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         PROTOKÓŁ Nr 04/2020/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 11 lutego 2020 roku 

dotyczącego naboru nr 7/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  

z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 

4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 

w tym zakresie 

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej 

i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w 

tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

 W dniu 11 lutego 2020 roku w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor                        Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Grabski Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Grzegorz Piotrowski Mieszkańcy Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

oraz  

Dariusz Babijczuk  – p.o. Kierownik Biura LGD 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

W niniejszym protokole określenie wszyscy za  oznacza wszystkich obecnych i uprawnionych do oceny.  

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia – quorum, wybranie protokolanta, przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Maciej Filipek stwierdzając  uzyskanie quorum (ilość 

członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 11). Funkcje protokolanta 

pełni Pani Maria Piekarz – Sekretarz Rady. Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia 

i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do proponowanego porządku 

obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za): 

1. Otwarcie posiedzenia – qworum, wybranie protokolanta, przedstawienie i przyjęcie porządku 

obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków. 

3. Ocena wniosków za zgodność z LSR. 
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4. Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

5. Ustalenie kwoty wsparcia. 

6. Stworzenie list i podjęcie uchwał dotyczących list operacji. 

7. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru lub nie wyboru operacji. 

8. Wystosowanie pism do Wnioskodawców z wynikiem oceny. 

9. Zakończenie. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza się, że: 

 

1. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 1/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów oraz Pan Grzegorz Piotrowski – powiązania biznesowe  

% osób z sektora publicznego: 11,1 % 

% osób z sektora społecznego: 55,6 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,3 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

1/2.2/2/2019. 

 

2. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 2/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 

% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

2/2.2/2/2019. 

 

3. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 3/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 

% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

3/2.2/2/2019. 

 

4. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 4/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 

% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 4 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

4/2.2/2/2019. 

 

5. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 5/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 
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% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 5 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

5/2.2/2/2019. 

 

6. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 6/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 

% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 6 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

6/2.2/2/2019. 

 

7. Dla naboru nr 7/2019 dla wniosku nr 7/2.2/2/2019 wyłącza się Pani Elżbieta Lewicka w celu 

zachowania parytetów 

% osób z sektora publicznego: 10,0 % 

% osób z sektora społecznego: 60,0 % 

% osób z sektora gospodarczego: 30,0 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 7 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 7/2019 dla wniosku nr 

7/2.2/2/2019. 

 

Ad.3 Ocena wniosków za zgodność z LSR  

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 7/2019 dla wniosków nr: 

1/2.2/2/2019, 

5/2.2/2/2019, 

6/2.2/2/2019, 

7/2.2/2/2019, 

 

Pracownik biura, Katarzyna Kuras przy ocenie danego wniosku, przedstawiła odpowiedzi ze strony 

Wnioskodawców na pisma wystosowane po ostatnim posiedzeniu Rady celem  uzyskania wyjaśnień  lub  

dokumentów niezbędnych  do  ich dalszego procedowania. 

 

 Pismo z wyjaśnieniami do wniosku nr 1/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 8, 

 Pismo z wyjaśnieniami do wniosku nr 5/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 9, 

 Pismo z wyjaśnieniami do wniosku nr 6/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 10, 

 Pismo z wyjaśnieniami do wniosku nr 7/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 11, 

 

Wypełniono Karty oceny zgodności operacji z LSR. Głosowano do każdego punktu w karcie z osobna – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali - wszyscy za w każdym punkcie. 

 

Wnioski nr: 1/2.2/2/2019, 5/2.2/2/2019, 6/2.2/2/2019, 7/2.2/2/2019  

zostały uznane: 

 

a) Za złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

b) Za zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, 

c) Za zgodny z celem głównym i szczegółowym LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 
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d) Za zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  

e) Za zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

 

i zostały skierowane do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

 Karta oceny dla wniosku nr 1/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 12, 

 Karta oceny dla wniosku nr 5/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 13, 

 Karta oceny dla wniosku nr 6/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 14, 

 Karta oceny dla wniosku nr 7/2.2/2/2019 załącznik do protokołu nr 15, 

 

Ad. 4 Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Podjęto głosowanie nad każdym kryterium poprzez:  

a) odczytanie nazwy każdego kryterium z karty oceny, 

b) przedstawienie tej części wniosku, która odnosi się do danego kryterium, 

c) głosowanie poprzez podniesienie ręki dla każdej możliwej punktacji przy każdym kryterium, 

d) uzasadnienie przyznanych punktów w każdym kryterium. 

