej oceny wniosku o przyznanie 

pomocy nr 6/5 z naboru nr 6/2019.  

5. Przystąpienie do ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 6/5 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  

Prezes Stowarzyszenia Pan Krystian Ulbin przedstawił treść pisma nr DOW-

O.II.052.356.2019 oraz przedstawił analizę rynku, którą przeprowadziło biuro LGD w 

związku z prośbą Rady z dnia 02.01.2020 roku.  

 

Ad. 5 

Po dokonaniu ponownej analizy wniosku oraz wniesionego protestu, Rada przystąpiła do 

ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 6/5 złożonego przez Panią Małgorzatę 

Śliwa. 

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

w sprawie ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 6/5 przez Panią Małgorzatę 

Śliwa. 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 15.01.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXI/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 15.01.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 6/5 złożonego przez panią Małgorzatę Śliwa 

 

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 6/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

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

poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem 

Granitu” (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a 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 lata 2014- 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 Małgorzata Śliwa 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 6/5 

Data i godzina złożenia WoPP 24.09.2019 / 9:47 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Uruchomienie działalności polegającej na 

świadczeniu usług projektowania wnętrz 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
60 000,00 zł 

 

uchwala się co następuje: 

1. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 4,00 pkt.  

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

 

Uzasadnienie: 

 

Kryterium Liczba 

przyznanych 

punktów 

Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Rada analizując możliwość przyznania punktów za 

innowacyjność wzięła pod uwagę przeprowadzoną analizę 

rynku zawartą w biznesplanie przez Wnioskodawcę. Z 

informacji zawartych w tej analizie nie wynika, że na obszarze 

LGD działają podmioty, które nie dysponują podobnymi 

sprzętami bądź usługami. Analiza konkurencji na rynku 

przygotowana przez Wnioskodawcę obejmuje firmy, które nie 

mają siedziby na obszarze LGD. Ponadto wykazany w analizie 

podmiot – Pracownia Wnętrza Archi. Patrycja Szewrańska 

potwierdziła  telefonicznie, że posiada sprzęt, m.in. dalmierz 

laserowy 3D. Tym samym dysponuje podobnym sprzętem i 

świadczy podobne usługi do Wnioskodawcy, a świadczone 

przez nią usługi nie dotyczą jedynie miasta Świdnicy, w 
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którym podmiot ma siedzibę. W związku z brakiem 

uzasadnienia innowacyjności operacji na obszarze LGD, tj. 

wskazania przez Wnioskodawcę podmiotów z tego obszaru, 

które takim sprzętem nie dysponują bądź nie świadczą takich 

usług rada przyznała za innowacyjność 0 punktów. W związku 

z zaleceniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w celu 

potwierdzenie bądź wykluczenia czy faktycznie można uznać 

spełnienie przez operację warunku innowacyjności, Rada LGD 

dokonała analizy rozeznania rynku na obszarze LGD. Wysłano 

zapytanie do 10 podmiotów z bazy Centralnej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej, które w swoim zakresie 

działalności posiadają PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie 

specjalistycznego projektowania (ta sama, którą wskazuje 

Wnioskodawcę), które potencjalnie mogą dysponować 

podobnymi sprzętami i świadczyć podobne usługi. W 

odpowiedzi uzyskano informację od 2 podmiotów, przy czym 

1 wykazał, że korzysta z podobnego sprzętu i świadczy 

podobne usługi. W związku z tym, że jest to podmiot z obszaru 

LGD, stąd wyklucza się możliwość przyznania 2 pkt. za 

kryterium innowacyjność. W ponownej ocenie Rada 

uwzględniła fakt, że innowacyjność nie została wykazana 

przez Wnioskodawcę  w analizie rynku oraz że z analizy 

przeprowadzonej przez Radę nie wynika jednoznacznie, że na 

terenie gminy Wnioskodawcy nie funkcjonuje podmiot, który 

świadczy podobne usługi i może dysponować podobnym 

sprzętem. Uwzględniając wyniki z przeprowadzonej przez 

Radę analizy rynku oraz argumenty podnoszone we wniosku 

przez Wnioskodawcę do opisu kryterium innowacyjność 

operacji Rada działając na korzyść Wnioskodawcy przyznaje 1 

pkt. za innowacyjność na terenie gminy.         

Tworzenie 

nowych miejsc 

pracy 

1 Operacja zakłada samo zatrudnienie, tj. tworzy tyle miejsc 

pracy ile zakłada minimum. 

