
    

 

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

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

Protokół nr 13/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 roku w Udaninie 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Pani Justyna Sara-Hryncyszyn i Pani Anna Hałas nieobecne. Lista 

obecności w załączeniu. 

 

 Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. 

4. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

ogłoszenia nr 18/2020.  

5.  Przystąpienie do głosowania.  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem nr 18/2020 zgodnych z oceną wstępną, zgodnych z kartą weryfikacji PROW 2014-

2020 oraz zgodnych z LSR.  

7.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych w naborze nr 18/2020. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 18/2020. 

9.  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. 

 

Ad. 3 

Na wniosek Przewodniczącego, Rada przyjęła uchwałę nr 40/XI/20 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady w naborze 18/2020. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 4 

Przewodniczący Rady przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 18/2020. Przewodniczący 

poinformował członków Rady, że WoPP nr 18/11 złożony przez SKLEPY MONOPOLOWE 

ORBITA Danuta Stachyra nie uzyskała pozytywnej oceny wstępnej - w karcie oceny wstępnej 

wskazano, że kwota we WoPP jest niezgodna z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 18/2020. Z 

uwagi na powyższe WoPP nr 18/11 nie podlega dalszej ocenie.  

Pozostałe złożone WoPP są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.  

 

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone karty ocen (karta oceny zgodności 

operacji z celami i przedsięwzięciem oraz karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacji) zgodnie z naborem nr 18/2020.  

Po ocenie WoPP zebrano karty i 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. 

 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego podjęto uchwałę nr 41/XI/20 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 18/2020 naboru wniosków o przyznanie 

pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz 

zgodnych z LSR.  

Na podstawie kart wg lokalnych kryteriów wyboru została przyjęta średnia ocen wniosków oraz 

została sporządzona lista rankingowa wniosków z naboru nr 18/2020. 

 

 

Ad. 7  

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła: 

1. Uchwałę nr 42/XI/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020  przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. 

do  13.10.2020 r. 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 – Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym 

rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”- podejmowanie 

działalności gospodarczej – w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a 
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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).  

2. Uchwałę nr 43/XI/20 - w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków, które uzyskały wymaganą 

minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020  

przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. do  13.10.2020 r. 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 – 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze 

LGD „Szlakiem Granitu”- 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 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).  

3. Uchwała nr 44/XI/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania mieszczących się w limicie środków, które uzyskały wymaganą minimalną 

ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020  przeprowadzonym 

w terminie od 29.09.2020 r. do  13.10.2020 r. 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 – Zwiększenie 

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

Granitu”- 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).  

4. Uchwała nr 45/XI/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania niemieszczących się w limicie środków, które uzyskały wymaganą 

minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020  

przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. do  13.10.2020 r. w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
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przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze 

LGD „Szlakiem Granitu”- 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).  

 

Ad. 8 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

WoPP  złożonych w naborze nr 18/2020: 

1. Uchwała nr CLXVIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/1 złożonego przez: Daniela 

Sadowskego – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 8,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 50 000,00 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania – podejmowanie działalności 

gospodarczej w pozycji  1. 

2. Uchwała nr CLXIX/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/2 złożonego przez: GRANITY 

DOLNOŚLĄSKIE Paweł Ignaszewski  – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 7,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 177 

980,00PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania – 

rozwijanie działalności gospodarczej w pozycji  2. 

3. Uchwała nr CLXX/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/3 złożonego przez: Jakuba Włodarczyk 

– operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,00 pkt. 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 0,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji 

wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków - podejmowanie 

działalności gospodarczej w pozycji  1. 

4. Uchwała nr CLXXI/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/4 złożonego przez: PHU „ADAMS” 

Franciszek Adamski – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 7,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 155 410,00 PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania – rozwijanie 

działalności gospodarczej w pozycji  3. 

5. Uchwała nr CLXXII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/5 złożonego przez: Mateusza 

Michalaka – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja 

uzyskała 8,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 50 000,00 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania – podejmowanie działalności 
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gospodarczej w pozycji  2. 

6. Uchwała nr CLXXIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/6 złożonego przez: Mateusza Rosiaka 

– operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,00 pkt. 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 50 000,00 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania – podejmowanie działalności gospodarczej w 

pozycji  3. 

7. Uchwała nr CLXXIV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/7 złożonego przez: NOVA Norbert 

Stachyra – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 

7,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 177 809,00 PLN. WoPP został wpisany 

na listę operacji wybranych do dofinansowania – rozwijanie działalności gospodarczej w 

pozycji  4. 

