
 

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

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

Protokół Nr 5/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 roku w Udaninie 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu”. Pani Justyna Sara-Hryncyszyn nieobecna. 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 13/2020.  

5. Przystąpienie do głosowania.  

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

ogłoszeniem nr 13/2020 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 13/2020.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 13/2020. 

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

ogłoszenia nr 14/2020.  

10.  Przystąpienie do głosowania.  

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

ogłoszeniem nr 14/2020 zgodnych z oceną wstępną, zgodnych z kartą weryfikacji PROW 

2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

12.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych w naborze nr 14/2020. 

13.  Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 14/2020. 

14.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na 
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podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Rada przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Członkowie Rady Pani Anna Hałas, Pani Zofia Heller-Sypek oraz Pan Leszek Buchowski 

przed przystąpieniem do czynności związanych z oceną wniosków w naborach 13/2020 i 

14/2020 złożyli wnioski o wyłączenie się z oceny operacji z którymi widzą powiązania. 

 

Na wniosek Przewodniczącego, Rada przyjęła uchwałę nr 8/IV/20 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady w naborach 13/2020 i 14/2020. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 13/2020. 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 13/2020. 

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 9/IV/20 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 13/2020 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 13/2020. 
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Ad. 7  

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła: 

1. Uchwałę nr 10/IV/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr 13/2020  przeprowadzonym w terminie od 

25.02.2020 r. do  10.03.2020 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 – Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej – w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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. Uchwałę nr 11/IV/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 13/2020  

przeprowadzonym w terminie od 25.02.2020 r. do  10.03.2020 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 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach zakresu, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt. 6 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). 

 

Ad. 8 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

WoPP  złożonych w naborze nr 13/2020: 
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1. Uchwała nr CXXXVIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/1 złożonego przez: Ludowy Klub 

Sportowy „Stragona” Strzegom – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacja uzyskała 7,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 0,00 PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących 

się w limicie środków w pozycji  3. 

2. Uchwała nr CXXXIX/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/2 złożonego przez: Gminę 

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

uzyskała 8,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 0,00 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie 

środków w pozycji  1. 

3. Uchwała nr CXL/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/3 złożonego przez: Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

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

60 576,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w 

pozycji  3. 

4. Uchwała nr CXLI/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/4 złożonego przez: Gminę Świdnica – 

operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 8,67 pkt. 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 41 372,00 PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji  2. 

5. Uchwała nr CXLII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/5 złożonego przez: Gminę Strzegom 

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

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

operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków w 

pozycji  2. 

6. Uchwała nr CXLIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 13/6 złożonego przez: Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 9,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 

235 431,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania 

w pozycji  1. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 14/2020. Wyjaśnił, że 

złożonych wniosków było 7, ale jeden został wycofany. Złożone WoPP są zgodne z kartą 
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oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”.  

 

Ad. 10 

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 14/2020. 

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. 11 

Na wniosek Przewodniczącego podjęto uchwałę nr 12/IV/20 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 14/2020 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 14/2020. 

 

Ad. 12 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła: 

1. Uchwałę nr 13/IV/20 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr 14/2020  przeprowadzonym w terminie od 

26.02.2020 r. do  12.03.2020 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).  
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2. Uchwałę nr 14/IV/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 14/2020  

przeprowadzonym w terminie od 26.02.2020 r. do  12.03.2020 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 15/IV/20 – 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 

5/2019 przeprowadzonym w terminie od 26.02.2020 r. do  12.03.2020 r. w 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 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 16/IV/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 14/2020  

przeprowadzonym w terminie od 26.02.2020 r. do  12.03.2020 r. w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
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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. 13 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

WoPP  złożonych w naborze nr 14/2020: 

1. Uchwała nr CXLIV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/1 złożonego przez: Artura Ślęzak – 

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

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 CXLV/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/2 złożonego przez: Kamila Fornal – 

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

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

listę operacji wybranych do dofinansowania – podejmowanie działalności gospodarczej 

w pozycji  2. 

