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Protokół z XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego  

„Kraina wokół Lublina” 

z dnia 16 października  2017 r. 

 

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 października 2017 r. w siedzibie LGD „Kraina 

wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, rozpoczęło się o godzinie 13:30 i trwało nieprzerwanie 

do godziny 15:30, obecnych było 9  osób (zgodnie z załączoną listą obecności). 

 Zebranie otworzył Przewodniczący Rady – Jan Andrzej Dąbrowski przedstawiając 

zebranym porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie protestów od oceny Rady LGD „Kraina wokół Lublina” złożonych                      

w ramach naborów wniosków (od I/2017 do VII /2017) odbywających się w terminie 

od 20 lipca  – 18 sierpnia 2017r.: 

I/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji,                     

w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu                                       

oraz innowacyjności" 

II/2017 - Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym 

podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności  

III/2017 - Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie 

kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu 

oraz innowacyjności 

IV/2017 - Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców                                

z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu 

oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
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V/2017 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze 

rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności 

VI/ 2017 Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych 

szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych 

z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 

innowacyjności 

       VII/2017 Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego 

5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzonych protestów. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie obrad. 

Ad.2  

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum: w obradach 

uczestniczyło 9 z 15 członków Rady. 

 Jan Andrzej Dąbrowski poinformował zebranych, że podczas zebrania jest zachowany 

parytet sektorowy: przedstawiciele sektora publicznego stanowią 22,23% zebranych, 

przedstawiciele sektora społecznego – 33,33% zebranych, natomiast przedstawiciele sektora 

gospodarczego – 44,44%. Żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów (grupa 

interesu publicznego – 40,00%, grupa interesu lokalnych organizacji pozarządowych – 

40,00%, grupa interesu ochotniczych straży pożarnych –20,00%). 

 Ad.3  

 Jan Andrzej Dąbrowski poddał pod głosowanie porządek obrad, który został 

jednogłośnie przyjęty. 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym informacje dotyczące protestów od oceny Rady, 

które zostały złożone do dnia 16 października:  

W ramach naboru I/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji, w tym  z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 

klimatu  oraz innowacyjności – złożono 20 protestów.  

W ramach naboru II/2017 - Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów                  

i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – złożono 3 protesty.  
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W ramach V/2017 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze 

rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 

klimatu oraz innowacyjności - złożono 2 protesty. 

Przewodniczący poinformował, że protesty zostały przeanalizowane przez członków 

Zespołów Oceniających ds. weryfikacji protestów  - wybranych  na posiedzeniu Rady              

w dniu 11 września br. Przy weryfikacji protestów została zachowana zasada, że członek 

Zespołu Oceniającego, który oceniał wniosek nie weryfikował protestu od oceny tego 

wniosku. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie uchwał dotyczących weryfikacji 

protestów  kolejno, bezpośrednio po przedstawieniu uzasadnień do uznania protestu za 

zasadny bądź niezasadny sformułowanych przez członków Zespołów Oceniających.  

Obecni na posiedzeniu wyrazili akceptację co do sposobu rozpatrzenia protestów oraz 

podjęcia uchwał. 

Ad.5. 

 Jan Andrzej Dąbrowski przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-49/17 

pod tytułem „Szafir Projekt – Pracownia stolarsko – artystyczna”, złożony przez Martę 

Przech.  

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności  z lokalnymi kryteriami wyboru.  

Kryterium nr 9  

Wnioskodawca planuje podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług:  Produkcja 

pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23) i osiągnięcie                      

z tego tytułu głównych przychodów w działalności (na podstawie zapisów biznesplanu tabela 

III.3.2 oraz IV.4.1). Jako dodatkowe wnioskodawca podaje kilka zakresów działalność,  w tym:  

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego 

i ogrodniczego (PKD 95.22). Jest to zakres działalności wymieniony w Regulaminie konkursów 

oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju                         

w perspektywie finansowej 2014-2020 jako wspierany w ramach kryterium nr 9 karty oceny 

operacji. Jednakże z zapisów biznesplanu wynika, że usługi te będą miały marginalny zakres 

w działalności firmy Wnioskodawcy tj. ok. 2,8 % planowanego 12-miesięcznego  poziomu 

sprzedaży  firmy (na podstawie tabeli nr 3.2).  

Mając na uwadze powyższe, podejmowana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza                            

nie wpłynie na dostępność mieszkańców do deficytowych usług dla ludności, co było 

głównym celem LGD  przy  formułowaniu kryterium nr 9.   
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Decyzją Rady LGD „Kraina wokół Lublina” nie przyznaje się pkt. w kryterium 9 (Zakres 

podejmowanej lub rozwijanej działalności - zgodnie z załącznikiem nr 13 do Regulaminu 

konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020). 

Kryterium nr 8 

Wnioskodawca w biznesplanie opisał, że realizowane w ramach podejmowanej działalności 

usługi mają także na celu wspieranie i reklamowanie zarejestrowanych produktów lokalnych 

(artykuły użytkowe i dekoracyjne dekorowane lub wzorowane hasłami, przepisami                                 

i motywami promującymi produkty lokalne jak i teren powiatu) oraz, że podejmie 

współpracę z wytwórcami zarejestrowanych produktów lokalnych i tworzenie usług we 

współpracy z nimi. 