 

W Karcie odnotowano ilość punktów dla każdego kryterium z osobna wynikającą z głosowania – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali wszyscy „za” w każdym punkcie 

dla wniosków nr: 

 

 1/2.2/2/2019 suma punktów 75, karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

załącznik do protokołu nr 16 

 5/2.2/2/2019 suma punktów 85, karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

załącznik do protokołu nr 17 

 6/2.2/2/2019 suma punktów 95, karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

załącznik do protokołu nr 18 

 7/2.2/2/2019 suma punktów 85, karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

załącznik do protokołu nr 19 

 

W kartach znajdują się uzasadnienia do każdego kryterium z osobna. 

 

Ad. 5 Ustalanie kwoty wsparcia  

 

1) Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada przystępuje 

                do ustalania kwoty wsparcia lub ustalania wysokości premii dla poszczególnych operacji 

2) Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu  

o naborze: 

a. intensywności pomocy przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców, 

b. maksymalnej   kwoty   pomocy   przewidzianej   dla   danego   typu   operacji   lub 

        rodzaju działalności gospodarczej, 

c. wartości premii   przewidzianej   dla   danego   typu   operacji   lub   rodzaju   działalności 

gospodarczej. 

3) Rada ustala kwotę wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów 

kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi w pkt VI.4.2., weryfikację kosztów 

kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za niekwalifikowalne 

oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by: 

a. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu  

operacji  lub   rodzaju   działalności   gospodarczej   określonej   w   LSR    
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a  podanej w ogłoszeniu o naborze, 

b. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez 

Wnioskodawcę we wniosku, 

c. kwota udzielonego wsparcia  nie  przekraczała  maksymalnej  kwoty  pomocy  określonej 

w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, 

d. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu 

pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy 

de minimis. 

4) Jeśli dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej obowiązuje obniżona 

intensywność   pomocy   w    stosunku    do    intensywności   określonej  w  rozporządzeniu o 

wdrażaniu LSR lub obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do stawek określonych w 

rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, kwotę wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn wartości 

intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji. Jeżeli tak  ustalona 

wartość  przekracza maksymalną kwotę pomocy określoną w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, 

limity pomocy dostępne dla Wnioskodawcy lub wnioskowaną kwotę pomocy, Rada dokonuje 

odpowiedniego zmniejszenia kwoty wsparcia. Rada dokonuje ponadto zmniejszenia kwoty 

wsparcia w przypadku, gdy obowiązująca obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do 

stawek określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, określona w LSR, jest wyższa niż 

kwota wsparcia dla danej operacji obliczona w sposób określony powyżej. 

5) Ustalanie wysokości premii polega na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest  równa 

lub wyższa od kwoty premii obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności 

gospodarczej. Jeżeli wnioskowana kwota premii jest wyższa niż obowiązująca, Rada dokonuje 

zmniejszenia kwoty premii. Jeżeli wnioskowana kwota premii jest niższa niż obowiązująca, 

operacja uznawana jest za niezgodną z LSR i nie podlega wybraniu do finansowania. 

6) W przypadku, gdy Rada uzna, że dany koszt zaplanowany do poniesienia w ramach realizacji 

operacji jest nieracjonalny/nieuzasadniony/zbędny do osiągnięcia celu 

operacji/niekwalifikowalny, może zweryfikować koszty operacji poprzez zmniejszenie kwoty 

pomocy. 

7) W przypadku, gdy wnioskowana kwota przewyższa kwotę przewidzianą w LSR na dany 

wskaźnik, Rada może podjąć decyzję o zmniejszeniu kwoty dofinansowania. 