8. Uchwała nr CLXXV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/8 złożonego przez: ALCOM Spółka z 

o.o.– operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,00 

pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 0,00 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków -rozwijanie 

działalności gospodarczej w pozycji  1. 

9. Uchwała nr CLXXVI/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/9 złożonego przez: DABRO -BAU 

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

lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w 

wysokości – 0,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków -rozwijanie działalności 

gospodarczej w pozycji  2. 

10. Uchwała nr CLXXVII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/10- złożonego przez: Socha 

Krzysztof USŁUGI - HANDEL „KOMNET ”– operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 6,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 0,00 

PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania nie 

mieszczących się w limicie środków -rozwijanie działalności gospodarczej w pozycji  3. 

11. Uchwała nr CLXXVIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/11- złożonego przez: SKLEPY 

MONOPOLOWE ORBITA Danuta Stachyra– wykluczony z oceny zgodnie z kartą oceny 

wstępnej. 

12. Uchwała nr CLXXIX/19.2/20 w sprawie WoPP nr 18/12 złożonego przez: INTERBRUK 

S.C. Ł.Matkowski &P.Gniewek  – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacja uzyskała 8,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 175 499 ,00 

PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania – rozwijanie 

działalności gospodarczej w pozycji  1. 
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Ad. 9 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 
Uchwała nr 40/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

z dnia 02.11.2020 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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 uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
 

Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – grupy interesów członków Rady, który 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały – dotyczy naboru nr 18/2020. 

 
Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – powiązania członków Rady, który stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały – dotyczy naboru nr 18/2020. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/XI/20 

 
 

REJESTR INTERESÓW DO NABORU NR 18/2020 

Grupa interesów członków Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu” 
 

 

 
 

L.p

. 

Nazwisko i imię  

Publiczny Społeczny Gospodarcz
y 

1. Buchowski Leszek  1  

2. Chrebela Justyna 1   

3. Hałas Anna 0   

4. Heller–Sypek Zofia   1 

5. Malinowski Marcin   1 

6. Sara-Hryncyszyn 
Justyna 

 0  

7. Szewczyk Daniel  1  

Liczba głosów w grupie interesów 1 2 2 

Ogólna liczba głosów  

Udział % grupy interesu w ogólnej 

liczbie głosów 

20% 40% 40% 

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/XI/20 
 

Powiązania członków Rady do naboru nr 18/2020 

 

L.

p. 

Nazwisko i Imię Numer wniosku 

18/
1 

18/
2 

18/3 18/4 18/5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/10 18/12 

SEKTO

R 

SEKTO

R 
SEKTO

R 
SEKTO

R 
SEKTO

R 
SEKTO

R 
 

SEKTO

R 

SEKTO

R 
SEKTO

R 
SEKTOR SEKTOR 

P S G P S G P S G P S G P S G P S G P S G P S G P S G P S G P S G 

1. Buchowski Leszek  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  

2. Chrebela Justyna 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    

3. Hałas Anna 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

4. Heller–Sypek Zofia   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
5. Malinowski Marcin   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
6. Sara- Hryncyszyn 

Justyna 

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

7. Szewczyk Daniel  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  

 RAZEM 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

 OGÓŁEM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski

Publiczny % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Społeczny % 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Gospodarczy % 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Razem % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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                                    Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

Uchwała nr 41/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 18/2020 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą 

weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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” -  podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie 

dostępnych środków w wysokości 861 920,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji 

do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

1. Stwierdza się, że wnioski złożone w naborze 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 zostały pozytywnie 

ocenione przez biuro Stowarzyszenia podczas wstępnej oceny. 

2. Stwierdza się, że operacje pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały 

pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW 

oraz są zgodne z LSR. 

 

§ 2 

Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik  nr 

1 do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 



 

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/XI/20 

Lista złożonych wniosków  zgodnych z  ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 18/2020 

L.p. Nr 

wnio

sku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Czy wniosek 

spełnił 

wstępne 

warunki 

uzyskania 

wsparcia ? 

Czy wniosek 

jest 

zgodny z 

PROW 

na lata 2014- 

2020? 

Czy wniosek 

jest 

zgodny z LSR - 

zgodność z 

celami 

LSR? 