Wnioskodawca, nie wskazał konkretnie o jakie produkty lokalne chodzi (nie istnieje rejestr, 

który ewidencjonowałby produkty lokalne wytwarzane na terenie LGD) oraz na czym 

konkretnie polegałaby współpraca z wytwórcami  tych produktów, która miałaby wpływ na 

wsparcie handlu produktami lokalnym. W konsekwencji nie pozwala to na przyznanie 

punktów w kryterium 8 (Wykorzystanie produktów lokalnych).  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/430/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-49/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-36/17 pod 

tytułem  ”Utworzenie biura podatkowo – rachunkowego z opcją obsługi mobilnej w 

siedzibie klienta”, złożony przez Joannę Sobczak. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności wniosku z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 

2020.  

Zgodnie z zapisem INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje 

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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  „W przypadku, gdy 
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planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. budowa, 

odbudowa, remont, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń 

wymagających posadowienia), a także, gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia 

nieruchomości albo odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania 

zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie nieruchomości, należy załączyć dokument 

potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja.”                 

(A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy pkt. 5 s.14 

Instrukcji). 

Wnioskodawca w biznesplanie wskazał, że w ramach planowanej realizacji operacji 

zakupione zostanie wyposażenie biura rachunkowego: szafa stalowa, biurka, sejf, krzesła.                      

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien udokumentować posiadanie tytułu 

prawnego do nieruchomości na której realizowana będzie operacja tj. wyposażenie biura 

podatkowo-rachunkowego.    

Wnioskodawca nie spełnił tego wymogu, z tego względu nie jest możliwa pozytywna 

weryfikacja wniosku w pkt. VI.4 Karty oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020: 

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 

zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/431/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-36/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 

Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-26/17 pod 

tytułem „FITNESS KLUB GARBÓW”, złożony przez Adriana Jóźwiaka. 
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Stwierdzono podstawę do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod względem 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 4  

Wnioskodawca w pkt. VIII biznesplanu oświadczył, że w związku z nowoutworzoną 

działalnością gospodarczą nie tworzy miejsc pracy, natomiast w pkt. 6.1 wniosku                                  

o przyznanie pomocy oraz w  tabeli 9.3 biznesplanu Wnioskodawca wskazuje, że planuje 

utworzyć 2 miejsca pracy (zaplanowano koszty na wynagrodzenia 2 pracowników). 

Mając na uwadze powyższe uznano  wypełnienie pkt. VIII biznesplanu jako oczywistą omyłkę 

Wnioskodawcy i w kryterium 4 (operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 uzasadnionego 

ekonomicznie miejsca pracy) przyznano 3 pkt.  

Kryterium nr 10  

Na podstawie danych w bazie CEIDG uznano,  że na terenie gminy Garbów prowadzona jest 

działalność gospodarcza  w zakresie  kodu PKD 93.13 Z (Działalność obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej). Jednak po przeanalizowaniu zakresu działalności tych firm 

uznano, że planowany do utworzenia przez Wnioskodawcę w ramach operacji Klub Fitness                  

w Garbowie będzie pierwszym tego typu obiektem w gminie Garbów. Mając na uwadze 

powyższe w kryterium 10 Innowacyjność przyznano 3 pkt.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/432/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-26/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie                    
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. 
 
Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-03/17 pod 

tytułem „Warsztat wulkanizacji, konserwacji oraz naprawy pojazdów, maszyn 

ogrodniczych i rolniczych”,  złożony przez Mariusza Jana Furmagę. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 6 
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Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że ramach 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu typu: urządzenia wyposażone w wyświetlacze LED, wewnętrzne 

akumulatory pozwalające na 3 godz. pracy bez zasilania testera z zewnątrz, automatyczne 

ładowanie testera ze złącza pojazdu, zastosowanie oświetlenia ledowe w pomieszczeniu, 

segregacja odpadów z działalności warsztatu w odpowiednie, przystosowane do tego 

pojemniki. 

W Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem 

działalności gospodarczej kryterium nr 6 definiuje się jako: „Kryterium wprowadza 

preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie środowiska lub 

przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w ramach kryterium 

uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 

ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. 

Wymienione w pkt. IV 8 oraz pkt IV 9 biznesplanu  parametry urządzeń/wyposażenia 

planowanych  do zakupu w ramach projektu nie są ponadstandardowe. Wnioskodawca 

planuje do zakupu nowy sprzęt, który nie odbiega normami zużycia energii od innego, 

funkcjonującego na rynku, nowego sprzętu tego typu. 

Inne opisane w biznesplanie rozwiązania uznaje się za oczywiste i zgodne z obowiązującymi 

normami np. segregacja odpadów. Według oceniających, nie mogą być one uznane jako 

specjalne rozwiązania mając na celu ochronę środowiska podjęte w ramach realizacji 

operacji.  

Wymienione w pkt. IV 8 oraz pkt IV 9  zastosowanie oświetlenia LED w pomieszczeniu nie ma 

odzwierciedlenia w części VII  biznesplanu (głównie tabela 7.1).  

Mając na uwadze powyższe w kryterium nr 6 nie zostały przyznane punkty.  

Kryterium 8 

W opinii oceniających nie można stwierdzić, że zakres usług świadczonych przez 

Wnioskodawcę w ramach planowanej do utworzenia działalności gospodarczej (naprawa 

maszyn rolniczych i ogrodniczych) będzie wspierać handel produktami lokalnymi.  

Z tego względu w kryterium nr 8 Wykorzystanie produktów lokalnych nie przyznaje się 

punktów.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/433/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-03/17 złożonego w ramach I/2017 
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naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-31/17                         

pod tytułem „Gabinet diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej „Ścieżki rozwiązań”                          

dr Katarzyna Hartfil”,  złożony przez Katarzynę Hartfil. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 6 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że ramach 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu typu:  

- w ramach projektu  zostanie zakupiony:  sprzęt z normą zużycia  energii elektrycznej A+, 

klimatyzator wykorzystujący gaz R 290; 

- wykorzystanie drogi elektronicznej do komunikacji z pacjentami,  prowadzenia 

dokumentacji oraz rejestracji. 

W Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem 

działalności gospodarczej kryterium nr 6 definiuje się jako: „Kryterium wprowadza 

preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie środowiska lub 

przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w ramach kryterium 

uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 

ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. 

Wymienione we wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanie urządzenia oraz 

zastosowanie drogi elektronicznej w komunikacji z pacjentami w opinii oceniających nie są 

działaniami ponadstandardowymi, które można uznać za rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska  lub przeciwdziałające zmianom klimatu. 

Mając na uwadze powyższe w kryterium 6  - W ramach operacji planowane są rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie zostały 

przyznane punkty.  

Kryterium 8 
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W opinii oceniających nie można stwierdzić, że zakres usług świadczonych przez 
Wnioskodawcę  w ramach planowanej do utworzenie działalności gospodarczej będzie 
wspierać handel produktami lokalnymi.  

Wnioskodawca w pkt 1.4 wniosku o przyznanie pomocy zawarł informację, że wykonanie 
mebli (zaplanowanych w ramach projektu) będzie zlecone działającej na obszarze LGD firmie 
stolarskiej.  

We wniosku ani biznesplanie nie zostały przytoczone argumenty, które wskazywałyby,                       
że ww. meble mają cechy produktu lokalnego (na podstawie definicji produktu lokalnego 
przytoczonej na stronie http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl) 

 Z tego względu w kryterium nr 8 Wykorzystanie produktów lokalnych nie przyznaje                              
się punktów.  

Kryterium 10 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w sytuacji, w której 

zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, przyniosłaby taki 

sam rezultat. Na obszarze LGD działają gabinety, w których można skorzystać z usług                            

w zakresie terapii psychologicznej, które planuje świadczyć Wnioskodawca. 

W związku z powyższym w kryterium nr 10 Innowacyjność nie przyznano punktów za 

innowacyjność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/434/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-31/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-13/17 pod 

tytułem: Promocja i sprzedaż lokalnych produktów z samochodu gastronomicznego typu 

food truck, złożony przez Agatę Urszulę Czepiel. 

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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Zgodnie z Regulaminem  konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Rozdział XI Protest) Beneficjentowi, przysługuje prawo do wniesienia 

protestu od: a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo b) nieterminowego złożenia 

wniosku, albo c) braku zgodności z zakresem tematycznym, albo d) nieuzyskania przez 

operację minimalnej liczby punktów, albo e) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie 

mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie 

pomocy, albo f) uchybień proceduralnych.  

Wnioskodawca w proteście błędnie wskazał przyczynę wniesienia protestu jako: 

„Nieuzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów określonych w LSR –operacja                  

nie uzyskała minimalnej liczby punktów przewidzianej dla operacji”.   

Wniosek o nr KWL-I/PD-13 w wyniku procedury oceny wniosków złożonych w ramach I/2017 

naboru wniosków został uznany za zgodny z LSR i z liczbą 26 punktów znalazł się na 2.  

miejscu Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach I/2017 naboru wniosków o 

przyznanie pomocy   za pośrednictwem LGD "Kraina wokół Lublina" w ramach poddziałania 

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

przez społeczność"- przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności".  

W dniu przekazania wniosków do Zarządu Województwa Lubelskiego operacja mieściła                  

się w limicie środków przeznaczonym na dofinansowanie projektów wskazanym                                 

w ogłoszeniu  o naborze. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/435/17 w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-13/17 
złożonego w ramach I/2017 naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach 
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-08/17 pod 

tytułem „Innowacje fryzjerskie – wirtualne staje się rzeczywistym i oczywistym” Urszula 

Kozyra” złożony przez Urszulę Kozyra. 
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Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 6 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że ramach 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu typu: energooszczędne urządzenia i oświetlenie LED.  

W  Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem 

działalności gospodarczej (kryterium nr 6) - Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub 

przeciwdziałające zmianom klimatu - definiuje się jako: „Kryterium wprowadza preferencję 

dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie środowiska lub przeciwdziałała 

zmianom klimatycznym.  Za rozwiązania promowane w ramach kryterium uważane będzie: 

wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie 

fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym zużyciem energii. 

Wymienione w pkt. IV 8 oraz pkt IV 9  zastosowanie oświetlenia LED w pomieszczeniu nie ma 

odzwierciedlenia w części VII  biznesplanu (głównie tabela 7.1). Również przedstawione 

przez Wnioskodawcę oferty nie potwierdzają, że w ramach operacji zastosowane będą 

rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu. 

Mając na uwadze powyższe w kryterium 6 nie zostały przyznane punkty.  

Kryterium 8 

W opinii oceniających nie można stwierdzić, że zakres usług świadczonych przez 

Wnioskodawcę w ramach planowanej do utworzenia działalności gospodarczej (PKD 96.02.Z 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne) będzie wspierać handel produktami lokalnymi.  

Wnioskodawca w pkt 1.4 wniosku o przyznanie pomocy oraz w pkt. 4.2.1 biznesplanu zawarł 

informację, że promowane będą  produkty (Krówki OSM Bychawa i Całuski Pszczelowolskie), 

jednak  brak jest potwierdzenia zakupów w planowanych kosztach prowadzonej działalności 

(tabela 9.2 biznesplanu). 