 

Intensywność pomocy w danym naborze wynosi do 70%  

Maksymalna kwota pomocy: 300 000,00 zł 

Minimalna kwota pomocy 50 000,00 zł 

 

a) Dla wniosku nr 1/2.2/2/2019 Wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia: 284 756,00 zł,  

ustalono kwotę wsparcia: 284 756,00 zł kwota obciążająca budżet LGD to 284 756,00 zł. Koszty 

kwalifikowalne na poziomie: 438 087,00 zł, zdeklarowana przez Wnioskodawcę intensywność 

pomocy: 65%. 

Uzasadnienie:  

Z oceny Rady wynika, iż wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz 

niezbędne do realizacji operacji, kwota nie przekracza dostępnego dla operacji/beneficjenta limitu 

pomocy oraz poziomu dofinansowania określonego w LSR, ogłoszeniu, rozporządzeniu  

o wdrażaniu LSR. 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

b) Dla wniosku nr 2/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia: 181 116,00  zł,  

ustalono kwotę wsparcia: 181 116,00  zł kwota obciążająca budżet LGD to 181 116,00  zł. 

Koszty kwalifikowalne na poziomie: 278 640,00 zł, zdeklarowana przez Wnioskodawcę 

intensywność pomocy: 65%. 
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Uzasadnienie:  

Z oceny Rady wynika, iż wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz 

niezbędne do realizacji operacji, kwota nie przekracza dostępnego dla operacji/beneficjenta limitu 

pomocy oraz poziomu dofinansowania określonego w LSR, ogłoszeniu, rozporządzeniu  

o wdrażaniu LSR. 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

c) Dla wniosku nr 3/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia:  

299 955,00 zł,  ustalono kwotę wsparcia: 299 955,00 zł kwota obciążająca budżet LGD to 299 

955,00 zł. Koszty kwalifikowalne na poziomie: 463 108,50 zł, zdeklarowana przez 

Wnioskodawcę intensywność pomocy: 64,77%. 

Uzasadnienie:  

Z oceny Rady wynika, iż wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz 

niezbędne do realizacji operacji, kwota nie przekracza dostępnego dla operacji/beneficjenta limitu 

pomocy oraz poziomu dofinansowania określonego w LSR, ogłoszeniu, rozporządzeniu o 

wdrażaniu LSR. 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

d) Dla wniosku nr 4/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia:  

177 216,00 zł ustalono kwotę wsparcia: 177 216,00 zł kwota obciążająca budżet LGD to 

177 216,00 zł. Koszty kwalifikowalne na poziomie: 272 642,00zł, zdeklarowana przez 

Wnioskodawcę intensywność pomocy: 65%. 

Uzasadnienie:  

Z oceny Rady wynika, iż wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz 

niezbędne do realizacji operacji, kwota nie przekracza dostępnego dla operacji/beneficjenta limitu 

pomocy oraz poziomu dofinansowania określonego w LSR, ogłoszeniu, rozporządzeniu o 

wdrażaniu LSR, mieści się w limicie pomocy de minimis dla danego beneficjenta 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

e) Dla wniosku nr 5/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia:  

235 230,00 zł ustalono kwotę wsparcia: 195 552,00 zł, kwota obciążająca budżet LGD to 195 

552,00 Koszty kwalifikowalne na poziomie: 361 893,00 zł, zdeklarowana przez Wnioskodawcę 

intensywność pomocy: 65%. 

