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Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 

dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017 
 

 

Zawartość:  

Posiedzenie  

Dzień I 

DATA GODZINA MIEJSCE 

20.03.2017 r. godz. 1400 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 20.03.2017 r. członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem 

na liście obecności.  

 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe 

osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu. Następnie, na podstawie listy 

obecności, podał liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 8 i stwierdził prawomocność posiedzenia, 

w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru operacji oraz że 

zachowane są parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 

oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia protestu w ramach naboru nr 1/2017: 

 

 Rafał Gnot 

 Lucyna Sobańska 

 Jakub Doliwa 

 Marek Sabara 

 Anna Pikuła 

 Alicja Gruza 

 Elżbieta Nitka 

 Janusz Demkowicz 

  

Po wskazaniu sekretarza posiedzenia, którym została Pani Lucyna Sobańska, Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem o ewentualne wnioski 

dotyczące zmiany porządku posiedzenia. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany porządku 

posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.  

 

Porządek obrad poddano pod głosowanie: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza złożonych protestów w ramach naboru nr 1/2017 i 3/2017. 

4. Podjęcie właściwych decyzji w odniesieniu do protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2017 

i 3/2017. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przystąpiono do analizy złożonego protestu. Dnia 1 marca 2017 r. wpłynął protest od 

Wnioskodawcy - Pana Mariana Marcina Paśko. 13 marca 2017 r. dokonując weryfikacji protestu Lokalna 

Grupa Działania „Zielone Bieszczady” wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia błędów formalnych 

w proteście, które Wnioskodawca skorygował 16 marca 2017 r., tj. w terminie.  
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Wnioskodawca: Marian Marcin Paśko 

Nr wniosku: P/1/2017/15 

Tytuł operacji: „Wykorzystanie potencjału kulturowego, rekreacyjnego i historycznego wsi Orelec oraz jej 

otoczenia – „Wierchy w Orelcu” 

 

Wnioskodawca odwołał się od następujących kryteriów: 

 

KRYTERIUM  1.3  Czas realizacji operacji 

Opis: Preferuje operacje o krótszym okresie realizacji projektu 

Punktacja:  

- ponad 12 miesięcy – 0 pkt. 

- pomiędzy 6 a 12 miesięcy – 1 pkt. 

- do 6 miesięcy – 3 pkt. 

Źródło weryfikacji: wniosek 

 

KRYTERIUM  1.5 Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów 

Opis: Preferuje operacje o racjonalnie zaplanowanych kosztach w powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są realne. 

Punktacja:  

- założenia nie realne – 0 pkt 

- średnie prawdopodobieństwo – 2 pkt 

- wysokie prawdopodobieństwo – 5 pkt 

Źródło weryfikacji: wniosek/biznes plan  

 

Po analizie przedstawionych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących kryteriów i przeprowadzonej 

dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr  II/52/17 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania 

operacji do dofinansowania, nabór nr 1/2017 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej 

przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 23.03.2017 r. na godz. 9.00. 

 

 

Posiedzenie  

Dzień II 

DATA GODZINA MIEJSCE 

23.03.2017 r. godz. 900 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 23.03.2017 r. członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem 

na liście obecności.  

 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe 

osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu. Następnie, na podstawie listy 

obecności, podał liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 8 i stwierdził, prawomocność posiedzenia, 

w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru operacji oraz że 

zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 

oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia protestu w ramach naboru nr 3/2017: 
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 Magdalena Stanisławska 

 Lucyna Sobańska 

 Jakub Doliwa 

 Alina Łukaszczuk 

 Marek Sabara 

 Anna Pikuła 

 Alicja Gruza 

 Elżbieta Nitka 

  

Po wskazaniu sekretarza posiedzenia, którym została Pani Lucyna Sobańska przystąpiono do analizy 

złożonych protestów.  

 

Dnia 7 marca 2017 r. wpłynął protest od Wnioskodawcy. 13 marca 2017 r. dokonując weryfikacji protestu 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia błędów formalnych 

w proteście, które Wnioskodawca skorygował 17 marca 2017 r., tj. w terminie.  

 

 

Wnioskodawca: Sailing mgr Bogumił Podwyszyński 

Nr wniosku: R/3/2017/8 

Tytuł operacji: „Zakup jachtów śródlądowych do celów czarterowych przez Sailing mgr Bogumił 

Podwyszyński” 

 

Wnioskodawca odwołał się do zarzutów o charakterze proceduralnym oraz od następujących kryteriów: 
 

Kryterium podstawowe nr 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

Opis: Preferuje operacje realizujące kilka celów LSR. 

Punktacja:  

- 1 cel szczegółowy – 1 pkt 

- 2 cele szczegółowe – 2 pkt 

- 3 i więcej celów szczegółowych – 3 pkt 

Źródło weryfikacji: Wniosek 

 

Kryterium podstawowe nr 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

Opis: Preferuje operacje o racjonalnie zaplanowanych kosztach w powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są realne. 

Punktacja:  

- założenia nie realne – 0 pkt 

- średnie prawdopodobieństwo – 2 pkt 

- wysokie prawdopodobieństwo – 5 pkt 

Źródło weryfikacji: wniosek/biznes plan 

 

Kryterium premiujące nr 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

Opis: Kryterium preferuje operacje innowacyjne. Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na 

obszarze LGD lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych czy społecznych. Innowacyjność w procesie wdrażania. Preferowane są operacje obejmujące 

niepowtarzalny zakres zadań lub/i przewidujące wykorzystanie ciekawych form ich realizacji. 