Z tego względu w kryterium nr 8 Wykorzystanie produktów lokalnych nie przyznaje się 

punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/436/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-08/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie                    
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na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-21/17 pod 

tytułem „Utworzenie pracowni projektowania wnętrz” złożony przez Agatę Jankowską. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 6 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że ramach 
operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu typu:  
- zakupiony sprzęt elektroniczny będzie w najwyższej klasie energetycznej, ze zmniejszonym 
zużyciem energii; 
- w pracy wykorzystywany będzie papier ekologiczny; 
- w ramach prowadzonej działalności powstawać będą projekty uwzględniające technologie 
energooszczędne. 
W  Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem 
działalności gospodarczej kryterium nr 6 definiuje się jako: „Kryterium wprowadza 
preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie środowiska lub 
przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w ramach kryterium 
uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 
ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 
zużyciem energii. 
Wymienione w pkt. IV 8 oraz pkt. IV 9  parametry urządzeń/wyposażenia planowanych do 

zakupu w ramach projektu nie są ponadstandardowe dla tego typu urządzeń (wnioskodawca 

planuje do zakupu nowy sprzęt elektroniczny, który nie odbiega normami zużycia energii od 

innego funkcjonującego na rynku nowego sprzętu tego typu).  

Inne opisane w biznesplanie rozwiązania (projektowanie energooszczędnych domów) nie 

mieszczą się w definicji kryterium i według oceniających, nie mogą być uznane jako specjalne 

rozwiązania mające na celu ochronę środowiska podjęte w ramach realizacji operacji.  

Mając na uwadze powyższe w kryterium 6 W ramach operacji planowane są rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie zostały 

przyznane punkty.  

Kryterium 10 
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Z informacji dostępnych oceniającym (baza CEIDG oraz wnioski dofinansowane w ramach 

I/2016 naboru wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej) na obszarze 

LGD „Kraina wokół Lublina” prowadzona jest działalność dotycząca usług projektowania                       

z uwzględnieniem wizualizacji 360° oraz „wirtualnego spaceru”.  

W związku z powyższym w kryterium nr 10 Innowacyjność - nie przyznano punktów                               

za innowacyjność na terenie LGD „Kraina wokół Lublina”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/437/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-21/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-15/17 pod 

tytułem „Zakup kompletnego wyposażenia w celu otwarcia firmy odzieżowej” złożony 

przez Marcina Samborskiego. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 10 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że 

przedsięwzięcie będzie innowacyjne na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”. Innowacja 

polegać ma na umieszczaniu na odzieży zdobień odblaskowych metodą haftu maszynowego.   

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w sytuacji, w której 

zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, przyniosłaby taki 

sam rezultat. 

Uznano, że na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” funkcjonują firmy świadczące usługi w 

zakresie kodu PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży oraz 14.13.Z 
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Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. Tego typu działalność pozwala również na 

wykorzystanie do zdobień nici odblaskowych oraz haftu maszynowego. 

Tym samym w kryterium Innowacyjność  nie przyznaje się punktów za innowacyjność na 

terenie LGD „Kraina wokół Lublina”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/438/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-15/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-07/17 pod 

tytułem „Kancelaria Adwokacka – Adwokat dla Społeczeństwa” złożony przez Annę 

Kamińską. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 6 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz we wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że ramach 
operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu typu:  
- zakupiony sprzęt elektroniczny będzie w najwyższej klasie energetycznej, ze zmniejszonym 
zużyciem energii; 
- w pracy wykorzystywany będzie papier ekologiczny; 
- stosowana będzie segregacja odpadów; 
- realizowane będą porady prawne w zakresie możliwości pozyskania środków na zakup 
urządzeń wykorzystujących OZE 
W  Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem 

działalności gospodarczej kryterium nr 6 definiuje się jako: „Kryterium wprowadza 

preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie środowiska lub 

przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w ramach kryterium 

uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp 

ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. 
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Wymienione w pkt. IV 8 oraz pkt IV 9 biznesplanu  parametry urządzeń/wyposażenia 

planowanych do zakupu w ramach projektu nie są ponadstandardowe. Wnioskodawca 

planuje do zakupu nowy sprzęt elektroniczny, który nie odbiega normami zużycia energii od 

innego funkcjonującego na rynku nowego sprzętu tego typu. 

Inne opisane w biznesplanie rozwiązania uznaje się za oczywiste i zgodne z obowiązującymi 

normami np. segregacja odpadów. Według oceniających, nie mogą być one uznane jako 

specjalne rozwiązania mając na celu ochronę środowiska podjęte w ramach realizacji 

operacji.  

Mając na uwadze powyższe w kryterium nr 6 nie zostały przyznane punkty.  

Kryterium 8 

W opinii oceniających nie można stwierdzić, że zakres usług świadczonych przez 

Wnioskodawcę  w ramach planowanej do utworzenia działalności gospodarczej (PKD 69.10.Z  

Działalność  prawnicza) będzie wspierać handel produktami lokalnymi.  

Wnioskodawca w pkt 1.4 wniosku o przyznanie pomocy oraz w pkt. 4.2.1 biznesplanu zawarł 

informację, że promowane będą  produkty lokalne (Krówki OSM Bychawa i sok z tłoczni 

SKUBIG), jednak brak jest potwierdzenia zakupów w planowanych  kosztach prowadzonej 

działalności (tabela 9.2 biznesplanu). 

Z tego względu w kryterium nr 8 Wykorzystanie produktów lokalnych nie przyznaje się 

punktów.  

Kryterium nr 10 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w sytuacji, w której 

zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, przyniosłaby taki 

sam rezultat.  

