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UCHWAŁA Nr XXV/245/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 
z dnia 19 października2020 roku 

 
w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia  

w ramach naboru 3/2020 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, 

wyposażanie placów zabaw 
 

Na podstawie §23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” oraz pkt. VII.6 i 
VII.7 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez 
podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2018 Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 2018 roku, Rada Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” uchwala co następuje: 

§1 
Wybrać do finansowania oraz ustalić kwotę wsparcia operacji pod tytułem Budowa i wyposażenie placów 
zabaw na terenie Gminy Słomniki, zarejestrowanej przez LGD „Jurajska Kraina” pod numerem 2/K/3/2020 
złożonej przez Gmina Słomniki, posiadającego numer ewidencyjny ARiMR: 063253074, której wnioskowana 
kwota wsparcia wynosi 71 200,00 zł. 

§2 
 
Uznać operację za zgodną z LSR oraz przyznać jej 25 pkt uzyskanych w ramach oceny według lokalnych i 
premiujących kryteriów wyboru. Tym samym Rada stwierdza że operacja uzyskała minimalną liczbę 
punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze i została wybrana do finansowania. 
 

§3 
Operacja została wybrana do finansowania ponieważ: 

1) Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został 
wycofany. 

2) Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze. 

3) Zostało złożone oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4) Po dokonaniu weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi 
w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonanego za pomocą Załącznika 
nr 2 do Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego 
i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020" na  wszystkie wymagane pytania odpowiedziano pozytywnie. 

5) Projekt polega na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej, zatem wpisuje się w zakres tematyczny operacji zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze. Realizuje przedsięwzięcie nr 2.1.1 Infrastruktura społeczna, turystyczna, rekreacyjna i 
przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie, Cel szczegółowy nr 2.1 Rozwój i poprawa dostępności 
infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej., Cel ogólny nr 2. Wzrost 
atrakcyjności obszaru LGD 

6) Podczas oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru projekt uzyskał 28 pkt, a  więc 
więcej niż wymagane minimum. 
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7) Dokonując oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, Rada przyznała 
w  poszczególnych kryteriach następującą liczbę punktów: 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny 
Przyznane 

punkty 
Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania niżej 
wymienionych obszarów 

otrzymują po 1 pkt. za 
każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność społeczna 

1 

Operacja polega na modernizacji i wyposażeniu 2 placów 
zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Słomniki  

Potrzeba modernizacji, budowy, wyposażania placów 
zabaw wynika z potrzeb mieszkańców , dla których tego 

rodzaju miejsca zabaw dla swoich dzieci  są niezwykle 
ważnym miejscem funkcjonującym na terenie każdej 
miejscowości. Jest to miejsce spotkań nie tylko dzieci 

lecz również pozostałych mieszkańców. realizacja tego 
zadania  wpływa na pobudzenie lokalnej aktywności, 

miejsce spotkań lokalnych mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja głównie służy mieszkańcom Gminy Słomniki, to 
dla nich jest realizowana operacja. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 1 
Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 9 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy działań 
w zakresie infrastruktury 

służącej rozwojowi 
kultury, sportu i rekreacji 

2 

Operacja bezpośrednio się wpisuje we wskazany zakres, 
zostaną zmodernizowane i doposażone miejsca, które 
służą lokalnej społeczności jako miejsca służące do 
rozwoju kultury, do rozwoju rekreacji. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości Gminy Słomniki. Mieszkańcy 
zyskując atrakcyjne miejsca rekreacji uzyskują 
jednocześnie nowe miejsca spotkań, co bezpośrednio 
wpływa na pobudzanie ich aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 

projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Słomniki, która wielokrotnie 
korzystała ze środków zewnętrznych pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze Lokalnej 
Grupy działania Jurajska Kraina świadczonym przez 
pracowników Biura.  

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

8 Miejsce realizacji operacji 2 

Wnioskodawca wskazał jako miejsce realizacji operacji 
miejscowość Prandocin Iły oraz Wesoła. Obydwie 
miejscowości są zamieszkiwane przez mniej niż 1 tys 
mieszkańców.  

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

9 
Gotowość do realizacji 

operacji 
3 

Wnioskodawca jest w pełni przygotowany do realizacji 
operacji, posiada uregulowane kwestie własnościowe, 

dysponuje kosztorysami oraz przedstawił zgłoszenie prac 
budowlanych do Starostwa. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

10 Przedmiot operacji 0 Wnioskodawca przewiduje wykonanie prac W głosowaniu brało 
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budowlanych.  udział: 9 osób,  
w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

11 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

2 

Wnioskodawca przewiduje realizację wskaźnika 
produktu w wymiarze 2 sztuk. W ramach operacji 
zostaną zmodernizowane i wyposażone dwa place 
zabaw. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

12 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie przewiduje realizacji działań, które mają 
wpływ na kwestie środowiska lub przeciwdziałają 
zmianom klimatycznym 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada oceniając projekt dotyczący infrastruktury 
rekreacyjnej, uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w takim 
aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj odnieść się do 
szerszego oddziaływania innowacyjnego, gdyż place 
zabaw funkcjonują w każdej Gminie, natomiast zakres 
przewidzianych działań nie wskazuje na żadne elementy, 
które by nie funkcjonowały na obszarze Gmin. 
Jednocześnie Rada uznała, że w tym kryterium można 
przyznać 1 punk za innowacyjność na poziomie 
miejscowości. W odniesieniu do miejscowości inwestycja 
ma charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc lub miejsca są o innym przeznaczeniu 
rekreacyjnym. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co najmniej 
dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto tutaj, że operacja 
będzie oddziaływała na : - młodych ludzi poniżej 30 roku 
życia, - osób powyżej 50 roku życia. Osoby z tych 
przedziałów wiekowych będą korzystały z efektów 
realizowanej operacji. Z placów zabaw korzystają 
wszystkie grup wiekowe i społeczne, stąd też nie ma 
żadnych wątpliwości na oddziaływanie operacji na 
wskazane powyżej grupy defaworyzowane.  

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób,  

w tym: 9 za,  
0 przeciw,  

0 wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 25  
 

§4 
Rada ustala intensywność pomocy na poziomie 63,57 % oraz kwotę udzielonego wsparcia 71 200,00 zł. 
Przyznana kwota udzielonego wsparcia wynika z kwoty przewidzianej w ramach ogłoszonego naboru. 
 

§5 
Operacja na dzień przekazania wniosków do ZW, mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu 
o naborze. 
 
 
 
 

Sekretarz Rady 
PAWEŁ ZARANEK 

 Przewodniczący Rady 
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ 

 