Zastosowanie 

rozw. 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

0 Przedmiotem operacji jest uruchomienie działalności 

gospodarczej – autorskiej pracowni projektowania wnętrz. 

Poruszany przez Wnioskodawcę  argument,  że przy 

projektowaniu wnętrz będą uwzględnianie aspekty 

ekologiczne, ochrony klimatu oraz, że zagadnienia globalnego 

ocieplenia, segregacji śmieci, zużycia wody i prądu są 

Wnioskodawcy bardzo bliskie nie jest istotą operacji. 

Przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami i 

uświadamianie odnoście problemów ekologicznych, a także 

fakt, że zaprojektowane wnętrza nowoczesnych mieszkań, hal i 

lokali usługowych będą przyjazne środowisku również nie jest 

objęte wnioskiem o dofinansowanie. Wnioskodawca zapewnia, 

że wszystkie projekty będą powiązane z rozwiązaniami 

proekologicznymi, jednakże także na te działania nie ma 

potwierdzenia w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

wniosku. Celem projektu jest stworzenie pracowni 

projektowania wnętrz, a zaplanowane we wniosku działania 

polegające na zakupie sprzętu odpowiadają na założony cel. 

Zgodnie z kryterium dotyczącym zastosowania rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu preferuje się 

operacje, które podczas realizacji zastosują rozwiązania 
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sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. Wnioskodawca 

podczas realizacji swojej operacji – uruchomienie działalności 

gospodarczej – autorskiej pracowni projektowania wnętrz, w 

przypadku operacji inwestycyjnej, może np. zastosować 

bardziej ekologiczne materiały bądź technologie. 

Wnioskodawca we wniosku zawarł jedno zdanie  nt. ochrony 

środowiska: "ponadto sprzęt, który zamierzam kupić jest jak 

najbardziej przyjazny środowisku np. długo, efektywnie 

działające bateria i akumulatory, które zużywają mało energii, 

co nie jest bez znaczenia dla środowiska". Z wykazu sprzętu 

dołączonego do wniosku argumenty podnoszone przez 

Wnioskodawcę dotyczące baterii i akumulatorów odnosić się 

mogą jedynie do dalmierza laserowego 3D. Pozostały sprzęt 

zaplanowany we wniosku wymaga stałego zasilenia z sieci 

energetycznej. Także w specyfikacji sprzętu nie jest 

wymienione jaki rodzaj baterii posiada dalmierz. W związku z 

czym nie ma możliwości oceny efektywności ekologicznej 

tego urządzenia i przyznania punktów w tym kryterium. 

Powiązanie z 

innymi 

projektami 

0 We wniosku brakuje udokumentowanego powiązania z innymi 

realizowanymi bądź ze zrealizowanymi projektami, które 

otrzymały dofinansowanie z PROW. Nie wymieniono 

projektów komplementarnych, lecz wskazano podmioty z 

którymi Wnioskodawca podpisał list intencyjny o planowanej 

współpracy. W kryterium powiązania z innymi projektami 

(zrealizowanymi bądź będącymi w trakcie realizacji) oceniane 

jest powiązanie z co najmniej jednym (1pkt.) lub z co najmniej 

dwoma (2pkt.) komplementarnymi projektami innego 

podmiotu, a więc Wnioskodawca musi wykazać powiązanie 

projektów, a nie współpracę z innymi podmiotami. 

Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów 

1 

 

Rada uwzględniając złożony list intencyjny, który wskazuje na 

to, że Wnioskodawca prowadzić będzie działania na rzecz 

renowacji kościoła jako zabytku celem zachowania jego 

walorów historycznych podtrzymuje swoje stanowisko w tym 

zakresie i przyznaje 1 punkt za wykorzystanie potencjału 

historycznego. Podnoszony przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego argument, że Wnioskodawca spełnia zasób 

społeczny, gdyż kościół jest miejscem spotkań i integracji nie 

ma jakiegokolwiek odzwierciedlenia w działaniach objętych 

operacją. W opisie we wniosku i załącznikach nie ma 

informacji nt. tego w jaki sposób projekt przyczyni się do 

zachowania bądź wykorzystania potencjału społecznego. 

Wnioskodawca we wniosku stwierdza, iż działania 

prowadzone z parafią pw. Św. Anny w Grodziszczu mają 

służyć integracji społecznej wokół tego podmiotu, natomiast 

nie potwierdza we wniosku w jaki sposób będzie zachowany 

bądź wykorzystany potencjał społeczny w ramach realizacji 

operacji. 

Promocja 

obszaru 

1 We wniosku zadeklarowano promocję obszaru LGD.  

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 