Z tego względu kompleksowa obsługa prawna z zakresu wszystkich dziedzin prawa prowadzi 

w rezultacie do utworzenia nowej (na obszarze gminy Zakrzew) działalności w zakresie usług 

adwokackich (kancelaria adwokacka). Na trenie LGD „Kraina wokół Lublina”- w Bełżycach 

działa kancelaria adwokacka, z której usług można skorzystać w miejscu rejestracji 

działalności (Bełżyce). Z informacji uzyskanych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, 

informacje o statusie wykonywania zawodu przez adwokat Izabelę Annę Konaszczuk, 

zamieszczone w rejestrze adwokatów nie są aktualne. 
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W związku z powyższym w kryterium nr 10 przyznano punkty za innowacyjność na terenie 

gminy. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/439/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-07/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-17/17 pod 

tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie medycyny estetycznej, złożony 

przez Agnieszkę Suchodolską. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny w ramach 

kryterium nr 10 - Innowacyjność. Postanowiono uwzględnić zarzut dotyczący wyników oceny 

w ramach kryterium nr 6 - W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania 

sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu. 

Kryterium nr 10 - Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej 

Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie 

innowacji w sytuacji, w której zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion 

innowacyjności, przyniosłaby taki sam rezultat. Na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” 

działają gabinety, w których można skorzystać z usług w takim zakresie, jak te, które w 

ramach planowanej działalności gospodarczej będzie świadczył Wnioskodawca. 

W związku z powyższym w ramach kryterium nr 10 – Innowacyjność nie przyznano punktów  

za innowacyjność na obszarze LGD „Kraina wokół lublina”. 

Kryterium nr 6 - Uznano zarzut wniesiony w proteście i przyznano punkty za montaż 

oświetlenia LED, które zostało wymienione w kosztorysie inwestorskim dołączonym do 

wniosku o przyznanie pomocy. 

W związku z powyższym przyznano 5 pkt. w ramach kryterium nr 6 - W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska  lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/440/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-17/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
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Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-45/17 pod 

tytułem ”Be Creative Agencja Kreatywna”, złożony przez Karolinę Teresę Białek. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Zgodnie z zapisem informacji pomocniczej przy wypełnianiu biznesplanu (pkt. 7.1): 

 Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru maszyn, urządzeń, sprzętu                

oraz uzasadnić konieczność dokonania zakupu towarów lub usług o podanych parametrach 

technicznych  i jakościowych. Należy ocenić wpływ poszczególnych elementów zakresu 

rzeczowego operacji na osiągnięcie jej celów. Ocena dotyczy zarówno kosztów 

kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Dla ustalenia, czy wszystkie elementy zakresu 

rzeczowego są niezbędne do osiągnięcia celu operacji, należy dokonać oceny zasadności 

planowanych inwestycji obejmujących zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, 

sprzętu komputerowego i oprogramowania, systemów zarządzania jakością, patentów                          

i licencji (..).Wpływ elementów zakresu rzeczowego na osiągnięcie celów operacji zostanie 

określony na podstawie pozytywnej oceny mówiącej, że: 

  są spójne w zakresie stosowanych lub planowanych do stosowania technologii 

produkcji/organizacji działalności usługowej/handlowej;  

 są dostosowane mocą/wydajnością do profilu i skali produkcji (zakładanej prognozy 

sprzedaży) w odniesieniu do posiadanego zaplecza i jego stanu technicznego oraz 

pozostałych elementów zakresu rzeczowego operacji; 

Wnioskodawca w Biznesplanie (pkt 7.1) nie dookreślił parametrów technicznych 

planowanego do zakupu sprzętu (z wyjątkiem serwera).  Uniemożliwia to weryfikację 

wartości rynkowej tych kosztów. Wątpliwości co do zasadności zakresu rzeczowego projektu 

stanowi również zakup 3 komputerów – przy założeniu samozatrudnienia Wnioskodawcy 

(etat) i zatrudnienia pracownika (0,2 etatu). 
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Z tego względu nie jest możliwa pozytywna weryfikacja wniosku w pkt. VIII.7 Karty oceny 

zgodności operacji z PROW 2014-2020: „Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem 

operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej 

operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% 

kwoty, jaką można przyznać na tę operację”. 

Mając na uwadze powyższe, utrzymuje się decyzję Rady LGD „Kraina wokół Lublina” co do 

braku zgodności wniosku z PROW 2014-2020.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/441/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-45/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-16/17 pod 

tytułem: Utworzenie firmy ADMIL – wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego i budowlanego, 

złożony przez Miłosza Adamczyk. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 10 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji                      w sytuacji, 

w której zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, 

przyniosłaby taki sam rezultat. W Biznesplanie zaplanowano świadczenie usług koszenia oraz 

odśnieżania i wypożyczania sprzętu ogrodniczego i budowlanego. Świadczenie 

udoskonalonych usług lub usługi kompleksowej prowadzi do takich samych rezultatów jakie 

osiągają firmy świadczące usługi różnorodnym nowoczesnym sprzętem. W związku z 

powyższym nie przyznano punktów w kryterium nr 10 – Innowacyjność. 

Kryterium nr 6 

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za rozwiązania promowane w ramach powyższego kryterium uznaje się 

wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz zakup urządzeń i maszyn ze zmniejszonym 
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zużyciem energii. W ramach realizacji operacji zaplanowano zakup urządzeń, które 

napędzane są silnikami spalinowymi. Zarówno w ofertach jak i Biznesplanie brak jest 

informacji dotyczących ponadprzeciętnego zmniejszenia spalania czy zmniejszonej emisji 

spalin. Przewidziane w ramach projektu zakupy nie zawierają ponadpodstawowych dla tego 

typu urządzeń związanych z ochroną środowiska. 

