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Udanin, 12.06.2017 r. 

 

PROTOKÓŁ Nr 5/Pr/2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

odbytego w dniu 12.06.2017 roku w Udaninie 

w sprawie: rozpatrzenia protestów 

 

Członkowie Rady obecni wg listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia :  

 

1.Otwarcie posiedzenia,  

2.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności, 

3.Przyjęcie porządku posiedzenia, 

4.Wybór Sekretarza posiedzenia, 

5.Stwierdzenie prawidłowości reprezentacji poszczególnych sektorów, 

6.Przedstawienie treści wniesionego protestu w naborze Nr 1/2017 - do oceny WoPP 

zarejestrowanego pod Nr 1/21, 

7.Rozpatrzenie protestu, 

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu, 

9.Zakończenie posiedzenia.  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który stwierdził na 

podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia. 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - rozdział VIII Procedury odwoławczej od 

decyzji rady. Członkowie Rady otrzymali złożony protest w wersji elektronicznej zgodnie z 

procedurą. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na sekretarza posiedzenia wybrano Panią Zofię Heller-Sypek. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt z członków rady nie poinformował o zmianie 

przynależności do wskazanego podczas pierwszego posiedzenia sektora społecznego. 

Wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu zachowali swój status przynależności. 

Parytety zostały zachowane, żaden z sektorów nie posiada ponad 50% głosów w 

podejmowaniu decyzji. 

 

Przewodniczący przedstawił treść wniesionego protestu : 

 

1.Grzegorz Przybylski – WoPP Nr 1/21 – złożony w naborze Nr 1/2017 –  protest 

wniesiony w terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP 

Rada podjęła następujące stanowisko : 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę Nr 

13/VI/Pr/2017 w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Grzegorza 

Przybylskiego do oceny WoPP Nr 1/21. Uchwała wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik do protokołu. .  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 12.06.2017 r. 

 

Uchwała Nr 13/VI/Pr/2017 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

z dnia 12.06.2017 roku 

 

w sprawie: rozpoznania protestu wniesionego przez Grzegorza Przybylskiego  

do oceny WoPP Nr 1/21  

 

            Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez Grzegorza Przybylskiego do oceny WoPP Nr 1/21 dokonanego uchwałą 

Nr XXI/19.2/17 złożonego w ramach naboru Nr 1/2017  w ramach poddziałania 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu w całości. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją złożonego 

protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 

 

Przewodniczący Rady 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Uzasadnienie 

do uchwały NR 13/VI/Pr/2017 

 

 Wnioskodawca Grzegorz Przybylski złożył WoPP na operacje pt. „Budowa placów do jazdy 

konnej w innowacyjnej technologii, zakup wyposażenia oraz ulotek umożliwiający 

organizację międzynarodowych imprez konnych promujących region i jego ofertę”, który 

został zarejestrowany pod Nr 1/21 w naborze Nr 1/2017 oraz został wybrany do 

dofinansowania i wpisany na listę rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania 

niemieszczących się w limicie środków zgodnie z uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Nr XXI/19.2/17. 

Wnioskodawca złożył protest od decyzji Rady podkreślając, że w jego ocenie Rada dokonała 

nieobiektywnej  oceny wg lokalnych kryteriów w zakresie:  

 

1.Powiązania z innymi projektami, 

2.Innowacyjności, 

3.Wykorzystania lokalnych zasobów. 

 

Ad. 1.  Zgodnie z kryterium (powiązanie z innymi projektami) preferowane są operacje 

powiązane z innymi projektami. Powyższe kryterium zostało opisane w LSR następująco - 

preferuje operacje powiązane z innymi realizowanymi projektami. Przez powiązanie rozumie 

się udokumentowanie powiązania z projektami zrealizowanymi (szczególnie w ramach 

PROW 2007 – 2013) lub będącymi w trakcie realizacji, w szczególności w ramach RLKS. 

Wnioskodawca we WoPP opisał komplementarność, ale jej nie wykazał. Zapis 

wnioskodawcy, że operacja jest komplementarna z innymi projektami nie stanowi podstawy 

do zmiany oceny bez udokumentowania zakresu zrealizowanych zadań i wykazania powiązań 

pomiędzy projektami. Na ocenę komplementarności nie maja wpływu zadania planowane do 

realizacji czy też dołączone do WoPP listy intencyjne – kryterium mówi jednoznacznie o 

udokumentowaniu projektów zrealizowanych lub będących w realizacji. W związku z 

powyższym brak jest podstaw do zmiany oceny przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z 

sugestią wnioskodawcy. 