Nazwa przedsięwzięcia Przedsięwzięcie II Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu” 

1. 18/1 - Daniel Sadowski 

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
międzynarodowego przewozu pasażerskiego w celu 

rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Szlakiem 

Granitu 

TAK TAK TAK 

2. 18/2 
 

- 

 
GRANITY 

DOLNOŚLĄSKIE 

Paweł Ignaszewski 

Rozwój działalności gospodarczej Granitów 
Dolnośląskich, poprzez inwestycję w maszyny i 

urządzenia, mające na celu zwiększenie zatrudnienia w 

regionie 

TAK TAK TAK 

3. 18/3 
 

076109505 

 

JAKUB 

WŁODARCZYK 

 

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług nagrań dźwiękowych oraz 
świadczenia mobilnych usług realizacji dźwięku 

TAK TAK TAK 

4. 18/4 076158650 

PHU „ADAMS” 

Franciszek 

Adamski 
 

WOW ADAMS – Wypożycz, Odkryj, Wypocznij TAK TAK TAK 

5. 18/5 - Mateusz Michalak 
Założenie działalności gospodarczej pod firmą: „Mateusz 

Michalak- usługi geodezyjne” 
TAK TAK TAK 

6. 18/6 - Mateusz Rosiak 
Utworzenie działalności gospodarczej, której celem jest 

prowadzenie warsztatów z robotyki dla dzieci i młodzieży 
TAK TAK TAK 



 

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

7. 18/7 076584352 
NOVA Norbert 

Stachyra 
Otworzenie bistro „Nóż i widelec” TAK TAK TAK 

8. 18/8 076125474 ALCOM sp. z o.o. 
Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego 

innowacyjności i poziomu zatrudnienia poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

TAK TAK TAK 

9. 18/9 071718716 

Dabro -Bau Firma 

Handlowo 
Usługowa Paweł 

Dąbrowski 

 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie poziomu 
zatrudnienia i jego innowacyjności poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

TAK TAK TAK 

10. 18/10 046479735 

Socha Krzysztof 

USŁUGI - 

HANDEL 

„KOMNET ”  

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie poziomu 

zatrudnienia i jego innowacyjności poprzez zakup 
specjalistycznych maszyny i urządzeń 

TAK TAK TAK 

11. 18/11 - 

SKLEPY 

MONOPOLOWE 

ORBITA Danuta 

Stachyra 

Remont sklepu „Orbita” w Witoszowie Dolnym 30 NIE - - 

12. 18/12 - 

INTERBRUK S.C. 

Ł.Matkowski 

&P.Gniewek 

Rozwój firmy Interbruk poprzez zakup nowych urządzeń TAK TAK TAK 

 

 

Przewodniczący Rady 

  
Marcin Malinowski



 

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

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 42/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania, które uzyskały 

wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020 

przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. do 13.10.2020 r. 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 – 

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze 

LGD „Szlakiem Granitu” - 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 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).   

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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 150 000,00 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 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski



 

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/XI/20 

 
Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków – Podejmowanie działalności gospodarczej 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 18/2020 

Czas trwania naboru 29.09.2020 r. – 13.10.2020 r. 

Data sporządzenia listy  02.11.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

861 920,00 PLN  

L.p. Nr 

wnio

sku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Ilość punktów wg 

lokalnych 

kryteriów wyboru 

operacji 

Czy operacja 

mieści się w 

limicie środków? 

Podejmowanie działalności gospodarczej – Limit dostępnych środków 150 000,00 

1. 18/1 - Daniel Sadowski 

Podjęcie działalności gospodarczej 

w zakresie międzynarodowego 

przewozu pasażerskiego w celu 
rozwoju przedsiębiorczości na 

terenie LGD Szlakiem Granitu 

50 000,00 50 000,00 8,00 TAK 

2. 18/5 - Mateusz Michalak 

Założenie działalności gospodarczej 

pod firmą: „Mateusz Michalak- 
usługi geodezyjne” 

50 000,00 50 000,00 8,00 TAK 

3. 18/6 - Mateusz Rosiak 

Utworzenie działalności 

gospodarczej, której celem jest 
prowadzenie warsztatów z robotyki 

dla dzieci i młodzieży 

50 000,00 50 000,00 8,00 TAK 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski



 

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

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

 

Uchwała nr 43/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania 

niemieszczących się w limicie środków, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów 

wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020 przeprowadzonym w terminie od 

29.09.2020 r. do 13.10.2020 r. 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 – Zwiększenie poziomu 

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

Granitu” -  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 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).   

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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 150 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji 

do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się 

w limicie środków, 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 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski



 

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/XI/20 

 
Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków – Podejmowanie działalności gospodarczej 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 18/2020 

Czas trwania naboru 29.09.2020 r. – 13.10.2020 r. 

Data sporządzenia listy  02.11.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

861 920,00 PLN 

L.p. Nr 

wnio

sku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Ilość punktów wg 

lokalnych 

kryteriów wyboru 

operacji 

Czy operacja 

mieści się w 

limicie środków? 

