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Udanin, dnia 25.04.2017 r. 

 

 

 
Protokół Nr 3/2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

odbytego w dniu 25.04.2017 roku w Udaninie 

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Nieobecny Jacek Major. Lista obecności w załączeniu. 

 

 

 Proponowany porządek posiedzenia: 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia, 

4. Przedstawienie roboczej listy złożonych wniosków wraz z ilością uzyskanych punktów 

w naborze Nr 1/2017. 

5. Przedstawienie roboczej listy złożonych wniosków wraz z ilością uzyskanych punktów 

w naborze Nr 2/2017. 

6. Zatwierdzenie ocen roboczych w systemie elektronicznej oceny wniosków w naborze Nr 

1/2017. 

7. Zatwierdzenie ocen roboczych w systemie elektronicznej oceny wniosków w naborze Nr 

2/2017. 

8. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze Nr 1/2017. 

9. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do dofinansowania w naborze Nr 2/2017. 

10. Zatwierdzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania w naborze Nr 1/2017. 

11. Zatwierdzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania w naborze Nr 2/2017. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru Nr 1/2017 oraz 

naboru Nr 2/2017. 

13. Zakończenie posiedzenia. 
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Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Rada na wniosek Przewodniczącego przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił roboczą listę złożonych WoPP w naborze Nr 1/2017. 

Złożone WoPP są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz kartą weryfikacji zgodności 

operacji z warunkami przyznawania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że WoPP Nr 1/27 złożony przez: Pawła Banacha nie uzyskał 

pozytywnej oceny wstępnej – w karcie oceny wstępnej wskazano, że WoPP nie został złożony 

osobiście przez beneficjenta, nie zawiera załączników wskazanych w ogłoszeniu o naborze     

Nr 1/2017 i został złożony w 1 egzemplarzu bez dołączenia wersji elektronicznej. Z uwagi na 

powyższe WoPP Nr 1/27 nie podlega dalszej ocenie. 

 

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionej listy. 

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił roboczą listę złożonych WoPP w naborze Nr 2/2017. 

Złożone WoPP są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzonej przez biuro Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” oraz kartą weryfikacji zgodności 

operacji z warunkami przyznawania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z ilością uzyskanych punktów w naborze. 

 

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionej listy. 

 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone i wydrukowane karty ocen (karta 

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

kryteriów wyboru operacji) z systemu elektronicznego zgodnie z naborem Nr 1/2017. 

Wydrukowane karty ocen zostały 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. 
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Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone i wydrukowane karty ocen (karta 

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

kryteriów wyboru operacji) z systemu elektronicznego zgodnie z naborem Nr 2/2017. 

Wydrukowane karty ocen zostały 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. 

 

Na podstawie w/w kart został sporządzony projekt list rankingowych naboru Nr 1/2017 oraz 

naboru 2/2017. 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwały w sprawie: 

1. Uchwała Nr 8/IV/17 w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków wybranych do 

dofinansowania, zgodnych z PROW i LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość 

punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 1/2017 przeprowadzonym w 

terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

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

zwiększenie poziomu przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – 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).  

2. Uchwała Nr 9/IV/17 w sprawie przyjęcia listy rankoingowej wniosków wybranych do 

dofinansowania, zgodnych z PROW i LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość 

punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 1/2017 przeprowadzonym w 

terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

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

zwiększenie poziomu przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – w 

ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c 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).  
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3. Uchwała Nr 10/IV/17 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków wybranych do 

dofinansowania, zgodnych PROW i LSR, które uzyskały wymagana minimalną ilość 

punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 2/2017 przeprowadzonym w 

terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 – Zwiększenie 

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

Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w 

ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm).  

4. Uchwała Nr 11/IV/17 – 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 2/2017 

przeprowadzonym w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach poddziałania 19.2. – 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD 

„Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w 

ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm).  

5. Uchwała Nr 12/IV/17 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków niewybranych 

do dofinansowania, zgodnych z PROW i LSR, które nie uzyskały wymaganej minimalnej 

ilości punktów wskazanyej w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 1/2017 przeprowadzonym  

w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

– zwiększenie poziomu przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej - 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  
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U 2015, poz. 1570 z późń. zm).  

6. Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

WoPP  złożonych w naborze Nr 1/2017: 

1. Uchwała Nr I/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/1 złożonego przez: Magdalenę Annę Izer – 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,70 pkt, 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 13. 

2. Uchwała Nr II/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/2 złożonego przez: Ewę Wiraszka - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,60 pkt, 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 3. 

3. Uchwała Nr III/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/3 złożonego przez: Katarzynę Łakomiak 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 9,70 pkt, 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 1. 

