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 Skała, 10 lutego 2021 roku 

 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XXVII 

RADY LGD Jurajska Kraina 
 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”,  które 
odbyło się w dniu 10 lutego 2021 roku o godz. 15:00 w sprawie oceny wniosków w ramach 
przeprowadzonych naborów: 1/2021 - Podejmowanie działalności Posiedzenie wznawiano w dniach 
18 i 26 lutego 2021 roku. 
Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 15:00 i odbyło się ono w Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Skale, w budynku przy ul. Boh. Września 42. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie 
Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof 
Wójtowicz – Przewodniczący Rady LGD.  
 
1. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz 

pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę 
obecnych Członków Rady, która wynosiła 9. W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni 
byli następujący Członkowie Rady: 

1)  Krzysztof Wójtowicz – Przewodniczący Rady sektor publiczny 
2)  Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady sektor publiczny 
3)  Stanisław Gorajczyk sektor publiczny 
4)  Karol Papisz sektor publiczny 
5)  Marzanna Dziuba-Boczkowska sektor gospodarczy 
6)  Stanisław Misztal sektor społeczny 
7)  Stanisław Wójcik sektor społeczny 
8)  Bogusław Przywora sektor społeczny 
9)  Paweł Zaranek sektor społeczny 

 
2. Stwierdzono obecność quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 

Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. Struktura parytetów w Tabeli powyżej. 
Ilekroć którykolwiek z Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w 
dalszej części protokołu. 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik,  
Ewelina Wilk – pracownik Biura LGD. 

3. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w 
celu wyboru Sekretarza Rady. Sekretarzem został  Paweł Zaranek wybrany stosunkiem głosów: 
 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
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Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/261/21 w sprawie wyboru Sekretarza Rady, 
zostało podjęta. 

 
4. Po wyborze Sekretarza Rady, Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a 

następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub 
uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w 
sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia. W głosowaniu nad wnioskiem 
oddano: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum zostało zachowane. Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu jak niżej. 
 
PORZĄDEK OBRAD 
1) Otwarcie posiedzenie. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3) Wybór Sekretarza Rady. 
4) Zatwierdzenie porządku obrad. 
5) Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta Wojciecha 

Bednarka 
6) Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta PRO 

ARCHIVISION Pracownia Projektowa 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta ABA Invest 

Sp. z o.o. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjentki Julii 

Śmigielskiej 
9) Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta Łukasza 

Synowca 
10) Złożenie deklaracji poufności i bezstronności. 
11) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 1/2021 na 

Podejmowanie działalności gospodarczej, który był prowadzony w terminie 07.01.-26.01. 2021 roku. 
12) Dokonanie oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 11. 
13) Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR o których mowa w pkt 11. 
14) Dokonanie oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, oraz podjęcie uchwał w sprawie 

wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o których mowa w pkt 11. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o którym mowa w pkt 11. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 11. 

17) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
18) Zakończenie obrad. 
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5. Podjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta 

Wojciecha Bednarka 
 
 Uchwała Nr XXVII/262/21 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie 

Beneficjenta Wojciecha Bednarka 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/262/21 została podjęta. 
 
6. Podjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta PRO 

Archivision Pracownia Projektowa 
 
 Uchwała Nr XXVII/263/21 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie 

Beneficjenta PRO Archivision Pracownia Projektowa 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/263/21 została podjęta. 
 

7. Podjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta ABA 
Invest Sp. z o.o. 
 
 Uchwała Nr XXVII/264/21 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie 

Beneficjenta ABA Invest Sp. z o.o. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/264/21 została podjęta. 
 

8. Podjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjentki Julii 
Śmigielskiej 
 
 Uchwała Nr XXVII/265/21 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie 

Beneficjentki Julii Śmigielskiej 
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w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/265/21 została podjęta. 
 

9. Podjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie Beneficjenta Łukasza 
Synowca 
 
 Uchwała Nr XXVII/266/21 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii zmian w projekcie 

Beneficjenta Łukasza Synowca 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXVII/266/21 została podjęta. 
 

10. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Przewodniczący Rady dokonał 
analizy złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru 
Interesów. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w 
odniesieniu do wniosków wyłączyli się: 

 Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej  
 Bogusław Przywora  – pkt 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 5/P/1/2021 
 Stanisław Gorajczyk - pkt. 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 9/P/1/2021; 

 pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 4/P/1/2021 
 Krzysztof Wójtowicz – pkt. 4 i 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 1/P/1/2021, 

5/P/1/2021, 9/P/1/2021; pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 3/P/1/2021, 
12/P/1/2021 

 Tomasz Gwizdała – pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 2/P/1/2021, 
7/P/1/2021, 8/P/1/2021, 10/P/1/2021, 11/P/1/2021, 

 
Stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.  
 

Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w oparciu o zapisy 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 21/2017 Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 21 października 2017 roku. 
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11. Członkowie rady zapoznali się z treścią i zakresem poszczególnych wniosków do naboru 1/2021.  

Piotr Foszcz – Dyrektor Biura omówił poszczególne wnioski. W wyznaczonym czasie wpłynęło 12 
wniosków (lista wnioskodawców została przekazana członkom rady na etapie podpisywania 
deklaracji bezstronności i poufności).  

 
12. Po wstępnym zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w obu naborach Członkowie Rady przystąpili 

do dokonania oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 11. 
Przystąpiono do oceny wniosków, Przewodniczący Rady zaproponował ocenę wniosków w 
oparciu o jedną wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady. W głosowaniu nad wspólną kartą 
oddano: 
 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Ocena wniosków odbywać się będzie w oparciu o jedną 
wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020 
(1/2021 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

 
Przystąpiono do omawiania operacji w ramach naboru nr 1/2021 – Podejmowanie działalności 
gospodarczej. 
 
W pierwszej kolejności Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Dla każdego 
z wniosków w ramach naboru nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej została 
wypełniona karta zgodności operacji z PROW 2014-2020. Przewodniczący Rady LGD zaproponował, 
by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą 
głosowali za uznaniem, nie uznaniem lub wezwaniem do uzupełnienia w ramach danego kryterium. 
Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od potrzeb. W 
przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z posiedzenia. 
Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty zostanie poddana 
pod głosowanie. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 

  9  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  
 

Operacje zostały ocenione według kolejności złożenia wniosków. Rada weryfikowała m.in.: 
 miejsce zamieszkania, 
 czy Beneficjent jest obywatelem polskim, pełnoletni, operacje są zgodne z zakresem 

wskazanym w rozporządzeniu, 



 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 
32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

St
ro

na
 6

 

 czy realizowana operacja będzie prowadzona na obszarze objętym LSR, 
 czy inwestycja jest trwale związana z nieruchomością, 
 czas realizacji operacji zgodny z przedstawioną dokumentacją, 
 wartość całkowitą operacji oraz wysokość kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty 

pomocy pod kątem czy koszty są zgodne z zakresem wskazanym w rozporządzeniu, a wartość 
kosztów jest większa niż wskazana wartość 70%, 

 uzasadnienie ekonomiczne operacji, 
 czy Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
 czy Wnioskodawca nie prowadzi już działalności gospodarczej, 
 czy operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu i czy zakłada 

zgłoszenie Beneficjenta do ZUS, 
 czy w ramach kosztów wskazano pozycje związane z podnoszeniem kompetencji. 
 czy operacja zakłada utworzenie jednego lub więcej miejsc pracy przez okres trwałości tj. 

minimum 3 lat od daty płatności końcowej, 
 czy w ramach kosztów wskazano pozycje związane z podnoszeniem kompetencji. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 1/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Grzegorz Palkij 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej z użyciem innowacyjnych metod 

przechwytywania obrazu 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz zgodnie z pkt. 4 i 7 Deklaracji bezstronności i 
poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 
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Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 2/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dariusz Adamczyk 

Tytuł wniosku: 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego serwisu 

samochodów ciężarowych, mobilnej wulkanizacji i diagnostyki 
komputerowej 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem możliwości 
potwierdzenia zamieszkania Beneficjanta na terenie LGD oraz oryginału dokumentu wydanego 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niefigurowaniu w ewidencji osób 
ubezpieczonych wezwano Beneficjenta do przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z 
instrukcją 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 3/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Sylwia Łudzik 