Podejmowanie działalności gospodarczej – Limit dostępnych środków 150 000,00 

1. 18/3 076109505 

JAKUB 

WŁODARCZYK 

 

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług nagrań 
dźwiękowych oraz świadczenia 

mobilnych usług realizacji dźwięku 

50 000,00 0,00 6,00 NIE 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 

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

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

 

Uchwała nr 44/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania, które uzyskały 

wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 18/2020 

przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. do 13.10.2020 r. 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 – Zwiększenie 

poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD 

„Szlakiem Granitu”– 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).  

 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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 711 920,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji 

do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 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 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 

 



 

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/XI/20 

 
Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków – Rozwijanie działalności gospodarczej 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 18/2020 

Czas trwania naboru 29.09.2020 r. – 13.10.2020 r. 

Data sporządzenia listy  02.11.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

861 920,00 PLN 

L.p. Nr 

wnio

sku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Ilość punktów wg 

lokalnych 

kryteriów wyboru 

operacji 

Czy operacja 

mieści się w 

limicie środków? 

Rozwijanie działalności gospodarczej – Limit dostępnych środków 711 920,00 

1. 18/12 - 

INTERBRUK S.C. 

Ł.Matkowski 

&P.Gniewek 

Rozwój firmy Interbruk poprzez 
zakup nowych urządzeń 

175 499 ,00 175 499 ,00 8,00 TAK 

2. 18/2 
 

- 

 
GRANITY 

DOLNOŚLĄSKIE 

Paweł Ignaszewski 

Rozwój działalności gospodarczej 

Granitów Dolnośląskich, poprzez 

inwestycję w maszyny i urządzenia, 

mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia w regionie 

177 980,00 177 980,00 7,00 TAK 

3. 18/4 076158650 

PHU „ADAMS” 

Franciszek Adamski 
 

WOW ADAMS – Wypożycz, 

Odkryj, Wypocznij 
155 410,00 155 410,00 7,00 TAK 

4. 18/7 076584352 
NOVA Norbert 

Stachyra 
Otworzenie bistro „Nóż i widelec” 177 809,00 177 809,00 7,00 TAK 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski



 

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

 

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

 

Uchwała nr 45/XI/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w 
limicie środków, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o 

naborze wniosków nr 18/2020 przeprowadzonym w terminie od 29.09.2020 r. do 13.10.2020 r. 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 – Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze 

LGD „Szlakiem Granitu” -  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).  

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 18/2020 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 711 920,00 PLN na podstawie procedury wyboru 

operacji do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się 

w limicie środków, 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 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski



 

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/XI/20 

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków – Rozwijanie działalności gospodarczej 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 18/2020 

Czas trwania naboru 29.09.2020 r. – 13.10.2020 r. 

Data sporządzenia listy  02.11.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

861 920,00 PLN 

L.

p. 

Nr 

wnios

ku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Ilość punktów wg 

lokalnych 

kryteriów wyboru 

operacji 

Czy operacja 

mieści się w 

limicie środków? 

Rozwijanie działalności gospodarczej – Limit dostępnych środków 711 920,00 

1. 18/8 076125474 ALCOM sp. z o.o. 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz 
zwiększenie jego innowacyjności i 

poziomu zatrudnienia poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

177 980 ,00 0,00 6,00 NIE 

2. 18/9 071718716 

Dabro -Bau Firma 
Handlowo 

Usługowa Paweł 

Dąbrowski 
 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz 

zwiększenie poziomu zatrudnienia i 
jego innowacyjności poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

159 56 0 ,00 0,00 6,00 NIE 

3. 18/10 046479735 

Socha Krzysztof 
USŁUGI - 

HANDEL 

„KOMNET ”  

Rozwój przedsiębiorstwa oraz 

zwiększenie poziomu zatrudnienia i 

jego innowacyjności poprzez zakup 
specjalistycznych maszyny i 

urządzeń 

176 976 ,00 0,00 6,00 NIE 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXVIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 
 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/1 złożonego przez Pana Daniela Sadowskiego 

 
 

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 18/2020 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 Sadowski Daniel 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/1 

Data i godzina złożenia WoPP 29.09.2020 / 8:00 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
międzynarodowego przewozu pasażerskiego w 

celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

LGD Szlakiem Granitu 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
50 000,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 
2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 8 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1- podejmowanie 
działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 50 000,00 zł. 
  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań 

– projekt jest innowacyjny w skali 

gminy. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 2 Wnioskodawca tworzy 1 miejsce pracy 

więcej niż zakładane minimum, tj. 2 
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miejsca pracy (samozatrudnienie, 1 

etat). 

