
 

 

Udanin, dnia 16.12.2020 r. 

Protokół nr 16/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 16.12.2020 roku w Udaninie 

 

w sprawie: ponownej oceny wniosku 

 

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 i omówienie pism Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr DOW-

O.II.052.276.2020  w sprawie  uwzględnienia protestu i przekazania do ponownej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy nr 18/8,  DOW-O.II.052.303.2020 777869.1670222.1586578 

w sprawie  uwzględnienia protestu i przekazania do ponownej oceny wniosku o przyznanie 

pomocy nr 18/9 oraz pisma nr DOW-O.II.052.283.2020  w sprawie  uwzględnienia protestu i 

przekazania do ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 18/10, z naboru nr 

18/2020. 

5. Przystąpienie do ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy nr 18/8, 18/9 i 18/10 oraz 

podjęcie uchwał.  

6. 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. 



 

 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020.  

 

Ad. 3 

Na wniosek Przewodniczącego, Rada przyjęła uchwałę nr 54/XII/20 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady w ponownej ocenie wniosków o przyznanie pomocy po 

proteście z naboru 18/2020. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący przedstawił treść pism. Rada omówiła pisma  Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego dotyczące protestów. 

 

Ad. 5 

Po dokonaniu ponownej analizy wniosku oraz wniesionego protestu Rada przystąpiła do 

ponownej ocenie wniosków o przyznanie pomocy nr 18/8, 18/9, 18/10.  

Rada podjęła jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady uchwały po ponownej ocenie 

wniosków: 

1.Uchwała nr CLXXXVII/19.2/20 w sprawie ponownej oceny 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 

pozostał na liście operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie 

środków - rozwijanie działalności gospodarczej w pozycji  1. 

2.Uchwała nr CLXXXVIII/19.2/20 w sprawie ponownej oceny 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 pozostał na liście operacji wybranych do 

dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków - rozwijanie działalności 

gospodarczej w pozycji  2. 

3.Uchwała nr CLXXXIX/19.2/20 w sprawie ponownej oceny WoPP nr 18/10 złożonego przez: 

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

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



 

 

wysokości – 0,00 PLN. WoPP pozostał na liście operacji wybranych do dofinansowania nie 

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

 

Ad. 6 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udanin, dnia 16.12.2020 r. 

 
Uchwała nr 54/XII/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

z dnia 16.12.2020 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w ponownej ocenie wniosków o przyznanie pomocy po 

proteście z naboru 18/2020 

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

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020 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 ponownej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy po proteście z naboru nr 18/2020. 

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

załącznik nr 2 do uchwały – dotyczy ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy po 

proteście z naboru nr 18/2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/XII/20 

 
 

REJESTR INTERESÓW DO PONOWNEJ OCENY 

WNIOSKÓW O PRZYNANIE POMOCY PO PROTEŚCIE  

Z NABORU NR 18/2020 

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 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 16.12.2020 r. 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



                               

 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 54/XII/20 

 

Powiązania członków Rady - dotyczy ponownej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy po proteście z naboru nr 18/2020 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwisko i Imię 

18/8 18/9 18/10 

SEKTOR SEKTOR SEKTOR 

P S G P S G P S G 

1. Buchowski Leszek  1   1   1  

2. Chrebela Justyna 1   1   1   
3. Hałas Anna 0   0   0   

4. Heller–Sypek Zofia   1   1   1 

5. Malinowski Marcin   1   1   1 

6. Sara- Hryncyszyn 

Justyna 

 0   0   0  

7. Szewczyk Daniel  1   1   1  

 RAZEM 1 2 2 1 2 0 1 2 2 
 OGÓŁEM 5 5 5 

Publiczny % 20,00 20,00 20,00 

Społeczny % 40,00 40,00 40,00 

Gospodarczy % 40,00 40,00 40,00 

Razem % 100 100 100 



                               

 
 

Udanin, dnia 16.12.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXXVII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 16.12.2020 r. 
 

w sprawie ponownej oceny 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 pozostała 

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 Proponowana usługa z użyciem drona nie jest innowacyjna, 
ponieważ jej efekt nie różni się niczym od tego, który zostanie 
osiągnięty bez tego drona. Wnioskodawca wskazuje, że dron 

będzie sprawdzał instalację. Należałoby zadać pytanie jaki jest 
cel takiego sprawdzenia? W opinii oceniających usługa i jej 

efekt końcowy dla Klienta będzie identyczny. To powoduje, że 
użycie drona nie wyróżnia tej usługi na tle obecnie 

proponowanych na rynku, co prowadzi do stwierdzenia o braku 
innowacyjności proponowanego rozwiązania. Takie 
stwierdzenie potwierdzone jest biznesplanie, gdzie 

wnioskodawca nie deklaruje usługi robót ziemnych z 



                               

 
 

wykorzystaniem drona (pkt. 3.2. Zakładany ilościowy i 
wartościowy poziom sprzedaży produktów, usług/ towarów oraz 

w pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży). 
Faktycznie wnioskodawca w innych częściach biznesplanu 

wskazuje inną usługę niż ww. punktach, ale Rada LGD pragnie 
podkreślić, iż beneficjent skrupulatnie będzie rozliczany z pkt. 