4. Uchwała Nr IV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/4 złożonego przez: Marcina Konarskiego 

Event Promotion, operacja zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów oceny operacja 

uzyskała 7,00 pkt. Operacja wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w 

limicie środków oznaczonych w naborze. 

5. Uchwała Nr V/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/5 złożonego przez: DABRO-BAU 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Paweł Dąbrowski - operacja jest zgodna z LSR, 

wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,89 pkt. Operacja wybrana do 

dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków oznaczonych w naborze. 

6. Uchwała Nr VI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/6 złożonego przez: Annę Biernacką- 

Noworytę - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 
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uzyskała 8,50 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 4. 

7. Uchwała Nr VII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/7 złożonego przez: Beatę Gałysa - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,40 

pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na 

listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 6. 

8. Uchwała Nr VIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/8 złożonego przez: Bogumiłę 

Waligórską - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 5,90 pkt. Operacja nie spełnia warunków uzyskania finansowania. 

9. Uchwała Nr IX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/9 złożonego przez: Aleksandrę Skolak 

- operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,90 

pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na 

listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 2. 

10. Uchwała Nr X/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/10 złożonego przez: Krzysztofa Hennig 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Martech - operacja jest zgodna z 

LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,22pkt. Operacja wybrana do 

dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków oznaczonych w naborze. 

11. Uchwała Nr XI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/11 złożonego przez: Architekci 

Stomatologii Sp. z o.o. - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 9,44 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 300 000 PLN. 

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

12. Uchwała Nr XII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/12 złożonego przez: Jerzego Hałas 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-usługowe "JUMAR"- operacja jest zgodna z 

LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 9,33 pkt, ustalono kwotę 

wsparcia w wysokości – 218 400,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji 

wybranych do dofinansowania w pozycji 3. 

13. Uchwała Nr XIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/13 złożonego przez: Katarzynę 

Dąbrowską, - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 6,90 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 12. 

14. Uchwała Nr XIV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/14 złożonego przez: PAŁAC 

MORAWA SPÓŁKA z o.o - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów 
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wyboru operacja uzyskała 10,63 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 297 

495,78 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w 

pozycji 1. 

15. Uchwała Nr XV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/15 złożonego przez: Adriannę 

Kowalczyk - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 7,30 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 9. 

16. Uchwała Nr XVI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/16 złożonego przez: Magdalenę 

Karczewską - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 5,50 pkt. Operacja nie spełnia warunków przyznania pomocy. 

17. Uchwała Nr XVII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/17 złożonego przez: Monikę 

Podkówkę - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 7,10 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 11. 

18. Uchwała Nr XVIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/18 złożonego przez: Mariusza 

Ślepokura - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 7,40 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 8. 

19. Uchwała Nr XIX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/19 złożonego przez: Ilonę Murjas - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,10, 

pkt. Operacja nie mieści się w limicie środków oznaczonych w naborze. 

20. Uchwała Nr XX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/20 złożonego przez: Józefa Hernika - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 7,67 pkt, 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 7. 

21. Uchwała Nr XXI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/21 złożonego przez: Grzegorza 

Przybylskiego - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 9,0 pkt. Operacja wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w 

limicie środków oznaczonych w naborze. 

22. Uchwała Nr XXII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/22 złożonego przez: Grzegorza 

Duralak - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 5,50 pkt,. WoPP nie spełnia warunków do dofinansowania. 
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23. Uchwała Nr XXIII I/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/23 złożonego przez: Jarosława 

Bogdan - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 7,30 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 10. 

24. Uchwała Nr XXIV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/24 złożonego przez: Adama 

Prawdzika - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 4,60 pkt. Operacja nie spełnia warunków dofinansowania. 

25. Uchwała Nr XXV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/25 złożonego przez: Przedsiębiorstwo 

wielobranżowe "MEGA TECH" Otylia Sieczka - operacja jest zgodna z LSR, wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,44 pkt. Operacja wybrana do 

dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków oznaczonych w naborze. 

26. Uchwała Nr XXVI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/26 złożonego przez: Marzenę 

Goncerz - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 8,50 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 5. 

27. Uchwała Nr XXVII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 1/27 złożonego przez: Pawła Banacha 

– wykluczony z oceny zgodnie z kartą oceny wstępnej. 

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwały w sprawie WoPP złożonych w naborze 

Nr 2/2017: 

1. Uchwała Nr XXVIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/1 złożonego przez: Gminę Udanin - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,14 pkt, 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 124 871,72 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 5. 

2. Uchwała Nr XXIX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/2 złożonego przez: Leszeka Kania - 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 2,20 pkt. 

Operacja nie spełnia warunków uzyskania dofinansowania. 