Zaspokajanie potrzeb grup de 
faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja jest realizowana przez 
przedstawiciela grup de faworyzowanych, 

tj. wnioskodawcą jest osoba o niskich 

kwalifikacjach zawodowych.   

Rozwijany zakres usług 2 Operacja planuje rozwijanie usług 
wskazane jako priorytetowe w LSR (PKD -

49.39.Z - Pozostały transport lądowy 

pasażerski, gdzie indziej 
niesklasyfikowany).  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 0 Operacja nie zachowuje i nie bazuje na 

lokalnych zasobach.  

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 
promocyjne.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXIX/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/2 złożonego przez GRANITY 

DOLNOŚLĄSKIE Paweł Ignaszewski 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
GRANITY DOLNOŚLĄSKIE Paweł 
Ignaszewski 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/2 

Data i godzina złożenia WoPP 29.09.2020 / 8:02 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 
WoPP 

Rozwój działalności gospodarczej Granitów 

Dolnośląskich, poprzez inwestycję w maszyny i 
urządzenia , mające na celu zwiększenie 

zatrudnienia w regionie 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 

177 980,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 7 pkt. i została 
umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 2- rozwijanie 

działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  
5. Przyznaje się kwotę – 177 980,00 zł. 

  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż 
operacja preferuje niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów bądź 

rozwiązań. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc 
pracy ile zakłada minimum, tj. 1 

miejsce pracy.  
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Zaspokajanie potrzeb grup de 
faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 
jednego miejsca pracy dla osoby z 

grupy de faworyzowanej.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Operacja wykorzystuje dwa lokalne 

zasoby, tj. zasób przyrodniczy i 

historyczny.   

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 
promocyjne.   

 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXX/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/3 złożonego przez Pana Jakuba Włodarczyk 

 

 
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 18/2020 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 Włodarczyk Jakub 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076109505 

Nr WoPP 18/3 

Data i godzina złożenia WoPP 29.09.2020 / 8:07 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 
WoPP 

Podjecie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
nagrań dźwiękowych oraz świadczenie 

mobilnych usług realizacji dźwięku 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
50 000,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 
3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6 pkt. i została 

umieszczona na liście operacji wybranych operacji do dofinansowania niemieszczących się w 

limicie środków – podejmowanie działalności  gospodarczej w pozycji nr 1. 
4. Przyznaje się kwotę – 0,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów bądź rozwiązań – 

projekt jest innowacyjny w skali gminy. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc pracy ile 

zakłada minimum, tj. 1 miejsce pracy jako 
samo zatrudnienie.  

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 1 miejsca 

pracy dla osoby z grupy de faworyzowanej.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych niż 
priorytetowe w LSR.  
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Wykorzystanie lokalnych zasobów 0 Wnioskodawca nie odniósł się do tego 
kryterium we wniosku i załącznikach.   

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXI/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/4 złożonego przez PHU „ADAMS” 

Franciszek Adamski 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy PHU „ADAMS” Franciszek Adamski 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076158650 

Nr WoPP 18/4 

Data i godzina złożenia WoPP 08.10.2020 / 8:06 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

WOW ADAMS – Wypożycz, Odkryj, 

Wypocznij 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 

155 410,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 
3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 7 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 3- rozwijanie 

działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  
5. Przyznaje się kwotę – 155 410,00 zł. 

  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 
preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań 
– projekt jest innowacyjny w skali 

gminy. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc 

pracy ile zakłada minimum, tj. 1 

miejsce pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 

jednego miejsca pracy dla osoby z 
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grup de faworyzowanych.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny 

zasób, tj. zasób historyczny.   

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/5 złożonego przez Pana Mateusza Michalaka 

 

 
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 18/2020 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 Michalak Mateusz 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/5 

Data i godzina złożenia WoPP 08.10.2020 / 9:50 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Założenie działalności gospodarczej pod firmą: 

„Mateusz Michalak- usługi geodezyjne” 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
50 000,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 8 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 2- podejmowanie 
działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 50 000,00 zł. 
  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań 

– projekt jest innowacyjny w skali 

gminy. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsce 

pracy ile zakłada minimum, tj 1 miejsce 

pracy jako samozatrudnienie. 
Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja jest realizowana przez 

przedstawiciela grup de faworyzowanych, 
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tj. wnioskodawcą jest osoba poniżej 30-
stego roku życia.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych 

niż priorytetowe w LSR. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Operacja wykorzystuje dwa lokalne zasoby, 
tj. zasób przyrodniczy i historyczny.  