3. Uchwała nr CXLVI/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/3 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 w pozycji  1. 

4. Uchwała nr CXLVII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/4 złożonego przez: Piotra Kuriata 

– operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 5,00 

pkt. Operacja nie spełnia warunków przyznania pomocy. 

5. Uchwała nr CXLVIII/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/5 złożonego przez: ALCOM sp. z 

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

6,00 pkt. ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 100 000,00 PLN. WoPP został 

wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania  mieszczących się w limicie 
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środków – rozwijanie działalności gospodarczej w pozycji  1. 

6. Uchwała nr CXLIX/19.2/20 w sprawie WoPP nr 14/6 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 – 100 000,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania  mieszczących się w limicie środków – rozwijanie działalności 

gospodarczej w pozycji  2. 

 

Ad. 14 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała Nr 8/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 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 ogłoszonymi naborami wniosków nr 13/2020 i 

14/2020 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 13/2020 i 14/2020. 

 

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

załącznik nr 2 do uchwały – dotyczy naboru nr 13/2020 i 14/2020. 

 

§ 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 8/IV/20 

 

 

REJESTR INTERESÓW DO NABORU NR 13/2020 i 14/2020 

Grupa interesów członków Rady  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu” 

 

 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Publiczny Społeczny Gospodarczy 

1. Buchowski Leszek  1  

2. Chrebela Justyna 1   

3. Hałas Anna 1   

4. Heller–Sypek Zofia   1 

5. Malinowski Marcin   1 

6. Sara-Hryncyszyn Justyna  0  

7. Szewczyk Daniel  1  

Liczba głosów w grupie interesów 2 2 2 

Ogólna liczba głosów 

Udział % grupy interesu w ogólnej liczbie 

głosów 

33, (3)% 33, (3)% 33, (3)% 

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/IV/20 

 

Powiązania członków Rady do naboru nr 13/2020 

 

L.p. Nazwisko i 

Imię 

 Numer wniosku 

13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR 

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   0  

2. Chrebela 

Justyna 
1   1   1   1   1   1   

3. Hałas Anna 0   1   1   1   0   1   
4. Heller–Sypek 

Zofia 
  1   0   0   1   1   1 

5. Malinowski 

Marcin 
  1   1   1   1   1   1 

6. Sara-

Hryncyszyn 

Justyna 

 0   0   0   0   0   0  

7. Szewczyk 

Daniel 
 1   1   1   1   1   1  

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

 OGÓŁEM 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczny % 20,00 40,00 40,00 33,(3) 20,00 40,00 
Społeczny % 40,00 40,00 40,00 33,(3) 40,00 20,00 

Gospodarczy % 40,00 20,00 20,00 33,(3) 40,00 40,00 
Razem % 100 100 100 100 100 100 



 

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

Powiązania członków Rady do naboru nr 14/2020  

 

L.p. Nazwisko i 

Imię 

 Numer wniosku 

14/1 14/2 14/3 14/4 14/5 14/6 

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR 

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  

2. Chrebela 

Justyna 
1   1   1   1   1   1   

3. Hałas Anna 1   1   1   1   1   1   
4. Heller–Sypek 

Zofia 
  1   1   1   1   1   1 

5. Malinowski 

Marcin 
  1   1   1   1   1   1 

6. Sara-

Hryncyszyn 

Justyna 

 0   0   0   1   1   1  

7. Szewczyk 

Daniel 
 1   1   1   0   0   0  

 RAZEM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 OGÓŁEM 6 6 6 6 6 6 

 
 

 

 

 

 

Publiczny % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 
Społeczny % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 

Gospodarczy % 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 33,(3) 
Razem % 100 100 100 100 100 100 



 

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

                                    Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

Uchwała Nr 9/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 13/2020 

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 13/2020 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 Rozwoju ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej przy 

ustalonym limicie dostępnych środków w wysokości 495 596,00 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 9/IV/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 13/2020 