3. Uchwała Nr XXX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/3 złożonego przez: Parafię Rzymsko-

Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie - operacja jest zgodna z LSR, wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 5,0 pkt, ustalono kwotę wsparcia w 

wysokości – 66 190,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania w pozycji 6. 
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4. Uchwała Nr XXXI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/4 złożonego przez: Parafię Rzymsko-

Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie - operacja jest zgodna z LSR, wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 5,00 pkt, ustalono kwotę wsparcia w 

wysokości – 55 097,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania w pozycji 7. 

5. Uchwała Nr XXXII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/5 złożonego przez: Gminę 

Kostomłoty - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 9,00 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 243 463,71 PLN. WoPP 

został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 3. 

6. Uchwała Nr XXXIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/6 złożonego przez: Gminę 

Strzegom - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 9,89 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości –315 294,25 PLN. WoPP 

został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 1. 

7. Uchwała Nr XXXIV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/7 złożonego przez: Gminę 

Dobromierz - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 9,56 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości –294 586,76 zł. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 2. 

8. Uchwała Nr XXXV/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/8 złożonego przez: Gminę Żarów 

- operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 9,00 

pkt. Operacja wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków 

oznaczonych w naborze. 

9. Uchwała Nr XXXVI/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/9 złożonego przez: Gminę 

Świdnica - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 8,75 pkt, ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 299 303,26 PLN. WoPP 

został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 4. 

10. Uchwała Nr XXXVII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/10 złożonego przez: 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie - operacja jest zgodna z LSR, 

wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,80 pkt. Operacja wybrana do 

dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie środków oznaczonych w naborze. 

11. Uchwała Nr XXXVIII/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/11 złożonego przez: Parafię 

Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie - operacja jest zgodna z
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LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,50 pkt, Operacja nie spełnia 

warunków uzyskania finansowania. 

12. Uchwała Nr XXXIX/19.2/17 w sprawie WoPP Nr 2/12 złożonego przez: Parafię 

Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie - operacja jest zgodna z 

LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 5,30 pkt, Operacja nie spełnia 

warunków uzyskania dofinansowania. 

13. Uchwała Nr XL/19.2/17 w sprawie  WoPP Nr 2/13 złożonego przez: Gminę Jaworzyna 

Śląska - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 

8,11 pkt. Operacja wybrana do dofinansowania. Operacja nie mieści się w limicie 

środków oznaczonych w naborze. 

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 25.04. 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 8 /IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 25.04.2017r. 

 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania, zgodnych z 

PROW i LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o 

naborze wniosków Nr 1/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach 

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

kierowanego przez społeczność” – zwiększenie poziomu przedsiębiorczości – podejmowanie 

działalności gospodarczej – 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).  

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 1/2017 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 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości - 

podejmowanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie dostępnych środków w 

wysokości 1 330 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do dofinansowania 

uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

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.  Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowanie niemieszczących się w limicie 

dostępnych środków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 25.04.2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 9 /IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 25.04.2017r. 

 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania, zgodnych 

oraz PROW i LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu 

o naborze wniosków Nr 1/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach zakresu, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 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 z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U 2015, poz. 1570 z późń. zm).  

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 2/2017 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 Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości - 

rozwijanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie dostępnych środków w 

wysokości 950 000 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do dofinansowania uchwala 

się co następuje:  

 

§ 1 

3.  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, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

4.  Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania, które niemieszczą się w limicie 

dostępnych środków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 25.04.2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 10 /IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 25.04.2017r. 

 

w sprawi: przyjęcia listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania, zgodnych z 

PROW i LSR, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o 

naborze wniosków Nr 2/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach zakresu o 

którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn. zm. 
 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 2/2017 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 – Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym 

rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja 

społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w 

oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe przy ustalonym limicie dostępnych 

środków w wysokości 2 223 000 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do 

dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

5. 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. 

6. Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie 

środków, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 25.04.2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 11/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 25.04.2017r. 

 

w sprawie: przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania, zgodnych z zakresem 

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

ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 2/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w 

ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

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

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm. 

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 2/2017 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 – Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym 

rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja 

społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w 

oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe przy ustalonym limicie dostępnych 

środków w wysokości 2 223 000 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 Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 25.04.2017r. 

 

 

Uchwała Nr 12/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 25.04.2017r. 

 

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

z PROW i LSR, które nie uzyskały wymaganej minimalnej ilości punktów wskazanej w 

ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 1/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. 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).  

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 1/2017 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 – Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości – 

podejmowanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie dostępnych środków w 

wysokości 950 000 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 Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 

 

 

 



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

 

16  

 

 

 