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 
 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/6 złożonego przez Pana Mateusza Rosiaka 

 
 

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 18/2020 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 Rosiak Mateusz 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/6 

Data i godzina złożenia WoPP 08.10.2020 / 13:25 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Utworzenie działalności gospodarczej, której 
celem jest prowadzenie warsztatów z robotyki 

dla dzieci i młodzieży 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
50 000,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 
3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 8 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 3- podejmowanie 

działalności gospodarczej. 
4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 50 000,00 zł. 

  
 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań 

– projekt jest innowacyjny w skali 

gminy. 
Tworzenie nowych miejsc pracy 2 Wnioskodawca tworzy 1miejsce pracy 

więcej niż zakładane minimum, tj 2 

miejsca pracy (samo zatrudnienie, 1 
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etat). 
Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja jest realizowana przez 

przedstawiciela grup de faworyzowanych, 

tj. wnioskodawcą jest osoba poniżej 30-
stego roku życia.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych 

niż priorytetowe w LSR. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny zasób 
tj. zasób historyczny.  

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXIV/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/7 złożonego przez NOVA Norbert 

Stachyra 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy NOVA Norbert Stachyra 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076584352 

Nr WoPP 18/7 

Data i godzina złożenia WoPP 12.10.2020 / 10:06 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Otworzenie bistro „Nóż i widelec” 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 

177 809,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 
3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 7 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 4- rozwijanie 

działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  
5. Przyznaje się kwotę – 177 809,00 zł. 

  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż 
operacja preferuje niepraktykowane 
dotąd zastosowania zasobów bądź 

rozwiązań. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 2 Wnioskodawca tworzy 1 miejsce pracy 
więcej niż zakładane minimum, tj. 2 

miejsca pracy.  

Zaspokajanie potrzeb grup de 3 Operacja przewiduje utworzenie 2 
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faworyzowanych na rynku pracy miejsc pracy dla osób z grupy de 
faworyzowanej.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 0 Operacja nie zachowuje i nie bazuje na 
lokalnych  zasobach. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXV/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/8 złożonego przez ALCOM Spółka z o.o. 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy ALCOM Spółka z o.o. 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076125474 

Nr WoPP 18/8 

Data i godzina złożenia WoPP 12.10.2020 / 10:58 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego 

innowacyjności i poziomu zatrudnienia poprzez 
zakup specjalistycznej maszyny 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 

177 980 ,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6 pkt. i została 
umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania  niemieszczących się w limicie 

środków w pozycji nr 1- rozwijanie działalności gospodarczej. 

4. Przyznaje się kwotę 0,00 zł. 
  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca we wniosku o 
przyznanie pomocy wskazuje, że jego 
operacja ma charakter innowacyjny w 
skali całego obszaru LGD, ponieważ 

wprowadza w swoim 
przedsiębiorstwie nowy zakres 
działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie instalacji 
fotowoltaicznej z wykorzystaniem 

drona powietrznego z kamerą służącą 
sprawdzeniu zamontowanych instalacji 
w miejscach trudnodostępnych. Należy 

zwrócić uwagę, że wnioskodawca 
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pomimo, iż we wniosku o przyznanie 
pomocy deklaruje nową usługę robót 
ziemnych z wykorzystaniem drona to 
w biznesplanie w pkt. 3.2. Zakładany 

ilościowy i wartościowy poziom 
sprzedaży produktów, usług/ towarów 
oraz w pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen 
i wielkości sprzedaży wskazuje usługę 

jako wykonanie robót ziemnych 
związanych z budową instalacji 

fotowoltaicznych. We wskazanej 
usłudze brakuje odniesienia do 

wykorzystania drona w świadczonej 
usłudze. Brakuje również osobnej 

usługi związanej z wykorzystaniem 
drona przy wykonywaniu robót 
ziemnych. W związku z tym, iż 
wnioskodawca nie wykazuje w 

biznesplanie żadnej usługi związanej z 
wykorzystaniem drona to znaczy, że 

nie wprowadza na rynek nowej usługi, 
a więc operacja nie wykorzystuje 

niepraktykowane dotąd zastosowania 
zasobów i rozwiązań ani nie 

wykorzystuje nowych metod, gdyż na 
obszarze LGD istnieją firmy 
świadczące usługi takie jak 
wnioskodawca wykazał w 

biznesplanie, tj. wykonanie robót 
ziemnych związanych z budową 

instalacji fotowoltaicznych. Ponadto 
wnioskodawca wskazuje, że kupowana 

w ramach projektu maszyna 
budowlana posiada innowacyjne 

rozwiązania konstrukcyjne 
udokumentowane opinią Politechniki 

Poznańskiej. Rada LGD nie 
rozstrzyga, czy dana maszyna jest lub 
nie jest innowacyjna, gdyż lokalnym 

kryterium wyboru jest kwestia 
charakteru innowacyjności w skali 
całego obszaru LGD bądź w skali 

gminy na terenie, której realizowany 
będzie projekt. Wnioskodawca we 

wniosku nie wskazał, że przedmiotowa 
maszyna nie występuje na obszarze 
LGD bądź na terenie giny, stąd nie 

można przyznać punktów za to 
kryterium. 