W związku z powyższym nie przyznano punktów w kryterium nr 6 - W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/442/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-16/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-34/17 pod 

tytułem: Nowa działalność gospodarcza wpływająca na właściwe zabezpieczenie 

środowiska naturalnego, złożony przez Łukasza Głosa. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, uznano zarzut dotyczący 

niedoszacowania liczby punktów.  

 

1. Kryterium nr 10 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w 

sytuacji, w której zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion 

innowacyjności, przyniosłaby taki sam rezultat. Świadczenie udoskonalonych usług 

lub usługi kompleksowej prowadzi do takich samych rezultatów jakie osiągają firmy 

świadczące usługi mniej różnorodnym lub nowoczesnym sprzętem. Ponadto, jak 

napisano w proteście, kompleksowość usługi jest uzależniona od współpracy                               

z projektantami ogrodów oraz firmami budowlanymi. Zakres planowanych                           
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do realizacji zakupów (ciągnik i glebogryzarka) nie uzasadniają wnoszonych                            

w proteście zarzutów. Dodatkowo z części IX.9.1 Biznesplanu wynika, że zakres 

planowanych usług to: przygotowanie i oczyszczanie terenu oraz odwodnienie 

terenu. Usługi te nie mogą zostać uznane za innowacyjne. 

Mając na uwadze powyższe w ramach kryterium nr 10- Innowacyjność,  nie przyznaje 

się punktów. 

 

Kryterium nr 6.  

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za rozwiązania promowane w ramach powyższego kryterium uznaje się 

wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz zakup urządzeń i maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. We wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanie brak jest informacji 

dotyczących np. spełniania normy emisji spalin Euro 6, która uznawana jest za rozwiązanie 

przyjazne dla środowiska. Przewidziane w ramach projektu zakupy nie zawierają 

ponadpodstawowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska dla tego typu urządzeń. 

Mając na uwadze powyższe w ramach kryterium nr 6 - W ramach realizacji operacji 

planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom 

klimatu nie przyznaje się punktów. 

Uwzględniając zarzut błędnego zsumowania liczby punktów uznano oczywistą omyłkę 

przyznając łącznie dla projektu 9 punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/443/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-34/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-39/17 pod 

tytułem: Wdrożenie nowej usługi polegającej na wprowadzeniu kompleksowych rozwiązań 

do zarządzania procesami logistycznymi, złożony przez Marię Paradzińską. 
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Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny w ramach 

oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

Kryterium nr 10  

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne uznaje się wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi lub procesu produkcyjnego. Innowacyjnością nie jest zastosowanie 

innowacji w sytuacji, w której zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion 

innowacyjności, przyniosłaby taki sam rezultat. We wniosku o przyznanie pomocy oraz                       

w biznesplanie nie zawarto konkretnych informacji,  które umożliwiłyby pozytywnie ocenić 

wniosek w ramach powyższego kryterium. Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze 

przedsiębiorców CEIDG wynika, iż na terenie gminy Jastków funkcjonują firmy o kodzie PKD 

74.90.Z, nie ma natomiast możliwości weryfikacji w jaki sposób oferta planowanego do 

utworzenia przedsiębiorstwa różniłaby się od oferowanych na rynku usług. 

W związku z powyższym w kryterium nr 10  Innowacyjność – nie przyznano punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/444/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-39/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-II/NU-11/17 pod 

tytułem: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu 

MB-77HS w produkcji stolarki budowlanej złożony przez firmę ALU TDR Daniel Tomasz 

Radzewicz. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny w ramach 
kryterium nr 8 - W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Postanowiono częściowo 
uwzględnić zarzut dotyczący wyników oceny w ramach kryterium nr 11 - Innowacyjność. 

Kryterium nr 8 
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W  Opisie kryteriów wyboru dla projektów związanych z wprowadzaniem na rynek nowych 
lub ulepszonych usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności kryterium nr 8 
definiuje się jako: „Kryterium wprowadza preferencję dla projektów, których realizacja będzie 
sprzyjała ochronie środowiska lub przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania 
promowane w ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej 
(zakup i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz 
maszyn ze zmniejszonym zużyciem energii”. 

Wnioskodawca w pkt. BIII.1.4 Wniosku o przyznanie pomocy oraz w pkt IV.8 biznesplanu 
wymienia „wprowadzenie na rynek nowatorskich produktów jakimi są przeszklone 
przesuwane okna HS w systemie MB-77HS charakteryzujące się niskim współczynnikiem 
przenikania ciepła, wysoką szczelnością na wodę i wietrze, wysoką izolacją termiczną                           
i akustyczną” jako rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko. W opinii 
oceniających rozwiązania te nie mieszczą się w powyższej  definicji kryterium, gdyż dotyczą 
zakresu działalności Wnioskodawcy a nie sposobu realizacji projektu (operacji). 

W związku z powyższym w kryterium nr 8 W ramach realizacji operacji planowane                           
są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 
przyznano punktów.  

Kryterium nr 11 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w sytuacji, w której 
zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, przyniosłaby taki 
sam rezultat.  

Po przeanalizowaniu dostępnych informacji (baza CIDG, telefoniczne rozeznanie rynku) w 
opinii oceniających na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” istnieją firmy, które w swojej 
ofercie posiadają systemy okienno-drzwiowe o wysokich parametrach oszczędności energii 
cieplnej. Istnieją również firmy, które w swojej ofercie posiadają produkty Aluplast 
(producent systemu MB – 86).    

