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PROTOKÓŁ Nr 5/2021/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 26.08.2021 roku 

 

dotyczący protestu dla wniosku numer 5/2.2/1/2021, w ramach naboru nr 2/2021 o przyznanie pomocy  

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

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej  

i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, 

w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej. 

 

W dniu 26.08.2021  r. w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor  Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Bębenek Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Teresa Wojciechowska Publiczny Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

 

oraz  

Dariusz Babijczuk – p.o Kierownik biura 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosku 5/2.2/1/2021 . 

3. Weryfikacja wniesionego protestu dla wniosku nr 5/2.2/1/2021 

4. Zakończenie. 
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Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Pan Maciej Filipek stwierdzając zarazem jego prawomocność 

(ilość członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 7). Na protokolanta 

wskazano Panią Jadwigę Pietrzyk (wszyscy za). Przewodniczący przedstawił planowany porządek 

posiedzenia i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do proponowanego 

porządku obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za). 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

Posiedzenie Rady dotyczy protestu dla wniosku numer 5/2.2/1/2021 w ramach naboru nr 2/2021  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży 

turystycznej  i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, 

w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej. 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza, iż 

a) Dla naboru nr 2/2021 dla wniosku nr 5/2.2/1/2021  nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 14 % 

% osób z sektora społecznego: 71 % 

% osób z sektora gospodarczego: 14% 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2021 przedsięwzięcie 

2.1 dla wniosku nr 5/2.2/1/2021   

 

Ad. 3 Weryfikacja wniesionego protestu dla wniosku nr 5/2.2/1/2021   

 

Wnioskodawca złożył protest od negatywnej oceny wniosku w związku z nieuzyskaniem przez 

operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji: 

 

1. Kryterium nr 1 - Wnioskodawca  zakłada zatrudnienie osoby/osób z grup defaworyzowanych 

na rynku pracy wskazanych w LSR 

Wnioskodawca pisze, że: 

• opisał zatrudnienie co najmniej dwóch osób, pomoc kucharza i kucharza w biznesplanie  

w punkcie VII, 

• wskazał, że zatrudni właśnie te dwie osoby z grup defaworyzowanych. Wnioskodawca pisze, że 

wskazał to zarówno w biznesplanie jak i we wniosku, 

• ocena w tym zakresie LGD jest niesłuszna i Wnioskodawca powinien otrzymać punktów za wyżej 

wymienione kryterium. 

 

2. Kryterium nr 4 - Gotowość do realizacji operacji  

Wnioskodawca pisze, że: 

• przedłożył co najmniej po jednej ofercie cenowej na deklarowane w ramach dofinansowania do 

zakupu sprzęty, 

• wskazał szacunkowy koszt sprzętu znajdujący się w zestawieniu rzeczowo finansowym 

• jednocześnie dokonał analizy rynku 

• wybrał korzystne oferty cenowe, oferty jakie przedłożył dotyczą wszystkich pozycji w zestawieniu 
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rzeczowo- finansowym, 

•  LGD błędnie przyznało 0 punktów wyżej wymienionym kryterium. 

 

3. Kryterium nr 7 - Termin zrealizowania  operacji 

Wnioskodawca pisze że: 

• w punkcie B.III.10 wniosku wskazał, że operację zrealizuje do grudnia 2021 roku, licząc termin 

złożenia wniosku o dofinansowanie, planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie, 

• planowane terminy zawarcia umowy o dofinansowanie przewidziane są na miesiąc wrzesień/ 

październik 2021 roku to zrealizuje operację w terminie krótszym niż 6 miesięcy 

• Wnioskodawca powinien otrzymać 15 punktów. 

 

4. Wnioskodawca pisze również, że niezależnie od powyższego będzie promował LGD i markę 

Chrzanolandia i następnie wymienia formy promocji zamieszczone w lokalne kryteria wyboru 

operacji w odpowiednim kryterium.  Wnioskodawca podsumowuje że powinien uzyskać znacznie 

wyższą liczbę punktów która w konsekwencji uprawnienia go do uzyskania dofinansowania  

w ramach naboru 2/2020 i w związku z powyższym wnosi o zmianę decyzji. 