Tytuł wniosku: 
Usługi z zakresu projektowania oraz produkcji multimediów i artykułów 
promocyjnych, realizacja wirtualnych spacerów z użyciem najnowszej 

technologii mapowania obiektów 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz zgodnie z pkt. 4 i 7 Deklaracji bezstronności i 
poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 
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Numer wniosku: 4/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gabriela Okrajni 

Tytuł wniosku: 
Otwarcie działalności polegającej na wykorzystaniu dronów w 
rolnictwie oraz usługach video/foto z elementami doradztwa 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem możliwości 
potwierdzenia zamieszkania Beneficjanta na terenie LGD, niejasną sytuacją Beneficjenta jako 
osoby ubezpieczonej w KRUS, a także braku dokumentów potwierdzających posiadane prawo do 
lokalu, w jakim ma być realizowana operacja, wezwano Beneficjenta do przedstawienia 
wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 5/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Przemysław Jakubek 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i 

sporządzania wniosków o dofinansowanie poprzez utworzenie firmy 
doradczo - konsultacyjnej wraz ze szkoleniami online 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz oraz p. Bogusław Przywora zgodnie 
Deklaracjami bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 14,29% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 6/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marcin Płatek 
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Tytuł wniosku: Otwarcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem dokumentów 
uzasadniających przyjęty poziom planowanych do poniesienia w ramach operacji kosztów, 
wezwano Beneficjenta do przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 7/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Agnieszka Izdebska 

Tytuł wniosku: Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem możliwości 
potwierdzenia zamieszkania Beneficjanta na terenie LGD, wezwano Beneficjenta do 
przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 8/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dawid Kurek 

Tytuł wniosku: 
Podjęcie działalności gospodarczej - usługi turystyczne pojazdem 

elektrycznym 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem oryginału 
dokumentu wydanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niefigurowaniu w 
ewidencji osób ubezpieczonych, oraz dokumentów uzasadniających przyjęty poziom 
planowanych do poniesienia w ramach operacji kosztów, wezwano Beneficjenta do 
przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 9/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Rafał Domagalski 
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Tytuł wniosku: 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR Jurajska Kraina poprzez 
założenie działalności gospodarczej związanej z tworzeniem wirtualnych 

spacerów, zdjęć panoramicznych o dużej rozdzielczości, oraz zdjęć i 
filmów z rozszerzeniem o elementy reklamowe 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Stanisław Gorajczyk oraz p. Krzysztof Wójtowicz zgodnie z pkt. 2-7 
Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 14,29% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 10/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marek Szafarczyk 

Tytuł wniosku: MS2 Studio - projektowanie architektoniczne i graficzne 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem dokumentów 
potwierdzających posiadane prawo do lokalu, w jakim ma być realizowana operacja, wezwano 
Beneficjenta do przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 11/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Natalia Placek 

Tytuł wniosku: Apartament Sąspów Strefa SPA 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. W związku z brakiem możliwości 
potwierdzenia zamieszkania Beneficjanta na terenie LGD, oraz brakiem dokumentów 
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potwierdzających posiadane prawo do lokalu, w jakim ma być realizowana operacja, wezwano 
Beneficjenta do przedstawienia wymaganych dokumentów z zgodnie z instrukcją 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 12/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Kamil Cybura 

Tytuł wniosku: 
Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń oraz 

utworzenie miejsca pracy 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
   8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz zgodnie z pkt. 7 Deklaracji bezstronności i 
poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

Z uwagi na późną porę i obowiązki poszczególnych Członków Rady LGD, Przewodniczący Rady LGD 
złożył wniosek formalny o przerwanie obrad i ustalenie terminu wznowienia posiedzenia na 18 lutego 
2021 roku, o godzinie 15:00 w siedzibie LGD Jurajska Kraina, Skała ul. Szkolna 4 – sala konferencyjna. 
Wniosek poddano pod głosowanie: 

  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Obrady zostały przerwane. 
 
Zobowiązano Biuro LGD o powiadomieniu wszystkich Członków Rady o posiedzeniu i 

przygotowanie Sali na kolejne posiedzenie zgodnie z ustaleniami oraz zapewnienie warunków reżimu 
sanitarnego. 
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WZNOWIENIE OBRAD W DNIU 18 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 15:00 

 
 

W związku z nieobecnością przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczący Rady LGD wznowił 
obrady XXVII posiedzenia, a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne 
na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która 
wynosiła 8 i ustalił, że istnieje quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 
Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. 
 