W związku z powyższym w kryterium nr 11 Innowacyjność  przyznano  3 punkty za 
Innowacyjność na terenie gminy, nie przyznano punktów za innowacyjność na obszarze LGD 
„Kraina wokół Lublina”.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/445/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-II/NU-11/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-47/17 pod 

tytułem: Firma usługowo-budowlana związana z wykorzystaniem podnośnika koszowego, 

złożony przez Martę Anikę Dubiel. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru projektów.  

Kryterium nr 6. 

Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za rozwiązania promowane w ramach powyższego kryterium uznaje się 

wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz zakup urządzeń i maszyn ze zmniejszonym 

zużyciem energii. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup m.in. podnośnika 

koszowego, tabletu, laptopa, agregatu prądotwórczego oraz myjek: parowej, do mycia okien 

oraz ciśnieniowej. Przewidziane w ramach projektu zakupy nie zawierają 

ponadpodstawowych, charakterystycznych dla tego typu urządzeń technologii związanych z 

ochroną środowiska. Deklaracja wnioskodawcy o zakupie z własnych środków żarówek LED 

nie ma odzwierciedlenia w zestawieniu rzeczowo-finansowym Biznesplanu (w pozycji koszty 

niekwalifikowane).  

W związku z powyższym nie przyznano punktów w kryterium nr 6 - W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/446/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-47/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-24/17 pod 

tytułem: Usługi ogrodnicze, złożony przez Miłosza Ćwieka. 

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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Zgodnie z Regulaminem konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Rozdział XI Protest) Beneficjentowi, przysługuje prawo do wniesienia 

protestu od: a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo b) nieterminowego złożenia 

wniosku, albo c) braku zgodności z zakresem tematycznym, albo d) nieuzyskania przez 

operację minimalnej liczby punktów, albo e) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie 

mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie 

pomocy, albo f) uchybień proceduralnych.  

Wnioskodawca w proteście błędnie wskazał przyczynę wniesienia protestu jako: 

„Nieuzyskanie przez operację minimalnej liczby punktów określonych w LSR –operacja                  

nie uzyskała minimalnej liczby punktów przewidzianej dla operacji”.   

Wniosek o nr KWL-I/PD-24 w wyniku procedury oceny wniosków złożonych w ramach I/2017 

naboru wniosków został uznany za zgodny z LSR i z liczbą 16 punktów znalazł się na 19.  

miejscu Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach I/2017 naboru wniosków                   

o przyznanie pomocy  za pośrednictwem LGD "Kraina wokół Lublina" w ramach poddziałania 

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

przez społeczność"- przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności".  

W dniu przekazania wniosków do Zarządu Województwa Lubelskiego operacja mieściła                  

się w limicie środków przeznaczonym na dofinansowanie projektów wskazanym                                 

w ogłoszeniu  o naborze. 

Tym samym protest Wnioskodawcy pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/447/17 w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-24/17 
złożonego w ramach I/2017 naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach 
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-V/RW-12/17 pod 

tytułem: Budowa miejsca rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Szerokie, 

złożony przez Gminę Konopnica. 
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Stwierdzono podstawę do zmiany stanowiska dotyczącego wyniku oceny pod względem, 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.  

Kryterium nr 4 „W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie 

środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu” 

Wnioskodawca w punkcie B.II.1.4 (uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD) oświadczył, że zaplanował wykonanie projektu z materiałów 

ekologicznych (drewno). Uznano argument Wnioskodawcy polegający na zastosowaniu 

materiałów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu w konstrukcji altany i placu 

zabaw. Mając na uwadze powyższe w kryterium 4 przyznano 5  punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/448/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-V/RW-12/17 złożonego w ramach V/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
. 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-V/RW-13/17 pod 

tytułem: Rozbudowa infrastruktury sportowej Gminy Konopnica poprzez modernizację 

boiska piłkarskiego w Radawcu Dużym, złożony przez Gminę Konopnica. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyniku oceny pod względem 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

1. Kryterium nr 5 „Innowacyjność”. 

Wnioskodawca nie zawarł we wniosku informacji o innowacyjności projektu na terenie 

gminy Konopnica. Informacje zawarte w proteście nie mogą stanowić rozszerzenie 

wniosku. 

Z tego względu w kryterium nr 5 nie przyjmuje się punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/449/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-V/RW-13/17 złożonego w ramach V/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
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Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-40/17 pod 

tytułem: Ogród sensoryczny szansą na wsparcie rozwoju dzieci, złożony przez Agnieszkę 

Nowicką. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny  pod 

względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru projektów. 

Kryterium nr 10. 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne uznaje się wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi lub procesu produkcyjnego. Na podstawie informacji dostępnych 

oceniającym, na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” istnieje ogród sensualny 

(www.osmolice.pl). 

W związku z powyższym w kryterium nr 10  Innowacyjność – nie przyznano punktów. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/450/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-40/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-33/17 pod 

tytułem „Usługi tartaczne sposobem na niezależność finansową”, złożony przez Marcina 

Jankowskiego. 
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Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny wniosku pod 

względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Zgodnie z zapisem INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY na operacje 

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 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 W przypadku, gdy 

planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. budowa, 

odbudowa, remont, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń 

wymagających posadowienia), a także, gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia 

nieruchomości albo odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania 

zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie nieruchomości, należy załączyć dokument 

potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja. (A. 

Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy pkt. 5 s.14) 

Wnioskodawca w pkt.: 3,2 oraz pkt. 4.2.1 biznesplanu wskazał, że podejmowana działalność 

dotyczy usług tartacznych mobilnych oraz stacjonarnych.  