L.p. Nr 

wniosku 

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 IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” 

1. 13/1 
067254970 

 

Ludowy Klub Sportowy 

„Stragona” Strzegom 

Modernizacja starego budynku klubowego na 

potrzeby dostosowania go na pomieszczenia biura 

prasowego i punktu informacji turystycznej 

TAK TAK TAK 

2. 13/2 

 

062641943 

 

 

Gmina Kostomłoty 

 

Przebudowa wiejskiego centrum aktywności 

społecznej w miejscowości Samborz - II ETAP 
TAK TAK TAK 

3. 13/3 

 

075831364 

 

Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe Kostomłoty 

Przebudowa boiska rekreacyjnego w Osieku 

poprzez montaż trybun 
TAK TAK TAK 

4. 13/4 

 

063046746 

 

 

Gmina Świdnica 

 

Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice TAK TAK TAK 

5. 13/5 
062569495 

 

 

Gmina Strzegom 

 

 

Nowe strefy aktywności wsi Bartoszówek – 

przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej z wykonaniem placu zabaw i siłowni 

TAK TAK TAK 

6. 13/6 

 

063847845 

 

Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w 

Żarowie 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w 

Łażanach- etap II 
TAK TAK TAK 

Przewodniczący Rady  

 

Marcin Malinowski  



 

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

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 11/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 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 13/2020  przeprowadzonym w terminie od 

25.02.2020 r. do  10.03.2020 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 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach zakresu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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 13/2019 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 Rozwoju ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej przy 

ustalonym limicie dostępnych środków w wysokości 495 596,00 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 11/IV/20 

 
Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków  

Instytucja organizująca nabór Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 13/2020 

Czas trwania naboru 25.02.2020 r. – 10.03.2020 

Data sporządzenia listy  14.04.2020 r. 

Wysokość alokacji środków w 

ramach naboru  
495 596,00 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? 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit JST 

1. 13/2 

 

062641943 

 

 

Gmina Kostomłoty 

 

Przebudowa wiejskiego centrum 

aktywności społecznej w miejscowości 

Samborz - II ETAP 

58 552,00 0,00 8,00 NIE 

2. 13/5 
062569495 

 

 

Gmina Strzegom 

 

 

Nowe strefy aktywności wsi 

Bartoszówek – przebudowa i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej z wykonaniem placu zabaw i 

siłowni 

60 000,00 0,00 8,00 NIE 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit NGO 

3. 13/1 
067254970 

 

Ludowy Klub 

Sportowy „Stragona” 

Strzegom 

Modernizacja starego budynku 

klubowego na potrzeby dostosowania go 

na pomieszczenia biura prasowego i 

punktu informacji turystycznej 

62 000,00 0,00 7,00 NIE 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski



 

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

                                    Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

Uchwała Nr12/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 14/2020 

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 14/2020 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 300 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji 

do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

3. 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. 

4. 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 12/IV/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 14/2020 

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. 14/1 076052713 ARTUR ŚLĘZAK 
Założenie warsztatu samochodowego na obszarze LGD 

„Szlakiem Granitu” 
TAK TAK TAK 

2. 14/2 
 

075935040 

 

KAMIL FORNAL 

Utworzenie działalności gospodarczej, której głównym 

celem jest zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni 
TAK TAK TAK 

3. 14/3 

 

- 
 

 

JAKUB 

WŁODARCZYK 

 

Podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług nagrań dźwiękowych oraz 

świadczenie mobilnych usług realizacji dźwięku 

TAK TAK TAK 

4. 14/4 076070926 
PIOTR KURIATA 

 

Podjęcie działalności gospodarczej przez Piotra Kuriatę w 

zakresie produkcji galanterii betonowej 
TAK TAK TAK 

5. 14/5 076125474 ALCOM sp. z o.o. 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego 

innowacyjności i poziomu zatrudnienia poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