 

Na podstawie § 23 ust. 4 pkt c) Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania  „Partnerstwo na Jurze” 

oraz punktu VII.3.6).b Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na 

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

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Rada postanawia w wyniku 

powyższych analiz, protestu dotyczącego wniosku numer 5/2.2/1/2021 NIE UWZGLĘDNIĆ 

 

 

Uzasadnienie: 

Ad. 1   

Stanowisko LGD: 

 

Stanowisko LGD: 

Poniżej opis do w/w kryterium: 

Wnioskodawca założył zatrudnienie osób/osoby z  grup defaworyzowanych i opisał to we wniosku  

w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4  Uzasadnienie zgodności z celami LSR  

i kryteriami wyboru operacji przez LGD. 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” jasno i precyzyjnie określiła jakie warunki musi 

spełnić Wnioskodawca aby otrzymać punkty w danym kryterium. W procedowanym kryterium wpisano, 

że Wnioskodawca aby otrzymać punktu musi opisać daną sekwencję w punkcie B.III.1.4.  

Wnioskodawca nie opisał w podanym powyżej puncie zatrudnienia osoby/osób z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy wskazanych w LSR. Rada LGD nie przydziela punktów w/w kryterium 

za opisy w biznesplanie czy innych punktach wniosku (Wnioskodawca opisała zatrudnienie w punkcie 

B.III.6 i 7 wniosku). Rolą lokalnych kryteriów wyboru operacji jest różnicowanie składanych wniosków, 

co oznacza, że nie każdy wniosek musi spełnić każde kryterium. Niesprawiedliwe byłoby podejście  

w stosunku do pozostałych Wnioskodawców, którzy wprowadzili odpowiednie zapisy w punkt B.III.1.4 

zgodne z opisem do kryteriów, a czego nie zrobił Wnioskodawca. Logicznym jest więc przyznanie punktów 

tym Wnioskodawcom, którzy zrealizowali zapisy kryterium i nie przydzielenie punktów tym którzy go nie 

zrealizowali.  

 

Ad. 2   

Stanowisko LGD: 

Poniżej opis do w/w kryterium: 
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niezależnie od charakteru operacji preferuje się Wnioskodawców, którzy przeprowadzili rzetelną analizę 

rynku, pod względem weryfikacji kosztów operacji i dołączyli do wniosku dokumenty uzasadniające 

przyjęty poziom cen tj. minimum jedna oferta cenowa do każdego kosztu stanowiącego podstawę do 

wyliczenia kwoty pomocy (weryfikowane na podstawie przedłożonych do wniosku ofert i zapisów  

z Biznesplanu część VII Zakres rzeczowo-finansowy operacji pkt 7.1 Zestawienie przewidywanych 

wydatków niezbędnych do realizacji operacji). 

 

Wnioskodawca przedłożył ofertę na ,,maszyna pakująca próżniowa”, ale kwota nie pokryła się z tą 

przedstawioną w zestawieniu rzeczowo-finansowym, czyli oferta nie stanowiła podstawy do wyliczenia 

kwoty. 

✓ Kwota z oferty: 16 000 zł netto, 

✓ kwota z zestawienia pkt 7.1 bp: 17 641,52 zł netto, 

✓ Wnioskodawca zaplanował zakupu dwóch sztuk takiej maszyny. 

✓  

 Wnioskodawca nie spełnił założeń z kryterium. Rada LGD nie miała podstaw do przyznania punktów.   

 

Ad. 3    

Wnioskodawca pisze że: 

• w punkcie B.III.10 wniosku wskazał, że operację zrealizuje do grudnia 2021 roku, licząc termin 

złożenia wniosku o dofinansowanie, planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie, 

• planowane terminy zawarcia umowy o dofinansowanie przewidziane są na miesiąc wrzesień/ 

październik 2021 roku to zrealizuje operację w terminie krótszym niż 6 miesięcy 

• Wnioskodawca powinien otrzymać 15 punktów. 

