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         PROTOKÓŁ Nr 11/2020/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

 

dotyczącego naboru nr 1/2020, 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 10 czerwca 2020 roku w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamek 

Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów 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: 10). Funkcje protokolanta 

pełni Pan Grzegorz Pater – Członek 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): 
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1. Otwarcie posiedzenia – qworum, wybranie protokolanta, przedstawienie i przyjęcie porządku 

obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków. 

3. Ocena wniosku za zgodność z LSR. 

4. Ocena wniosku w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

5. Ustalenie kwoty wsparcia. 

6. Stworzenie list i podjęcie uchwał dotyczących list operacji. 

7. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru i 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 1/2020 dla wniosku nr 1/2.2/1/2020 wyłącza się Pan Wiesław Domin ze względu na 

zachowania parytetów: 

% osób z sektora publicznego: 11,10 % 

% osób z sektora społecznego: 55,60 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2020 dla wniosku nr 

1/2.2/1/2020 

 

2. Dla naboru nr 1/2020 dla wniosku nr 2/2.2/1/2020 wyłącza się Pan Marek Grabski ze względu na 

powiązania biznesowe: 

% osób z sektora publicznego: 00,00 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2020 dla wniosku nr 

1/2.2/1/2020 

 

3. Dla naboru nr 1/2020 dla wniosku nr 3/2.2/1/2020 wyłącza się Pan Wiesław Domin ze względu na 

zachowania parytetów: 

% osób z sektora publicznego: 11,10 % 

% osób z sektora społecznego: 55,60 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2020 dla wniosku nr 

3/2.2/1/2020 

 

Ad.3 Ocena wniosków za zgodność z LSR  

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 1/2020 dla wniosków nr: 

1/2.2/1/2020, 

 

Pracownik biura, Katarzyna Kuras przy ocenie w/w wniosku, przedstawiła odpowiedź ze strony 

Wnioskodawcy na pismo wystosowane po ostatnim posiedzeniu Rady celem  uzyskania wyjaśnień  lub  

dokumentów niezbędnych  do  jego dalszego procedowania. 
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 Pismo z wyjaśnieniami do wniosku nr 1/2.2/1/2020 załącznik do protokołu nr 4, 

 

Wypełniono Kartę 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. 

 

Wniosek nr: 1/2.2/1/2020 został uznany: 

 

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, 

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 został skierowane do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

 

 Karta oceny dla wniosku nr 1/2.2/1/2020 załącznik do protokołu nr 5, 

 

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: 

 

 1/2.2/1/2020 suma punktów 95, karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

załącznik do protokołu nr 6 

 

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

operacji  lub   rodzaju   działalności   gospodarczej   określonej   w   LSR    

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 1/2.2/1/2020 Wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia: 299 880,00 zł,  

ustalono kwotę wsparcia: 299 880,00 zł, kwota obciążająca budżet LGD to 299 880,00 zł. 

Koszty kwalifikowalne na poziomie: 428 400,00 zł, zdeklarowana przez Wnioskodawcę 

intensywność pomocy: 70%. 

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. 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

b) Dla wniosku nr 2/2.2/1/2020 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia: 290 013,00 zł,  

ustalono kwotę wsparcia: 290 011,00 zł, kwota obciążająca budżet LGD to 290 011,00 zł. 



5 

 

Koszty kwalifikowalne wskazane przez Wnioskodawcę na poziomie: 446 655,00 zł, 

zdeklarowana przez Wnioskodawcę intensywność pomocy: 64,93%. 

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. Natomiast Wnioskodawca błędnie 

wpisał cenę jednostkową  dla pozycji nr 15 w punkcie 7.1 Biznesplanu. Błąd polega na tym, że 

kwota wpisana w/w rubryki nie pokrywa się z kwotą przedstawioną w ofercie. Wnioskodawca 

wpisał 3197,57, a na ofercie widnieje kwota 3194,57. Różnica wynosi 3 złote.  

Rada LGD z uwzględnieniem wartości potrzebnych do wyliczenia w/w przeliczyła kwotę 

udzielonego wsparcia:  

koszty kwalifikowalne: 446 655,00 zł – 3,00 zł = 446 652,00 zł 

zadeklarowana przez Wnioskodawcę intensywność pomocy – 64,93% 

kwota udzielonego wsparcia: 290 011,00 zł 

Ilość osób głosujących: wszyscy za. 

 

 

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

 

a) Uchwała Rady nr XI/01/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 czerwca 

2020 roku  w sprawie uchwalenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2020 - 

załącznik numer 7 do protokołu. 

b) Uchwała Rady nr XI/02/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 czerwca 

2020 roku    w sprawie uchwalenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 - 

załącznik numer 8 do protokołu. 

c) Uchwała Rady nr XI/03/20 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 10 czerwca 

2020 roku  w sprawie uchwalenia listy operacji nie wybranych w ramach naboru nr 1/2020 - 

załącznik numer 9 do protokołu. 

 

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

 

1. Rada LGD w dniu 10 czerwca 2020 roku, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania w ramach naboru numer 1/2020 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 XI/04/20, wszyscy za - wniosek nr: 1/2.2/1/2020, złożony przez: Irena Grygiel 

Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG", tytuł operacji: ,,Wzrost konkurencyjności firmy Irena 

Grygiel Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG" poprzez zakup mobilnych domków 

turystycznych oraz wzrost zatrudnienia”- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

b) Uchwała Rady nr XI/05/20, wszyscy za - wniosek nr: 2/2.2/1/2020, złożony przez: Pensjonat Dla 

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

poprzez utworzenie dodatkowych miejsc noclegowych w wyniku modernizacji i doposażenie 
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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 11 do protokołu. 

 

Rada LGD w dniu 10 czerwca 2020 roku, podjęła uchwały w sprawie niewybrania operacji do 

finansowania 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 

 

c) Uchwała Rady nr XI/06/20, wszyscy za - wniosek nr: 3/2.2/1/2020, złożony przez: 

Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe od A do Z Sabina Kaszyca tytuł operacji: ,,Zakup 

urządzeń sprzątających” - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 8 Wystosowanie pism do Wnioskodawców z wynikiem oceny. 

 

Po podjęciu wszystkich stosownych uchwał związanych z oceną w ramach naboru 1/2020, 

przedyktowano pracownikom treść pism do Wnioskodawców: 

 

 treść pisma do wniosku nr 1/2.2/1/2020 – załącznik do protokołu nr 13,  

 treść pisma do wniosku nr 2/2.2/1/2020 – załącznik do protokołu nr 14,  

 treść pisma do wniosku nr 3/2.2/1/2020 – załącznik do protokołu nr 15,  

 

 

Ad. 9 Zakończenie. 

 

W związku z zakończeniem oceny w ramach operacji dla naboru nr 1/2020, 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 Grzegorz Pater:  

 

http://www.partnerstwonajurze.pl/