Punktacja:  

- projekt nie jest Innowacyjny – 0 pkt 

- projekt jest Innowacyjny – 1 pkt 

Źródło weryfikacji: Wniosek 
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Kryterium premiujące nr 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 

lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

Opis: Kryterium preferuje operacje na rzecz ochrony środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu 

(rozwiązania technologiczne, organizacyjno-zarządcze, innowacyjne)  

Punktacja:  

- operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu– 0 pkt 

- operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu– 2 pkt 

Źródło weryfikacji: Wniosek 

 

 

Po analizie przedstawionych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących kryteriów i przeprowadzonej 

dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II/53/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyboru 

operacji do dofinansowania nie mieszczącej się w limicie środków, nabór nr 3/2017 w zakresie: rozwijanie 

działalności gospodarczej przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

 

Kolejno przystąpiono do rozpatrzenia protestu, który wpłynął  dnia 7 marca 2017 r. od Wnioskodawcy- 

K.F.D.ARCHIITEKT SP.J. 13 marca 2017 r. dokonując weryfikacji protestu Lokalna Grupa Działania 

„Zielone Bieszczady” wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia błędów formalnych w proteście, które 

Wnioskodawca skorygował 17 marca 2017 r., tj. w terminie.  

 

Wnioskodawca: K.F.D.ARCHIITEKT SP.J. 

Nr wniosku: R/3/2017/25 

Tytuł operacji: „Zwiększenie konkurencyjności firmy K.F.D.ARCHIITEKT SP.J. poprzez modernizację oraz 

wprowadzenie innowacyjnych usług w Hotelu Zefir”. 

Wnioskodawca odwołał się od negatywnej weryfikacji wstępnej – negatywnej oceny zgodności operacji z 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

 

Po analizie przedstawionych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących kryteriów i przeprowadzonej 

dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II/54/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania 

operacji do dofinansowania, nabór nr 3/2017 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej 

przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

Kolejno przystąpiono do rozpatrzenia protestu, który wpłynął  dnia 6 marca 2017 r. od Wnioskodawcy Pana 

Roberta Kowalczyka. 13 marca 2017 r. dokonując weryfikacji protestu Lokalna Grupa Działania „Zielone 

Bieszczady” wezwała Wnioskodawcę do uzupełnienia błędów formalnych w proteście, które Wnioskodawca 

skorygował 16 marca 2017, tj. w terminie.  

 

Wnioskodawca: Robert Kowalczyk 

Nr wniosku: R/3/2017/24 

Tytuł operacji: „Budowa budynków rekreacji indywidualnej w miejscowości Zwierzyń”. 

 

Wnioskodawca odwołał się od negatywnej weryfikacji wstępnej – negatywnej oceny zgodności operacji 

z  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

Po analizie przedstawionych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących kryteriów i przeprowadzonej 

dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II/55/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania 

operacji do dofinansowania, nabór nr 3/2017 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej 
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przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

 

Kolejno przystąpiono do rozpatrzenia protestu, który wpłynął  dnia 8 marca 2017 r. od Wnioskodawcy -  Pan 

Mirosław Brożek. 13 marca 2017 r. dokonując weryfikacji protestu Lokalna Grupa Działania „Zielone 

Bieszczady” wezwała Wnioskodawcę do uzupełnienia błędów formalnych w proteście, które Wnioskodawca 

skorygował 20 marca 2017 r., tj. w terminie.  

 

Wnioskodawca: MIROSŁAW BROŻEK 

Nr wniosku: R/3/2017/19 

Tytuł operacji: „ZAKUP MASZYN CELEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

 

Wnioskodawca odwołał się od następujących kryteriów: 

 

Kryterium podstawowe 1 : Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

Nazwa kryterium: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) 

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie przygotowania 

wniosku o przyznanie pomocy (doradztwo indywidualne w biurze LGD lub w biurze terenowym). 

Punktacja:  

- wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku – 0 pkt. 

- wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku – 3 pkt.  

Źródło weryfikacji:  Dokumentacja LGD 

 

Kryterium podstawowe nr 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

Opis: Preferuje operacje o racjonalnie zaplanowanych kosztach w powiązaniu z celami planowanej 

działalności. Założenia finansowe są realne. 

Punktacja:  

- założenia nie realne – 0 pkt 

- średnie prawdopodobieństwo – 2 pkt 

- wysokie prawdopodobieństwo – 5 pkt 

Źródło weryfikacji: wniosek/biznes plan  

 

Po analizie przedstawionych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących kryteriów i przeprowadzonej 

dyskusji  Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II/56/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania 

operacji do dofinansowania, nabór nr 3/2017 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej 

przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

 

Kolejno przystąpiono do rozpatrzenia protestu, który wpłynął  dnia 9 marca 2017 r. od Wnioskodawcy – Pan 

Kamil Mazur USŁUGI WYSOKOŚCIOWE ASTRUM KAMIL MAZUR. 13 marca 2017 r. dokonując 

weryfikacji protestu Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia 

błędów formalnych w proteście, które Wnioskodawca nie poprawił w wyznaczonym terminie. 

 

Wnioskodawca: USŁUGI WYSOKOŚCIOWE ASTRUM KAMIL MAZUR 

Nr wniosku: R/3/2017/12 

Tytuł operacji: „Budowa budynku rekreacyjnego-z apartamentami na wynajem dla turystów”. 

 

Wnioskodawca nie odpowiedział na otrzymane wezwanie (potwierdzenie odbioru w dniu 15.03.2017 r.) i tym 

samym nie złożył uzupełnień w wyznaczonym terminie. Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały po 
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czym wezwał do głosowania. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/57/17 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie 

rozpatrzenia protestu dotyczącego niewybrania operacji do dofinansowania, nabór nr 3/2017 w zakresie: 

rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzony w okresie: 19.12.2016 -10.01.2017 r.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Listy obecności. 

2. Deklaracje bezstronności i poufności. 

3. Uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. 

 

 

 

……………. 

Sekretarz  