 

Ad. 2. Wnioskodawca we WoPP wykazał, że inwestycja  ma charakter innowacyjny w skali 

całego obszaru LGD ponieważ w wyniku jej realizacji powstaną 2 place do jazdy konnej 
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zbudowane w najnowszej technologii-podsiakania kapilarnego „Ebbe Und Flut”, która jest 

mało spotykana w Polsce. Powyższe uzasadnienie wnioskodawcy jest zbyt daleko idące 

ponieważ na terenie partnerstwa została już zastosowana powyższa technologia w Stajni 

Żelazów Gmina Strzegom. Ponadto wnioskodawca wykazał, że na tych obiektach będą 

organizowane zawody w ujeżdżaniu, skoki przez przeszkody oraz pony games dla dzieci, 

które w obrębie gminy jak i całego obszaru objętego LSR są zawodami stanowiącymi 

nowość. Wg dostępnych informacji wnioskodawca już organizuje wymienione wyżej zawody 

na posiadanych placach. Wnioskodawca podkreślił, że na terenie LGD organizowane są 

zawody międzynarodowe konia wierzchowego WKKW w zupełnie innej dyscyplinie i w 

innych kategoriach wiekowych co miało dodatkowo uzasadniać innowacyjność operacji. 

Powyższe stwierdzenie również rozmija się z rzeczywistością. Ośrodek Jeździecki Stragona w 

Morawie obok zawodów międzynarodowych organizuje zawody regionalne, a także prowadzi 

szkółkę jeździecką oraz organizuje obozy jeździeckie. Podobny zakres usług realizowany jest 

przez Stadninę w Żółkiewce  oraz Stajnię w Żelazowie.  

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem wniosku jest budowa kolejnych placów do jazdy 

konnej wraz z wyposażeniem, co na lokalnym rynku nie jest innowacją, wnioskodawca nie 

wykazał, że nowe place przeznaczone będą wyłącznie do organizacji zawodów, które w 

ocenie wnioskodawcy stanowią nowość. Podnoszone przez wnioskodawcę dowody na 

innowacyjność są niespójne. 

Wobec powyższego brak jest podstaw do  zmiany oceny przez Radę Stowarzyszenia zgodnie 

z sugestią wnioskodawcy ponieważ działania realizowane po rozliczeniu operacji nie 

stanowią przedmiotu operacji objętego wnioskiem – nie generują żadnych kosztów 

wykazanych we WoPP. 

 

AD. 3.  Zgodnie z kryterium „Wykorzystanie lokalnych zasobów”  preferuje się operacje, 

które zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, 

legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i 

przekazy historycznych, etc.), przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w 

tym gatunki i obszary chronione) oraz społecznym (organizacje pozarządowe, wioski 

tematyczne, aktywne grupy mieszkańców). Wnioskodawca wskazał, że  operacja dotyczy  

„Budowy placów do jazdy konnej w innowacyjnej technologii, zakupu wyposażenia oraz 

ulotek umożliwiających organizację międzynarodowych imprez konnych promujących region 

i jego ofertę”. Tym samym wnioskodawca nie wykazał podstaw do zmiany oceny. Projekt 
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dotyczy budowy placów do jazdy konnej, a nie utworzenia, oznakowania konnego, pieszego 

czy rowerowego szlaku turystycznego prowadzącego do opisanych we WoPP zabytków, ani 

do charakterystycznej dla obszaru flory, czy też umożliwiającego kontakt z naturą i jazdy 

konnej w plenerze. Sam wnioskodawca stwierdził, że tradycje kawaleryjskie i myśliwskie 

stanowią zasoby kulturowo-historyczne Polski, a tym samym nie są zasobami specyficznymi 

dla obszaru LGD.  

Ponadto należy podkreślić, że trudno podzielić zdanie wnioskodawcy, że operacja 

inwestycyjna wpisuje się w zakres preferowany w LSR w ramach wsparcia dla imprez 

promujących region i jego ofertę, w tym dla międzynarodowych imprez konnych ponieważ 

przedmiotem operacji nie jest międzynarodowa impreza, lecz wyłącznie budowa placów do 

jazdy konnej. 

Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do   zmiany oceny przez Radę Stowarzyszenia 

zgodnie z sugestią wnioskodawcy. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 

 

                  

 

 

 