3.2. Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 
produktów, usług/ towarów – ilości i wartości podanych usług 

będzie musiał zrealizować na min. poziomie 30%, co powoduje, 
że brak wpisania drona do ww. punktów powoduje, że na etapie 

sprawozdania z realizacji biznesplanu pojawi się wątpliwość, 
czy wnioskodawca ma wykazać realizację usługi z dronem czy 

też bez tego drona. Ponadto Rada pragnie podkreślić, iż nie 
kwestionuje opinii Politechniki Poznańskiej. Wskazuje tylko, że 
wnioskodawca nie odniósł się do lokalnego kryterium wyboru. 

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. Rada nie rozstrzyga ani 
innowacyjności procesowej ani innowacyjności produktowej 

wyłącznie wewnątrz przedsiębiorstwa, a w szerszym kontekście 
na obszarze LGD lub gminy. Brak odniesienia się do tych 

obszarów powoduje decyzję o nieprzyznaniu punktów.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 
 

Udanin, dnia 16.12.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXXVIII/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 16.12.2020 r. 
 

w sprawie ponownej oceny 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 pozostała 

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 Proponowana usługa z użyciem drona nie jest innowacyjna, 
ponieważ jej efekt nie różni się niczym od tego, który zostanie 
osiągnięty bez tego drona. Wnioskodawca wskazuje, że dron 

będzie sprawdzał instalację. Należałoby zadać pytanie jaki jest 
cel takiego sprawdzenia? W opinii oceniających usługa i jej 

efekt końcowy dla Klienta będzie identyczny, co powoduje, że 
użycie drona nie wyróżnia tej usługi na tle obecnie 

proponowanych na rynku, co prowadzi do stwierdzenia o 
braku innowacyjności proponowanego rozwiązania. Takie 

stwierdzenie potwierdzone jest biznesplanie, gdzie 



                               

 
 

wnioskodawca nie deklaruje usługi robót ziemnych z 
wykorzystaniem drona (pkt. 3.2. Zakładany ilościowy i 

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

Faktycznie wnioskodawca w innych częściach biznesplanu 
wskazuje inną usługę niż ww. punktach, ale Rada LGD pragnie 
podkreślić, iż beneficjent skrupulatnie będzie rozliczany z pkt. 

3.2. Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 
produktów, usług/ towarów – ilości i wartości podanych usług 

będzie musiał zrealizować na min. poziomie 30%, co 
powoduje, że brak wpisania drona do ww. punktów powoduje, 
że na etapie sprawozdania z realizacji biznesplanu pojawi się 

wątpliwość, czy wnioskodawca ma wykazać realizację usługi z 
dronem czy też bez tego drona. Ponadto Rada pragnie 

podkreślić, iż nie kwestionuje opinii Politechniki Poznańskiej. 
Wskazuje tylko, że wnioskodawca nie odniósł się do lokalnego 
kryterium wyboru. 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. Rada nie 

rozstrzyga ani innowacyjności procesowej ani innowacyjności 
produktowej wyłącznie wewnątrz przedsiębiorstwa, a w 
szerszym kontekście na obszarze LGD lub gminy. Brak 
odniesienia się do tych obszarów powoduje decyzję o 

nieprzyznaniu punktów. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 
 

Udanin, dnia 16.12.2020 r. 

 

Uchwała nr CLXXXIX/19.2/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

"Szlakiem Granitu"  

z dnia 16.12.2020 r. 
 

w sprawie ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy nr 18/10 złożonego przez  

USŁUGI - HANDEL „KOMNET ” Krzysztof Socha  

 
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 
USŁUGI - HANDEL „KOMNET ” Krzysztof 

Socha 

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 pozostała 

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 Proponowana usługa z użyciem drona nie jest innowacyjna, 
ponieważ jej efekt nie różni się niczym od tego, który zostanie 
osiągnięty bez tego drona. Wnioskodawca wskazuje, że dron 

będzie sprawdzał instalację. Należałoby zadać pytanie jaki jest 
cel takiego sprawdzenia? W opinii oceniających usługa i jej 

efekt końcowy dla Klienta będzie identyczny, co powoduje, że 
użycie drona nie wyróżnia tej usługi na tle obecnie 

proponowanych na rynku, co prowadzi do stwierdzenia o braku 
innowacyjności proponowanego rozwiązania. Takie 
stwierdzenie potwierdzone jest biznesplanie, gdzie 



                               

 
 

wnioskodawca nie deklaruje usługi robót ziemnych z 
wykorzystaniem drona (pkt. 3.2. Zakładany ilościowy i 

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

Faktycznie wnioskodawca w innych częściach biznesplanu 
wskazuje inną usługę niż ww. punktach, ale Rada LGD pragnie 
podkreślić, iż beneficjent skrupulatnie będzie rozliczany z pkt. 

3.2. Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 
produktów, usług/ towarów – ilości i wartości podanych usług 

będzie musiał zrealizować na min. poziomie 30%, co powoduje, 
że brak wpisania drona do ww. punktów powoduje, że na etapie 

sprawozdania z realizacji biznesplanu pojawi się wątpliwość, 
czy wnioskodawca ma wykazać realizację usługi z dronem czy 

też bez tego drona. 

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 

 


