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Protokół nr IV/2017 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

w dniu 5 maja 2017 roku 

 

ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

      W dniu 5 maja 2017r. o godz. 10.00  w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach 

odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów w ramach naboru nr 1/2017 dla 

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

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz naboru nr 2/2017 w zakresie 

„Rozwijanie działalności gospodarczej”. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący 

Przemysław Kowalewski. Na podstawie listy obecności (w zał.) stwierdził, że na 

regulaminowy skład 11 członków, w posiedzeniu uczestniczy 9 członków (nieobecna Anna 

Bielecka-Tyszer, Marek Gołuchowski, Sławomir Nowak, Miroslaw Kolanica), co stanowi 

wymagane kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu przy 

rozpatrywaniu protestów nie uczestniczyło trzech członków Rady Decyzyjnej, którzy 

dokonywali oceny pierwotnej wniosków i są to:  Marek Gołuchowski, Sławomir Nowak, 

Mirosław Kolanica. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady 

Decyzyjnej Sekretarz Rady, Pani Edyta Modzelewska sporządzi protokół z posiedzenia Rady. 

   W posiedzeniu uczestniczą pracownicy biura LGD – Beata Hryszel, Aleksandra Szewczyk i 

Lilia Przybysławska. 

       

ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

    Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia (w zał.), do którego nie 

wniesiono uwag. Po stwierdzeniu kworum, przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku 

posiedzenia. 

 

ad.3. Rozpatrzenie złożonych protestów 
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       Wpłynęły dwa protesty. Protesty wpłynęły w formie pisemne, zawierają nazwę 

wnioskodawcy, numer wniosku o przyznanie pomocy, wskazuja kryterium wraz z 

uzasadnieniem do którego protestujący się nie zgadzają. Informacje o wniesionych protestach 

zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Pracownik biura LGD Pani Aleksandra 

Szewczyk przedstawiła treści wniesionych protestów w sprawie wyboru operacji przez Radę 

Decyzyjną w ramach naboru nr 1/2017 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Podejmowania działalności 

gospodarczej” – 1 protest oraz naboru nr 2/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności 

gospodarczej” – 1 protest.   

 

      Protest złożony w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Wnioskodawcę Daniela Kałuckiego 

DESANO został wniesiony w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie:  

operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów 

wyboru. Wnioskodawca odwołał się od oceny kryterium nr 1, 2, 3, 4  i 5. Rada uznała protest 

za zasadny i przystąpiła do ponownej oceny operacji nr 07/2/RDG/2017. Średnia oceny 

punktów wyniosła: 

• Kryterium 1: Operacja zakłada utworzenie miejsca pracy - 0 pkt.                                                            

– Rada nie uwzględniła protestu w powyższym kryterium.  Wnioskodawca deklaruje 

utworzenie 1 miejsca pracy, co  zgodnie z § 7 ust.  1 pkt.  2 lit. a Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.) jest minimum, które 

Wnioskodawca jest zobowiązany spełnić w wyniku realizacji operacji, za które nie 

przysługuje punktacja. Kryterium zakłada przyznanie 2 punktów w sytuacji, kiedy operacja 

zakłada utworzenie miejsc pracy powyżej wymaganego minimum. 

• Kryterium 2: Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki – 0 pkt.                             

– operacja w minimalnym stopniu  wpisuje się w dane kryterium. 

Rada nie uwzględniła protestu w powyższym kryterium.  
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Mniejsza liczba otrzymanych punktów w danym kryterium po przeprowadzeniu procedury 

ponownej oceny wniosku w stosunku do pierwotnej oceny ( 0,22  pkt.) wynika z faktu, że w 

posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 05-05-2017 r. nie uczestniczyli członkowie Rady, którzy 

przyznali punkty za powyższe kryterium podczas pierwszej oceny .   

  Zgodnie ze swoim uznaniem członkowie Rady Decyzyjnej mogą przyznać od 0 do 4 pkt. – 

członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 05-05-2017  r. podtrzymali swoje stanowisko 

i uznali , że realizowana operacja (rozszerzenie działalności gospodarczej o kod PKD 22.23 Z  

- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych) nie dotyczy i nie ma 

bezpośredniego wpływu na rozwój turystyki na obszarze LSR. 