 

Stanowisko LGD: 

Poniżej opis do w/w kryterium: 

 

Wnioskodawca wskazał  ostateczny termin realizacji operacji we wniosku punkcie B.III.10 Planowane 

terminy realizacji operacji (miesiąc / rok)  oraz w  pozostałej dokumentacji w tym w biznesplanie. 

 

W celu weryfikacji czasu zrealizowania operacji wprowadza się termin ,,podpisanie umowy” który 

przypada na szósty miesiąc licząc od zakończenia naboru wniosków. Pod uwagę brane są miesiące, nie 

dni* 

Przykład: 

• zakończenie naboru: 15 grudnia 

• 6 miesięcy - ocena w LGD i UMWM: styczeń, luty , marzec, kwiecień, maj, czerwiec 

• Podpisanie umowy: czerwiec 

• Miesiąc od którego zaczyna się liczyć realizację operacji: lipiec 

 

0 pkt - termin zrealizowania operacji jest dłuższy niż 12 miesięcy od podpisania umowy i/lub 

wnioskodawca nie wpisał poprawnie terminu we wniosku w punkcie B.III.10 Planowane terminy realizacji 

operacji (miesiąc / rok) 

 

Wnioskodawca w pkt B.III.10 wpisał datę 12.2021. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” 

precyzyjnie określiła jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca by otrzymać punkty w danym kryterium. 

W procedowanym kryterium wpisano, że Wnioskodawca aby otrzymać punkty musi  poprawnie wpisać 

termin realizacji operacji, tym samym podano przykładowy sposób wyliczenia.  

W omawianym przypadku nabór zakończył się 08.06.2021 roku. Wobec powyższego Wnioskodawca by 

otrzymać 15 punktów, we wniosku w punkcie B.III.10 powinien wpisać datę w przedziale 01.2022 – 

06.2022. 
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Niepoprawną metodologię obliczenia terminu potwierdza również założenie że datą podpisania umowy 

będzie miesiąc wrzesień/ październik 2021 – zgodnie z zapisami kryterium prawidłowa data to grudzień 

2021. 

Wnioskodawca wpisał zły termin w punkcie kontrolnym. Rada LGD nie miała podstaw do przyznania 15 

punktów. Niesprawiedliwe byłoby podejście w stosunku do  pozostałych Wnioskodawców którzy 

wprowadzili odpowiednie zapisy w punkt B.III.10 dostosowując się do zapisów kryteriów, czego nie zrobił 

Wnioskodawca. Logicznym jest więc przyznanie punktów tym Wnioskodawcom którzy zrealizowali 

zapisy kryterium i nie przydzielenie punktów tym którzy go nie zrealizowali. 

 

Ad.4 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” popiera zamierzenia Wnioskodawcy  

w zakresie promocji do których się zadeklarował, natomiast aby otrzymać punkty  

w omawianym kryterium Wnioskodawca powinien opisać dokładnie zakres promocji jaki chce realizować 

we wniosku na etapie aplikowania  w sekcji B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w punkcie 1.4 

Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz założyć w Biznes 

Planie w pkt VII Zakres rzeczowo-finansowy operacji - pozostałe wydatki koszty związane z promocją. 

Wnioskodawca ani nie opisał promocji w B.III.1.4 we wniosku ani nie założył kosztów w bp.  

 

 

I. Podsumowując w związku z w/w organ decyzyjny podtrzymuje decyzję z dnia 30.07.2021 r.  

w  świetle, której projekt pt. ,,Rozwój działalności gospodarczej Kamil Warzecha PowerFitDance 

poprzez zakup dodatkowego sprzętu do produkcji posiłków w formie diet pudełkowych” nie 

uzyskał wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji, tym samym operacja nie została wybrana do dofinansowania.  

 

II. Zgodnie z zapisami pkt VII.3.6).b.b) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Rada 

Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” Kieruje  protest  wraz z otrzymaną od 

Wnioskodawcy dokumentacją do ZW.  

 

III. Zgodnie z zapisami pkt VII.3.6.b.c) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, Rada 

Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” informuje Wnioskodawcę na piśmie  

o przekazaniu protestu do ZW. 

 

 

Ad. 4 Zakończenie 

Przewodniczący Maciej Filipek z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

Protokolant:  

 