 

Uzasadnienie:  

Głównym celem rozwoju działalności przez Wnioskodawcę jest stworzenie mobilnego 

stosika gastronomicznego. Wnioskodawca założył zakup m.in. systemu prezentacyjnego 

zabudowy stoiska  z kontrolą dostępu. Dofinansowanie w ramach PROW ma służyć rozwojowi 

działalności gospodarczej, a nie bieżącej związanej z reklamą, czy promocją firmy. Dodatkowo 

Wnioskodawca niepoprawnie przeliczył kwotę z euro na złotówki. W związku z powyższym  

i zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż: LGD Rada LGD 

,,Partnerstwo na Jurze” uznaje powyższe elementy za niezasadne do prowadzenia tego typu 

działalności i przystępuje do zmniejszenia kwoty pomocy. Poniżej wliczenie: 

 

Wydatki uznane przez Radę LGD za niezasadne 
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Wyszczególnienie (rodzaj wydatku) 
Ilość / 

liczba 

Cena 

jednostkowa 

w PLN 

Wartość 

w PLN 

1 Zakup systemu prezentacyjnego 1 24721 24.721,00 

2 Zakup zabudowy stoiska z kontrolą dostępu  1 36291 36.291,00 

Suma: 61.012,00 

Zakup 4 (5) dyspenserów do wina  - kwota założona prze Wnioskodawcę: 134 375,00 zł 

Kwota z oferty: 31 250 e  

Wyliczenie: 31 250 e * 4,299 zł = 134 343,75 zł 

Kurs euro z dnia wystawienia oferty tj 25.11.2019 zgonie z informacjami z NBP – 4,299 zł 

 

Różnica: 134 375,00 – 134 343,75 = 31,25 zł 

 

61.012,00 + 31,25 = 61043,25 

 

  

Poziom początkowych koszty kwalifikowalnych: 361.893,00 zł 

Zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom intensywności pomocy: 65% 

Poziom kosztów kwalifikowalnych po redukcji w LGD: 300 849,75 zł 

Ustalona kwota pomocy 

 (iloczyn kosztów kwalifikowalnych i intensywności pomocy): 
195 552,00 zł 

 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

f) Dla wniosku nr 6/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia:  

300 000,00 zł ustalono kwotę wsparcia: 259 641,00  zł kwota obciążająca budżet LGD to  

259 641,00 zł. Koszty kwalifikowalne na poziomie: 464 929,00 zł, zdeklarowana przez 

Wnioskodawcę intensywność pomocy: 64,53%. 

Uzasadnienie:  

Głównym celem rozwoju działalności przez Wnioskodawcę jest wynajem rowerów elektrycznych 

i dodatkowego osprzętu. Wnioskodawca założył zakup m.in: Komputer do edycji wideo, Laptop 

do edycji wideo, Oprogramowanie do edycji wideo, Monitor, Myszka, Klawiatura, Kamera 

sportowa, Kamera sportowa 360 stopni, Dron, Akcesoria do drona, Refresh drona, Karta SD, 

Aparat, Logotyp wraz z identyfikacją wizualną, aparat, Logotyp wraz z identyfikacją wizualną. 

Zakup w/w sprzętu nie jest zgodny z profilem działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Wnioskodawcę. Dofinansowanie w ramach PROW ma służyć rozwojowi działalności 

gospodarczej, a nie bieżącej związanej z reklamą, czy promocją firmy. Dodatkowo 

Wnioskodawca zaplanował zakup 8 sztuk bagażników dachowych, 3 sztuki belek do bagażnika i 

1 sztukę bagażnika rowerowego na hak. Z zapisów we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie 

będzie wynajmował powyższego sprzętu klientom, a będzie ono służyło do dowiezienia rowerów 

do miejsca innego niż Regulice (oddział spółki), a jednocześnie Wnioskodawca nie wykazał 

środka transportu w biznesplanie w posiadanych zasobach.. Po wezwaniu do uzupełnień 

Wnioskodawca przedstawił informację, że spółka będzie wypożyczać samochód pick-up, ale brak 

założonych kosztów na paliwo i wynajem takiego samochodu w rachunku zysku i strat. 

Wnioskodawca informuje, że koszty wypożyczenia pojazdu i paliwa będą pokrywane przez 

klienta grupowego i Wnioskodawca nie będzie zarabiał na transporcie sprzętu. Natomiast 
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Wnioskodawca nie założył poziomu sprzedaży takiej usługi w biznesplanie.  