Z tego względu nie jest możliwa pozytywna weryfikacja wniosku w pkt. VI.4 Karty oceny 

zgodności operacji z PROW 2014-2020: Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie 

pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137 

Mając na uwadze powyższe, utrzymuje się decyzję Rady LGD „Kraina wokół Lublina” co do 

braku zgodności wniosku z PROW 2014-2020.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/451/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-33/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-II/NU-03/17 pod 

tytułem: Wprowadzenie na rynek nowych usług, w związku z budową i uruchomieniem stacji 

diagnostycznej pojazdów o masie do 3,5 tony złożonego przez Zygmunta Martynę. 

Postanowiono częściowo uwzględnić zarzut dotyczący wyników oceny w ramach kryterium 

nr 11 - Innowacyjność. 

Kryterium nr 11 

Zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

wokół Lublina” za innowacyjne nie uznaje się zastosowanie innowacji w sytuacji, w której 

zastosowanie innego rozwiązania nienoszącego znamion innowacyjności, przyniosłaby taki 

sam rezultat.  Wnioskodawca w biznesplanie uzasadnia, że planowana do zakupu linia 

diagnostyczna jest nowoczesna i innowacyjna na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”. W 

opinii oceniających usługi, które planuje świadczyć Wnioskodawca - okresowe badania 

techniczne samochodów osobowych, mogą być realizowane przy użyciu innych urządzeń nie 

posiadających cech innowacyjności i nie będzie to miało wpływu na zakres świadczonych 

usług. Z tego względu nie przyznaje się punktów za innowacyjność na terenie LGD „Kraina 

wokół Lublina”. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w proteście uznano, że na terenie 

gminy Niemce nie funkcjonuje żadna stacja diagnostyczna.  

Mając na uwadze powyższe w kryterium nr 11-Innowacyjność przyznano 3 pkt.                               
za innowacyjność na terenie gminy.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/452/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-II/NU-03/17 złożonego w ramach II/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-II/NU-29/17 pod 

tytułem „Ekologiczne toalety kompostujące”, złożony przez firmę Meblove-Lublin 

Aleksandra Drozd. 

Stwierdzono podstawę do zmiany stanowiska dotyczącego ustalenia kwoty wsparcia niższej 

niż wnioskowana kwota.  

Tym samym ustala  się kwotę  wsparcia w wysokości 139 100,00 zł. 
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Po przeanalizowaniu argumentów podanych przez Wnioskodawcę w proteście uznano                               

za kwalifikowane następujące koszty realizacji operacji wymienione we wniosku o przyznanie 

pomocy oraz biznesplanie:  

- projekty techniczne  – 50 000,00 zł   

- dzierżawa powierzchni nieruchomości – 18 000,00 zł 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr XI/453/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-II/NU-29/17 złożonego w ramach II/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Przewodniczący Rady przedstawił protest od oceny projektu nr KWL-I/PD-42/17 pod 

tytułem: Akademia Piękna Manager Konrad Adamczuk, złożony przez Konrada Adamczuk. 

Stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny pod 

względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wnioskodawca w ramach podjęcia działalności gospodarczej o kodzie PKD 96.02.Z- 

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne zaplanował zakupy m.in. laptop, smartphone, 

kamera z osprzętem, aparat fotograficzny, telefon firmowy, urządzenie wielofunkcyjne, 

telewizor (łączny koszt – 34 500 zł) oraz zakupy typowe dla gabinetu kosmetycznego: leżankę 

do zabiegów oraz akcesoria do zabiegów (łączny koszt 4 800,00 zł). W Biznesplanie widnieje 

informacja dotycząca tego, iż w ramach działalności zakładu kosmetycznego będą 

prowadzone również szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, zarządzania zespołem oraz 

nawiązywania relacji z klientem (pkt. 4.2.1. Biznesplanu). Przychody dla firmy będzie 

generował wyłącznie zakład kosmetyczny (część IX.9.1Biznesplanu). Brak jest bezpośredniej 

relacji pomiędzy przeprowadzaniem szkoleń (na które zaplanowano znaczny odsetek 

kosztów planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu) a działalnością zakładu 

kosmetycznego. Z tego względu nie jest możliwa pozytywna weryfikacja wniosku w pkt. VIII.7 

Karty oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 : „Biznesplan jest racjonalny                                      

i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych                      
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do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 

kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację” 

Mając na uwadze powyższe, utrzymuje się decyzję Rady LGD „Kraina wokół Lublina”                    

co do braku zgodności wniosku z PROW 2014-2020.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XI/454/17 w sprawie weryfikacji 
protestu od dokonanej oceny projektu nr KWL-I/PD-42/17 złożonego w ramach I/2017 
naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 
Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
 
 Na posiedzeniu obecnych było 9 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 9 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Ad. 6  

Przewodniczący Rady poprosił  Małgorzatę Olechowską – Kierownika Biura LGD o zabranie 

głosu i przedstawienie bieżących informacji. 

Kierownik Biura poinformowała obecnych, że dokumentacja z wyników rozpatrzenia 

protestów wraz z protestami zostanie niezwłocznie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa lubelskiego, gdzie będą rozpatrywane protesty, co do których Rada 

podtrzymała swoje stanowisko co do pierwotnej oceny. Wszyscy wnioskodawcy którzy złożyli 

protesty zostaną poinformowania o ich  weryfikacji dokonanej w dniu dzisiejszym przez Radę 

LGD. Wyniki oceny w postaci list złożonych protestów będą również upublicznione na stronie 

internetowej LGD. 

Ad. 7  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokołowała: 

Małgorzata Olechowska  

 

Przewodniczący Rady LGD „Kraina wokół Lublina” 

Jan Andrzej Dąbrowski  