W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 
 

1)  Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady sektor publiczny 
2)  Stanisław Gorajczyk sektor publiczny 
3)  Karol Papisz sektor publiczny 
4)  Marzanna Dziuba-Boczkowska sektor gospodarczy 
5)  Stanisław Misztal sektor społeczny 
6)  Stanisław Wójcik sektor społeczny 
7)  Bogusław Przywora sektor społeczny 
8)  Paweł Zaranek sektor społeczny 

 
Stwierdzono obecność quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 

Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. Struktura parytetów w Tabeli powyżej. Ilekroć którykolwiek z 
Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części protokołu. 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik, Dorota 
Buczek – Prezes Stowarzyszenia, oraz Aleksandra Mikuła – pracownik Biura LGD. 

 
Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Wiceprzewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru 
Interesów. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w 
odniesieniu do wniosków wyłączyli się: 

 Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej  
 Bogusław Przywora  – pkt 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 5/P/1/2021 
 Stanisław Gorajczyk - pkt. 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 9/P/1/2021; 

 pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 4/P/1/2021 
 Krzysztof Wójtowicz – pkt. 4 i 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 1/P/1/2021, 

5/P/1/2021, 9/P/1/2021; pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 3/P/1/2021, 
12/P/1/2021 

 Tomasz Gwizdała – pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 2/P/1/2021, 
7/P/1/2021, 8/P/1/2021, 10/P/1/2021, 11/P/1/2021, 
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Wiceprzewodniczący zaproponował, aby w trosce o jak najbardziej rzetelną ocenę wniosków 
każdy z członków rady zapoznał się indywidualnie z poszczególnymi wnioskami, a na kolejnym 
posiedzeniu zostaną przegłosowane poszczególne punkty z kart oceny, także w obecności 
Przewodniczącego. Wniosek formalny poddano pod głosowanie. 
 

8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 

Z uwagi na późną porę i obowiązki poszczególnych Członków Rady LGD, Przewodniczący Rady LGD 
złożył wniosek formalny o przerwanie obrad i ustalenie terminu wznowienia posiedzenia na 26 lutego 
2021 roku, o godzinie 17:50 w budynku Centrum Kultury w Sułoszowej przy ulicy Szkolnej 5 – sala 
konferencyjna. Wniosek poddano pod głosowanie: 
 

  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Obrady zostały przerwane. 
 
Zobowiązano Biuro LGD o powiadomieniu wszystkich Członków Rady o posiedzeniu i 

przygotowanie Sali na kolejne posiedzenie zgodnie z ustaleniami oraz zapewnienie warunków reżimu 
sanitarnego.  
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WZNOWIENIE OBRAD W DNIU 26 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 17:50 

 
 

Przewodniczący Rady LGD wznowił obrady XXVII posiedzenia, a następnie powitał obecnych 
Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy 
obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 i ustalił, że istnieje quorum oraz, 
że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. 
 
W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 
 

1)  Krzysztof Wójtowicz – Przewodniczący Rady sektor publiczny 
2)  Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady sektor publiczny 
3)  Tomasz Gwizdała sektor publiczny 
4)  Karol Papisz sektor publiczny 
5)  Marzanna Dziuba-Boczkowska sektor gospodarczy 
6)  Stanisław Misztal sektor społeczny 
7)  Stanisław Wójcik sektor społeczny 
8)  Bogusław Przywora sektor społeczny 
9)  Paweł Zaranek sektor społeczny 

 
Stwierdzono obecność quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 

Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. Struktura parytetów w Tabeli powyżej. Ilekroć którykolwiek z 
Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części protokołu. 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik, Dorota 
Buczek – Prezes Stowarzyszenia, oraz Aleksandra Mikuła i Ewelina Wilk– pracownice Biura LGD. 