W związku z powyższym i zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru operacji  

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

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne 

niż: LGD Rada LGD ,,Partnerstwo na Jurze” uznaje powyższe elementy za niezasadne do 

prowadzenia tego typu działalności i przystępuje do zmniejszenia kwoty pomocy.  

Poniżej wliczenie: 

Wydatki uznane przez Radę LGD za niezasadne 

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku) Ilość / liczba 

Cena 

jednostkowa 

w PLN 

Wartość 

w PLN 

1 Bagażnik dachowy na rower 8 665,85 5.326,80 

2 Belki do bagażnika dachowego 3 843,09 2.529,27 

3 Bagażnik rowerowy na hak 1 1.869,11 1.869,11 

4 Komputer do edycji wideo 1 9.470,73 9.470,73 

5 Laptop do edycji wideo 1 12.512,20 12.512,20 

6 Oprogramowanie do edycji wideo 1 2.844,72 2.844,72 

7 Monitor 1 2.844,72 2.844,72 

8 Myszka 2 161,79 323,58 

9 Klawiatura 1 121,14 121,14 

10 Kamera sportowa 2 1.381,30 2.762,60 

11 Kamera sportowa 360 stopni 1 2.274,80 2.274,80 

12 Dron 1 7.153,66 7.153,66 

13 Akcesoria do drona 1 1.267,48 1.267,48 

14 Refresh drona 1 446,34 446,34 

15 Karta SD 5 186,18 930,90 

16 Aparat 1 5.893,50 5.893,50 

17 Logotyp wraz z identyfikacją wizualną 1 4.000,00 4.000,00 

Suma: 62.571,55 

 

Poziom początkowych koszty kwalifikowalnych: 464.928,64 

Zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom intensywności pomocy: 64,53% 

Poziom kosztów kwalifikowalnych po redukcji w LGD: 402.357,09 

Ustalona kwota pomocy 

 (iloczyn kosztów kwalifikowalnych i intensywności pomocy): 
259 641,00 zł 

 

Ilość osób głosujących: wszyscy za 

 

 

g) Dla wniosku nr 7/2.2/2/2019 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia:  

283.021,69 zł ustalono kwotę wsparcia: 282.978,00 zł kwota obciążająca budżet LGD to 

282.978,00 zł. Koszty kwalifikowalne na poziomie: 435.417,99 zł, zdeklarowana przez 

Wnioskodawcę intensywność pomocy: 64,99%. 
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Uzasadnienie:  

Z oceny Rady wynika, że wszystkie zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz 

niezbędne do realizacji operacji. Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji  

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

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne 

niż LGD Jeśli dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej obowiązuje 

obniżona intensywność pomocy w stosunku do intensywności określonej w rozporządzeniu  

o wdrażaniu LSR lub obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do stawek określonych 

w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, kwotę wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn wartości 

intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji.  

Wnioskodawca popełnił błąd wyliczając kwotę o jaką chce wnioskować. Rada LGD  

z uwzględnieniem wartości potrzebnych do wyliczenia w/w przeliczyła kwotę udzielonego 

wsparcia:  

koszty kwalifikowalne – 435 417,99 zł,  

zadeklarowana przez Wnioskodawcę intensywność pomocy – 64,99% 

kwota udzielonego wsparcia: 282 978,00 zł 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

Ad. 6 Stworzenie list i podjęcie uchwał dotyczących list operacji. 

 

a) Uchwała Rady nr IV/01/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 lutego 

2020 roku  w sprawie uchwalenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2019 - 

załącznik numer 20 do protokołu. 

b) Uchwała Rady nr IV/02/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 lutego 

2020 roku  w sprawie uchwalenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 7/2019 - 

załącznik numer 21 do protokołu. 

c) Uchwała Rady nr IV/03/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11 lutego 

2020 roku    w sprawie uchwalenia listy operacji nie wybranych w ramach naboru nr 7/2019 - 

załącznik numer 22 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał dotyczących wyboru lub nie wyboru operacji. 