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc 

pracy ile zakłada minimum, tj. 1 

miejsce pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 
faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 1 
miejsca pracy dla osób z grupy de 

faworyzowanej.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 
innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny 
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zasób, tj. zasób przyrodniczy. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXVI/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/9 złożonego przez DABRO -BAU 

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Paweł Dąbrowski 

 
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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
DABRO -BAU FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA Paweł Dąbrowski 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 071718716 

Nr WoPP 18/9 

Data i godzina złożenia WoPP 12.10.2020 / 13:15 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie 

poziomu zatrudnienia i jego innowacyjności 
poprzez zakup specjalistycznej maszyny 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 

159 560,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6 pkt. i została 
umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania  niemieszczących się w limicie 

środków w pozycji nr 2- rozwijanie działalności gospodarczej. 

4. Przyznaje się kwotę 0,00 zł. 
  

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca we wniosku o 
przyznanie pomocy wskazuje, że jego 
operacja ma charakter innowacyjny w 
skali całego obszaru LGD, ponieważ 

wprowadza w swoim 
przedsiębiorstwie nowy zakres 
działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie instalacji 
kolektorów słonecznych z 

wykorzystaniem drona powietrznego z 
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kamerą służącą sprawdzeniu 
zamontowanych instalacji w miejscach 

trudnodostępnych. Należy zwrócić 
uwagę, że wnioskodawca pomimo, iż 

we wniosku o przyznanie pomocy 
deklaruje nową usługę robót ziemnych 

z wykorzystaniem drona to w 
biznesplanie w pkt. 3.2. Zakładany 

ilościowy i wartościowy poziom 
sprzedaży produktów, usług/ towarów 
oraz w pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen 
i wielkości sprzedaży wskazuje usługę 

jako wykonanie robót ziemnych 
związanych z budową instalacji 

kolektorów słonecznych. We 
wskazanej usłudze brakuje odniesienia 

do wykorzystania drona w 
świadczonej usłudze. Brakuje również 

osobnej usługi związanej z 
wykorzystaniem drona przy 

wykonywaniu robót ziemnych. W 
związku z tym, iż wnioskodawca nie 

wykazuje w biznesplanie żadnej usługi 
związanej z wykorzystaniem drona to 
znaczy, że nie wprowadza na rynek 
nowej usługi, a więc operacja nie 

wykorzystuje niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów i rozwiązań ani 
nie wykorzystuje nowych metod, gdyż 

na obszarze LGD istnieją firmy 
świadczące usługi takie jak 
wnioskodawca wykazał w 

biznesplanie, tj. wykonanie robót 
ziemnych związanych z budową 

instalacji kolektorów słonecznych. 
Ponadto wnioskodawca wskazuje, że 

kupowana w ramach projektu maszyna 
budowlana posiada innowacyjne 

rozwiązania konstrukcyjne 
udokumentowane opinią Politechniki 

Poznańskiej. Rada LGD nie 
rozstrzyga, czy dana maszyna jest lub 
nie jest innowacyjna, gdyż lokalnym 

kryterium wyboru jest kwestia 
charakteru innowacyjności w skali 
całego obszaru LGD bądź w skali 

gminy na terenie, której realizowany 
będzie projekt. Wnioskodawca we 

wniosku nie wskazał, że przedmiotowa 
maszyna nie występuje na obszarze 
LGD bądź na terenie giny, stąd nie 

można przyznać punktów za to 
kryterium.  

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc 

pracy ile zakłada minimum, tj. 1 

miejsce pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 1 

miejsca pracy dla osób z grupy de 

faworyzowanej.   
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Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 
innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny 

zasób, tj. zasób przyrodniczy. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 
promocyjne.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXVII/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/10 złożonego przez Socha Krzysztof  

USŁUGI - HANDEL „KOMNET ”  
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
Socha Krzysztof USŁUGI - HANDEL 

„KOMNET ”  

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 046479735 

Nr WoPP 18/10 

Data i godzina złożenia WoPP 13.10.2020 / 08:00 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie 

poziomu zatrudnienia i jego innowacyjności 

poprzez zakup specjalistycznych maszyn i 
urządzeń 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
176 976,00 zł 

uchwala się co następuje: 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest zgodna 

z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 6 pkt. i została 
umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania  niemieszczących się w limicie 

środków w pozycji nr 3- rozwijanie działalności gospodarczej. 