TAK TAK TAK 

6. 14/6 071718716 

Dabro -Bau Firma 

Handlowo 

Usługowa Paweł 

Dąbrowski 
 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznej 

maszyny co wpłynie na zwiększenie jego innowacyjności 

oraz poziomu zatrudnienia 

TAK TAK TAK 

Przewodniczący Rady 

  

Marcin Malinowski



 

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

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 13/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

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

wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 14/2020 

przeprowadzonym w terminie od 26.02.2020 r. do 12.03.2020 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 14/2020 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 100 000,00 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 13/IV/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 14/2020 

Czas trwania naboru 26.02.2020 r. – 12.03.2020 r. 
Data sporządzenia listy  14.04.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

300 000,00 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 100 000,00 

1. 14/1 076052713 ARTUR ŚLĘZAK 

Założenie warsztatu 

samochodowego na obszarze LGD 

„Szlakiem Granitu” 

50 000,00 50 000,00 6,00 TAK 

2. 14/2 
 

075935040 

 

KAMIL FORNAL 

Utworzenie działalności 

gospodarczej, której głównym celem 

jest zagospodarowanie i pielęgnacja 

terenów zieleni 

50 000,00 50 000,00 6,00 TAK 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski



 

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

 

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 14/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do dofinansowania 

niemieszczących w limicie środków, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów 

wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 14/2020 przeprowadzonym w terminie od 

26.02.2020 r. do 12.03.2020 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 14/2020 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 100 000,00 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 14/IV/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 14/2020 

Czas trwania naboru 26.02.2020 r. – 12.03.2020 r. 
Data sporządzenia listy  14.04.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

300 000,00 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 100 000,00 

1. 14/3 - 

JAKUB 

WŁODARCZYK 

 

Podjecie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług nagrań 

dźwiękowych oraz świadczenie 

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 14.04.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 15/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

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 14/2020 przeprowadzonym w 

terminie od 26.02.2020 r. do 12.03.2020 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 14/2020 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 100 000,00 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 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 15/IV/20 

 
Lista rankingowa wniosków niewybranych do dofinansowania – Podejmowanie działalności gospodarczej 

Instytucja organizująca 

nabór 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" 

Numer naboru 14/2020 

Czas trwania naboru 26.02.2020 r. – 12.03.2020 r. 
Data sporządzenia listy  14.04.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

300 000,00 PLN 

L.p. Nr 

wnio

sku 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się o 

przyznanie 

pomocy  

Imię i nazwisko / 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana 

kwota pomocy 

 

Ilość punktów wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacji 

Podejmowanie działalności gospodarczej – Limit dostępnych środków 100 000,00 

1. 14/4 076070926 

 

PIOTR KURIATA 

 

Podjęcie działalności gospodarczej przez Piotra 

Kuriatę w zakresie produkcji galanterii 

betonowej 

50 000,00 5,00 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 

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

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

Uchwała Nr 16/IV/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

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

wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 14/2020 

przeprowadzonym w terminie od 26.02.2020 r. do 12.03.2020 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 14/2020 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 200 000,00 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 16/IV/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 14/2020 

Czas trwania naboru 26.02.2020 r. – 12.03.2020 r. 
Data sporządzenia listy  14.04.2020 r. 

Wysokość alokacji środków 

w ramach naboru  

300 000,00 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 200 000,00 

1. 14/5 076125474 ALCOM sp. z o.o. 