 

1. Rada LGD w dniu 11 lutego 2020 roku, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania w ramach naboru numer 7/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 

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

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.2 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej: 

 

a) Uchwała Rady nr IV/04/20, wszyscy za - wniosek nr: 1/2.2/2/2019, złożony przez: Pensjonat Dla 

Osób Starszych "Opieka" Barbara Gasek, tytuł operacji: ,,Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez utworzenie dodatkowych miejsc noclegowych w wyniku modernizacji i doposażenie 

pensjonatu dla osób starszych wraz z wytwarzaniem i sprzedażą rękodzieła techniką 

bibułkarstwa w ramach LGD Partnerstwo na Jurze i marki Chrzanolandia”  -  

uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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b) Uchwała Rady nr IV/05/20, wszyscy za - wniosek nr: 2/2.2/2/2019, złożony przez: Firma 

Usługowo-Handlowa "NOWIX" Mariusz Nowak, tytuł operacji: ,, Rozwój firmy "NOWIX" 

poprzez zakup rusztowań elewacyjnych” - uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

c) Uchwała Rady nr IV/06/20, wszyscy za - wniosek nr: 3/2.2/2/2019, złożony przez: Spółka 

Cywilna AGA Anna Folga, Dominika Czyżowska Zakład Garmażeryjny Brodway, tytuł 

operacji: ,, Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń celem podniesienie konkurencyjności 

firmy” - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

d) Uchwała Rady nr IV/07/20, wszyscy za - wniosek nr: 4/2.2/2/2019, złożony przez: Krzysztof 

Piotr Kasprzyk, tytuł operacji: ,,Przeprowadzenie remodelingu sklepu spożywczo-

przemysłowego w Regulicach" - uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

e) Uchwała Rady nr IV/08/20, wszyscy za - wniosek nr: 5/2.2/2/2019, złożony przez: Ilvest Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością, tytuł operacji: ,, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Ilvest Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia w 

celu poszerzenia działalności o mobilną gastronomię na potrzeby lokalnej społeczności oraz 

turystów odwiedzających teren LGD" - uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

f) Uchwała Rady nr IV/09/20, wszyscy za - wniosek nr: 6/2.2/2/2019, złożony przez: Excelsior 

Global Invest Group Sp. z o.o. Oddział Regulice, tytuł operacji: ,, Rozwój przedsiębiorstwa 

poprzez utworzenie wypożyczalni E-MTB promującej markę ,,Chrzanolandia"" - uchwała 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

g) Uchwała Rady nr IV/10/20, wszyscy za - wniosek nr: 7/2.2/2/2019, złożony przez: Dawid Łatka, 

tytuł operacji: ,,Budowa gospodarstwa agroturystycznego na potrzeby lokalnej społeczności 

oraz turystów w celu rozwoju lokalnej bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej w obszarze LGD 

Partnerstwo na Jurze" - uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Ad. 8 Wystosowanie pism do Wnioskodawców z wynikiem oceny. 

 

Po podjęciu wszystkich stosownych uchwał związanych z oceną w ramach naboru 7/2019, 

przedyktowano pracownikom treść pism do Wnioskodawców: 

 

 treść pisma do wniosku nr 1/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 30,  

 treść pisma do wniosku nr 2/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 31,  

 treść pisma do wniosku nr 3/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 32,  

 treść pisma do wniosku nr 4/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 33,  

 treść pisma do wniosku nr 5/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 34,  

 treść pisma do wniosku nr 6/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 35,  

 treść pisma do wniosku nr 7/2.2/2/2019 – załącznik do protokołu nr 36,  

 

 

Ad. 9 Zakończenie. 

 

W związku z zakończeniem oceny w ramach operacji dla naboru nr 7/2019, Rada LGD przekaże we 

właściwym terminie wymaganą dokumentację z procedowania do Zarządu Województwa Małopolskiego. 

Również w ww. terminie na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”  

www.partnerstwonajurze.pl zostaną opublikowane stosowne dokumenty - protokoły, listy operacji. 

Przewodniczący Rady z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

    Protokolant Maria Piekarz:  

 

http://www.partnerstwonajurze.pl/