4. Przyznaje się kwotę 0,00 zł. 

  
 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca we wniosku o 
przyznanie pomocy wskazuje, że jego 
operacja ma charakter innowacyjny w 
skali całego obszaru LGD, ponieważ 

wprowadza w swoim 
przedsiębiorstwie nowy zakres 
działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie 
przydomowych zbiorników 
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retencyjnych z wykorzystaniem drona 
podwodnego z kamerą służącą 

sprawdzeniu jakości zakończonych 
prac instalacyjnych po napełnieniu 
zbiornika wodą. Należy zwrócić 

uwagę, że wnioskodawca pomimo, iż 
we wniosku o przyznanie pomocy 

deklaruje nową usługę robót ziemnych 
z wykorzystaniem drona to w 

biznesplanie w pkt. 3.2. Zakładany 
ilościowy i wartościowy poziom 

sprzedaży produktów, usług/ towarów 
oraz w pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen 
i wielkości sprzedaży wskazuje usługę 

jako wykonanie robót ziemnych 
związanych z budową zbiornikow 

retencyjnych. We wskazanej usłudze 
brakuje odniesienia do wykorzystania 
drona w świadczonej usłudze. Brakuje 

również osobnej usługi związanej z 
wykorzystaniem drona przy 

wykonywaniu robót ziemnych. W 
związku z tym, iż wnioskodawca nie 

wykazuje w biznesplanie żadnej usługi 
związanej z wykorzystaniem drona to 
znaczy, że nie wprowadza na rynek 
nowej usługi, a więc operacja nie 

wykorzystuje niepraktykowane dotąd 
zastosowania zasobów i rozwiązań ani 
nie wykorzystuje nowych metod, gdyż 

na obszarze LGD istnieją firmy 
świadczące usługi takie jak 
wnioskodawca wykazał w 

biznesplanie, tj. wykonanie robót 
ziemnych związanych z budową 

zbiorników retencyjnych.  

Tworzenie nowych miejsc pracy 1 Wnioskodawca tworzy tyle miejsc 

pracy ile zakłada minimum, tj. 1 
miejsce pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 1 

miejsca pracy dla osób z grupy de 
faworyzowanej.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny 
zasób, tj. zasób przyrodniczy. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXVIII/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/11 złożonego przez SKLEPY 

MONOPOLOWE ORBITA Danuta Stachyra 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
SKLEPY MONOPOLOWE ORBITA Danuta 

Stachyra 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/11 

Data i godzina złożenia WoPP 13.10.2020 / 11:45 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 
WoPP 

Remont sklepu „Orbita” w Witoszowie Dolnym 
30 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
143 405,21 zł 

uchwala się co następuje: 

 
1. Zatwierdza się ocenę wstępną- operacja jest niezgodna z ogłoszeniem. 

2. Karta oceny wstępnej stanowi załącznik do uchwały. 

3. Operacja nie podlega dalszej ocenie. 
 

Uzasadnienie: 
 

Złożony WoPP nr 18/11 wykluczony z oceny zgodnie z kartą oceny wstępnej – kwota we WoPP 
jest niezgodna z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 18/2020. 

 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 02.11.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXIX/19.2/20  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 02.11.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 18/12 złożonego przez INTERBRUK S.C. 

Ł.Matkowski &P.Gniewek 
 

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 18/2020 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. 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)  przez: 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
INTERBRUK S.C. Ł.Matkowski 

&P.Gniewek 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy - 

Nr WoPP 18/12 

Data i godzina złożenia WoPP 13.10.2020 / 13:59 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym 

w WoPP 

Rozwój firmy Interbruk poprzez zakup 

nowych urządzeń 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
175 499,00 zł 

uchwala się co następuje: 

1. Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest 

zgodna z PROW 2014-2020. 

2. Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z 

LSR. 

3. Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 8 pkt. i 

została umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1- 

rozwijanie działalności gospodarczej. 

4. Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.  

5. Przyznaje się kwotę – 175 499,00 zł. 

  
 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 1 Wnioskodawca wykazał, iż operacja 
preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań 
– projekt jest innowacyjny w skali 

gminy. 



 

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

Tworzenie nowych miejsc pracy 2 Wnioskodawca tworzy 1 miejsce pracy 
więcej niż zakłada minimum, tj. 2 

miejsca pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 

jednego miejsca pracy dla osoby z 
grup de faworyzowanych.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Operacja wykorzystuje jeden lokalny 
zasób, tj. zasób przyrodniczy.   

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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