Rozwój przedsiębiorstwa oraz 

zwiększenie jego innowacyjności i 

poziomu zatrudnienia poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny 

100 000,00 100 000,00 6,00 TAK 

2. 14/6 071718716 

Dabro -Bau Firma 

Handlowo 

Usługowa Paweł 

Dąbrowski 
 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez 

zakup specjalistycznej maszyny co 

wpłynie na zwiększenie jego 

innowacyjności oraz poziomu 

zatrudnienia 

100 000,00 100 000,00 6,00 TAK 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 

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

                                                   Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXVIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/1 złożonego przez Ludowy Klub Sportowy 

„Stragona” Strzegom 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy Ludowy Klub Sportowy „Stragona” Strzegom 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy    067254970 

Nr WoPP 13/1 

Data i godzina złożenia WoPP 9.03020 / 9:13 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Modernizacja starego budynku klubowego na 

potrzeby dostosowania go na pomieszczenia 

biura prasowego i punktu informacji 

turystycznej 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
62 000,00 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 7 pkt. i została 

umieszczona na liście operacji wybranych operacji do dofinansowania niemieszczących się w 

limicie środków w pozycji nr 3. 

4. Przyznaje się kwotę – 0,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 1 Operacja aktywizuje 30 mieszkańców.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

1 Operacja w dużej części aktywizuje 

przedstawicieli grup de faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Morawa – 192 

mieszkańców. 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca sam wskazał, iż operacja 

nie ma charakteru innowacyjnego. 

Zastosowanie rozw. sprzyjających 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż w ramach 



 

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

ochronie środowiska lub klimatu prowadzonej inwestycji zastosuje bardziej 

ekologiczne materiały.  

Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma 

projektami innych podmiotów.   

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne zasoby, 

tj. zasób historyczny oraz zasób 

społeczny.  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXXXIX/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/2 złożonego przez Gminę Kostomłoty 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy   Gmina Kostomłoty 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy   062641943 

Nr WoPP 13/2 

Data i godzina złożenia WoPP 10.03.2020 / 8:03 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Przebudowa wiejskiego centrum aktywności 

społecznej w miejscowości Samborz - II ETAP 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
58 552,00 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 operacji wybranych operacji do dofinansowania niemieszczących się w 

limicie środków w pozycji nr 1. 

4. Przyznaje się kwotę – 0,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 2 Operacja aktywizuje 40 mieszkańców z 

dwóch miejscowości.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

1 Operacja częściowo aktywizuje 

przedstawicieli grup de faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Samborz – 184 mieszkańców. 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań.  

Zastosowanie rozw. sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0 Wnioskodawca nie zadeklarował 

zastosowania bardziej ekologicznych 

materiałów bądź technologii.  
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Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma projektami 

innych podmiotów.   

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne zasoby, tj. 

zasób społeczny i kulturalny.  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXL/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/3 złożonego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe Kostomłoty 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy 
  Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                   

Kostomłoty 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy   075831364 

Nr WoPP 13/3 

Data i godzina złożenia WoPP 10.03.2020 / 8:10 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Przebudowa boiska rekreacyjnego w Osieku poprzez 

montaż trybun 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
60 576,00 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. 

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

5. Przyznaje się kwotę – 60 576,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 2 Operacja aktywizuje 40 

mieszkańców z dwóch 

miejscowości.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana jest 

do przedstawicieli grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Osiek  – 425 

mieszkańców.  

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż 
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operacja preferuje niepraktykowane 

dotąd zastosowania zasobów bądź 

rozwiązań. 

Zastosowanie rozw. sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0 Wnioskodawca nie zadeklarował 

zastosowania bardziej 

ekologicznych materiałów bądź 

technologii. 

Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma 

projektami innych podmiotów. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne 

zasoby, tj. zasób społeczny oraz 

kulturalny.  

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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 Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLI/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/4 złożonego przez Gminę Świdnica 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy   Gmina Świdnica 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy   063046746 

Nr WoPP 13/4 

Data i godzina złożenia WoPP 10.03.2020 / 10:07 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
60 405,00 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 8,67 pkt. i 

została umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 2. 

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

5. Przyznaje się kwotę – 41 372,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 2 Operacja aktywizuje 40 mieszkańców z 

dwóch miejscowości.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana jest do 

przedstawicieli grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Makowice  – 243 

mieszkańców.  