• Kryterium 3: Stopień wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

lokalnych produktów, w tym produktów rolnych – 0,83 pkt – członkowie Rady obecni na 

posiedzeniu podtrzymują stanowisko, że realizacja operacji (rozszerzenie działalności 

gospodarczej o kod PKD 22.23.Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw 

sztucznych) w minimalnym stopniu wykorzystuje zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

lokalnych produktów w tym produktów rolnych, przez które rozumieć należy m.in. zasoby 

kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne, zabytki tradycje, folklor, 

zwyczaje, przez lokalne produkty należy rozumieć produkty związane z obszarem LSR, 

specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduje się markę obszaru i które wpływają na 

markę obszaru (opis zgodny z kartą oceny operacji wg lokalnych kryteriów dla operacji w 

zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej)   

Mniejsza liczba otrzymanych punktów w danym kryterium po przeprowadzeniu procedury 

ponownej oceny wniosku w stosunku do pierwotnej oceny wynika z faktu, że w posiedzeniu 

Rady Decyzyjnej w dniu 05-05-2017 r. nie uczestniczyli wszyscy członkowie Rady, którzy 

przyznali punkty za powyższe kryterium.  

• Kryterium 4:  Wnioskodawca w ramach operacji utworzy miejsce pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy określonej w LSR – 2 pkt.                                                         

Rada uwzględniła protest dot. powyższego kryterium  

• Kryterium 5: Wysokość wkładu własnego w stosunku do wysokości kosztów 

kwalifikowalnych  – 0 pkt. 

 – poziom dofinansowania o jaki wnioskuje wnioskodawca wynosi 70 %,  
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Koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy - 279 603,00 zł 

Wnioskowana kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy – 195 720,00  (co 

stanowi 70 % poziomu dofinansowania).     

Podatek VAT zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy stanowi wydatek niekwalifikowalny 

(Wnioskodawca ma możliwość jego odzyskania). 

Rada podtrzymała swoje stanowisko. 

              

        Protest złożony w dniu 25 kwietnia 2017r. przez Wnioskodawcę Huberta Moskalonka. 

został złożony w związku z negatywnym wynikiem operacji w zakresie: operacja w dniu 

przekazania wniosku o udzielenie wsparcia nie mieści się w limicie środków wskazanym      

w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2017. Wnioskodawca odwołał się od oceny kryterium 

nr 2, 3, 5 

Rada uznała protest za zasadny i przystąpiła do ponownej oceny operacji nr 02/1/PDG/2017. 

Średnia oceny wyniosła: 

 Kryterium 2: Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki – średnia 

liczba punktów -2,16   

- członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 05-05-2017 r. podtrzymali swoją punktację -  

jest to kryterium subiektywne i każdy członek zgodnie ze swoim uznaniem przyznaje od 0 do 

4 pkt.  

 Wnioskodawca w treści protestu podnosi argumenty, których nie zawarł we wniosku o 

przyznanie pomocy w oparciu o który dokonywana jest ocena (pkt. 1.4 WOPP – uzasadnienie 

zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD).  

Kryterium 3: Stopień wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych 

produktów, w tym produktów rolnych – średnia liczba punktów -2,00  

- członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 05-05-2017 r. podtrzymali swoją punktację -  

jest to kryterium subiektywne i każdy członek zgodnie ze swoim uznaniem przyznaje od 0 do 

4 pkt.  

Wnioskodawca w treści protestu podnosi argumenty, których nie zawarł we wniosku o 

przyznanie pomocy w oparciu, o który dokonywana jest ocena (pkt. 1.4 WOPP – uzasadnienie 

zgodności z celami LSR  i kryteriami wyboru operacji przez LGD).  
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Kryterium 5: Kwalifikacje lub doświadczenie odpowiednie do zakresu działalności, którą 

zamierza uruchomić – 2,00 pkt. 

 Rada Decyzyjna uznała argumenty Wnioskodawcy i dokonała weryfikacji oceny  

Średnia ocena całej operacji wyniosła 14,17 pkt 

      W wyniku autokontroli zmianie uległa poprzednia punktacja. Punktacja wniosku nr 

02/1/PDG/2017 znalazłaby się pierwotnie na V miejscu i mieściłaby się w limicie środków. 

Rada podjęła decyzję o sfinansowaniu operacji z środków finansowych dla  Przedsięwzięcia 

1: Przedsiębiorcza „Gryflandia” – za 7 członków Rady Decyzyjnej (jednogłośnie). 

Po rozpatrzeniu protestów Rada podjęła uchwały: 

- nr IV/49/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” z dnia 

05 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 

1/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w zakresie  rozwój przedsiębiorczości: Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr IV/49/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 7 osób, za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

- Przewodniczący odczytał uchwałę nr IV/50/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Gryflandia” z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój przedsiębiorczości: Podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

 - nr IV/51/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” z 

dnia 05 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach 

naboru nr 2/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr IV/49/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 7 osób, za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
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- Przewodniczący odczytał uchwałę nr IV/52/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Gryflandia” z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej. 

 

ad. 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania. Nie złożono wniosków i zapytań. 

 

ad. 5. Zakończenie posiedzenia. 

     Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że porządek posiedzenia został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

 Przemysław Kowalewski 