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań. 
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Zastosowanie rozw. sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0,67 Wnioskodawca zadeklarował 

zastosowanie bardziej ekologicznych 

technologii, tj. oświetlenie lampami 

LED. 

Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma 

projektami innych podmiotów. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne 

zasoby, tj. zasób społeczny oraz 

przyrodniczy.  

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/5 złożonego przez Gminę Strzegom 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy   Gmina Strzegom 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy   062569495 

Nr WoPP 13/5 

Data i godzina złożenia WoPP 10.03.2020 / 12:32 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Nowe strefy aktywności wsi Bartoszówek – 

przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej z wykonaniem placu zabaw i siłowni 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
60 000,00 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 operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie 

środków w pozycji nr 2. 

4. Przyznaje się kwotę – 0,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

 
Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 2 Operacja aktywizuje min. 40 

mieszkańców z dwóch miejscowości.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

1 Operacja w części skierowana jest do 

przedstawicieli grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Bartoszówek  – 216 

mieszkańców.  

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż 

operacja preferuje niepraktykowane 
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dotąd zastosowania zasobów bądź 

rozwiązań. 

Zastosowanie rozw. sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

1 Wnioskodawca zadeklarował 

przybliżenie uczestnikom tematykę 

ochrony środowiska. 

Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma 

projektami innych podmiotów. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Projekt wykorzystuje jeden lokalny 

zasób, tj. zasób społeczny. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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  Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 13/6 złożonego przez Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie 

 

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 13/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” -  Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach 

zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 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) przez: 

 

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy   Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy   063847845 

Nr WoPP 13/6 

Data i godzina złożenia WoPP 10.03.2020 / 13:10 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w 

Łażanach - etap II 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
235 431,00 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 9 pkt. i została 

umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1. 

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

5. Przyznaje się kwotę – 235 431,00 zł. 

 

Uzasadnienie: 

 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Aktywizacja mieszkańców 2 Operacja aktywizuje 40 

mieszkańców z dwóch 

miejscowości.  

Aktywizacja przedstawicieli grup de 

faworyzowanych 

2 Operacja w całości skierowana 

jest do przedstawicieli grup de 

faworyzowanych. 

Obszar realizacji 1 Operacja realizowana na obszarze 

miejscowości Łażany  – poniżej 5 

tys. mieszkańców.  

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż 
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operacja preferuje 

niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź 

rozwiązań. 

Zastosowanie rozw. sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0 Wnioskodawca nie zadeklarował 

zastosowania bardziej 

ekologicznych materiałów bądź 

technologii. 

Powiązanie z innymi projektami 2 Projekt powiązany jest z dwoma 

projektami innych podmiotów. 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 2 Projekt wykorzystuje dwa lokalne 

zasoby, tj. zasób społeczny oraz 

kulturalny.  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLIV/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/1 złożonego przez Pana Artura Ślęzak 

 

 

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 14/2020 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 Ślęzak Artur 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076052713 

Nr WoPP 14/1 

Data i godzina złożenia WoPP 26.02.2020 / 13:37 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Założenie warsztatu samochodowego na 

obszarze 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 6 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 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 jako 

samo zatrudnienie.  

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 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych 
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niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Projekt wykorzystuje jeden lokalny zasób, 

tj. zasób społeczny. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLV/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/2 złożonego przez Pana Kamila Fornal 

 

 

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 14/2020 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 Fornal Kamil 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 075935040 

Nr WoPP 14/2 

Data i godzina złożenia WoPP 26.02.2020 / 13:54 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Utworzenie działalności gospodarczej, której 

głównym celem jest zagospodarowanie i 

pielęgnacja terenów zieleni 

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 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 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 

jako samo zatrudnienie.  

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.   
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Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Projekt wykorzystuje jeden lokalny 

zasób, tj. zasób przyrodniczy. 

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 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLVI/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/3 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 14/2020 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 - 

Nr WoPP 14/3 

Data i godzina złożenia WoPP 9.03.2020 / 8:58 

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 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 jest realizowana przez 

przedstawiciela grup de faworyzowanych, 

tj. wnioskodawcą jest osoba poniżej 30-

stego roku życia.   
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Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych 

niż priorytetowe w LSR.  

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 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLVII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/4 złożonego przez Pana Piotra Kuriata 

 

 

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 14/2020 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 Kuriata Piotr 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076070926 

Nr WoPP 14/4 

Data i godzina złożenia WoPP 12.03.2020 / 8:35 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Podjęcie działalności gospodarczej przez Piotra 

Kuriatę w zakresie produkcji galanterii 

betonowej 

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 5  pkt. i nie 

została wybrana do dofinansowania. 

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

 

Uzasadnienie: 

 

Kryterium Liczba punktów Uzasadnienie 

Innowacyjność 0 Wnioskodawca nie wykazał, iż operacja 

preferuje niepraktykowane dotąd 

zastosowania zasobów bądź rozwiązań. 

Na obszarze LGD Szlakiem Granitu 

istnieją firmy oferujące podobny zakres 

produktów.  

Tworzenie nowych miejsc pracy 2 Wnioskodawca tworzy 2 miejsca pracy. 

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

0 Operacja nie jest realizowana przez 

przedstawiciela grup de 

faworyzowanych. Wnioskodawca 

opisał, iż zatrudni pracownika, który 

będzie należał do takiej grupy. Jednak to 

kryterium odnosi się wyłącznie do 
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osoby, która realizuje operację i 

podejmuje działalność gospodarczą, 

czyli wyłącznie do wnioskodawcy. Na 

podstawie zapisów we wniosku i 

załącznikach nie można przypisać 

wnioskodawcy do żadnej z grup de 

faworyzowanych, gdyż jest mężczyzną 

powyżej 30 roku życia, posiada dyplom 

ukończenia studiów oraz nie jest 

długotrwale bezrobotny.     

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

Wykorzystanie lokalnych zasobów 1 Projekt wykorzystuje jeden lokalny 

zasób, tj. zasób społeczny. 

Promocja obszaru 1 Projekt ma zaplanowane narzędzie 

promocyjne.   

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLVIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/5 złożonego przez ALCOM sp. 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 14/2020 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 sp. z o.o. 

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy 076125474 

Nr WoPP 14/5 

Data i godzina złożenia WoPP 12.03.2020 / 9:25 

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 
100 000,00 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 wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1- podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

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

5. Przyznaje się kwotę – 100 000,00 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 miejsc pracy 

ile zakłada minimum, tj. 1 miejsce pracy 

jako samo zatrudnienie.  

Zaspokajanie potrzeb grup e 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie jednego 

miejsca pracy do osób z grup e 



 

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

faworyzowanych.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług innych 

niż priorytetowe w LSR.  

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 14.04.2020 r. 

 

Uchwała nr CXLIX/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 14.04.2020 r. 

 

w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nr 14/6 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 14/2020 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 14/6 

Data i godzina złożenia WoPP 12.03.2020 / 11:47 

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym w 

WoPP 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup 

specjalistycznej maszyny co wpłynie na 

zwiększenie jego innowacyjności oraz poziomu 

zatrudnienia 

Kwota pomocy o jaką ubiegał się 

wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP 
100 000,00 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 wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 2- podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

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

5. Przyznaje się kwotę – 100 000,00 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 miejsc 
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pracy ile zakłada minimum, tj. 1 

miejsce pracy jako samo zatrudnienie.  

Zaspokajanie potrzeb grup de 

faworyzowanych na rynku pracy 

2 Operacja przewiduje utworzenie 

jednego miejsca pracy do osób z grup 

de faworyzowanych.   

Rozwijany zakres usług 1 Operacja planuje rozwijanie usług 

innych niż priorytetowe w LSR.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