 
Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Przewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru 
Interesów. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w 
odniesieniu do wniosków wyłączyli się: 

 Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej  
 Bogusław Przywora  – pkt 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 5/P/1/2021 
 Stanisław Gorajczyk - pkt. 4. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 9/P/1/2021; 

 pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 4/P/1/2021 
 Krzysztof Wójtowicz – pkt. 4 i 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 1/P/1/2021, 

5/P/1/2021, 9/P/1/2021; pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 3/P/1/2021, 
12/P/1/2021 

 Tomasz Gwizdała – pkt. 7. Deklaracji w stosunku do wniosków nr 2/P/1/2021, 
7/P/1/2021, 8/P/1/2021, 10/P/1/2021, 11/P/1/2021, 
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OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
(PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

 
13. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 1/2021 – Podejmowanie 

działalności gospodarczej. 
Przewodniczący Rady LGD zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po 
odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą głosowali za uznaniem lub nie uznaniem danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. W przypadku wniosków wymagających uzupełnień, 
kontynuacja zgodności z PROW odnośnie tych wniosków zostanie wykonana przed oceną 
zgodności z LSR. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta. 

 
Operacje zostały ocenione według kolejności złożenia wniosków. Rada weryfikowała m.in.: 

 czas i miejsce złożenia wniosku, 
 zgodność zakresu tematycznego z zakresem wskazanym w ogłoszeniu, 
 zgodność z PROW 2014-2020, 
 czy operacja wpisuje się z cel główny i szczegółowy określony w ogłoszeniu o naborze, 
 czy operacja przyczyni się do osiągnięcia przedsięwzięć LSR, 
 czy operacja realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu i rezultatu. 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 1/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Grzegorz Palkij 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej z użyciem innowacyjnych metod 

przechwytywania obrazu 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
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utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 2/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dariusz Adamczyk 

Tytuł wniosku: 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego serwisu 

samochodów ciężarowych, mobilnej wulkanizacji i diagnostyki 
komputerowej 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 
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Numer wniosku: 2/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dariusz Adamczyk 

Tytuł wniosku: 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego serwisu 

samochodów ciężarowych, mobilnej wulkanizacji i diagnostyki 
komputerowej 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
3/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Sylwia Łudzik 

Tytuł wniosku: 
Usługi z zakresu projektowania oraz produkcji multimediów i artykułów 
promocyjnych, realizacja wirtualnych spacerów z użyciem najnowszej 

technologii mapowania obiektów 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
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wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
4/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gabriela Okrajni 

Tytuł wniosku: 
Otwarcie działalności polegającej na wykorzystaniu dronów w 
rolnictwie oraz usługach video/foto z elementami doradztwa 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył.  Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 
 



 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 
32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

St
ro

na
 1

9 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
4/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gabriela Okrajni 

Tytuł wniosku: 
Otwarcie działalności polegającej na wykorzystaniu dronów w 
rolnictwie oraz usługach video/foto z elementami doradztwa 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył.  Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny. 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
5/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Przemysław Jakubek 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i 

sporządzania wniosków o dofinansowanie poprzez utworzenie firmy 
doradczo - konsultacyjnej wraz ze szkoleniami online 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 



 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 
32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

St
ro

na
 2

0 

wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz i Bogusław Przywora wg. Deklaracji 
bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
6/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marcin Płatek 

Tytuł wniosku: Otwarcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty .Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano:  
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył.  Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 
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Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
6/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marcin Płatek 

Tytuł wniosku: Otwarcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył.  Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Zadanie zostało uznane za zgodne Z LSR i skierowane do dalszej oceny. 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
7/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Agnieszka Izdebska 

Tytuł wniosku: Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty .Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020  i skierowane do dalszej oceny.  

 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
7/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Agnieszka Izdebska 

Tytuł wniosku: Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 
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Numer wniosku: 
8/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dawid Kurek 

Tytuł wniosku: 
Podjęcie działalności gospodarczej - usługi turystyczne pojazdem 

elektrycznym 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze LGD.    
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Bogusław Przywora oraz p. Stanisław Gorajczyk zgodnie z pkt. 2-7 
Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 33,33% 

Sektor gospodarczy 22,22% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny. 
 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
8/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dawid Kurek 

Tytuł wniosku: 
Podjęcie działalności gospodarczej - usługi turystyczne pojazdem 

elektrycznym 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
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  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
9/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Rafał Domagalski 

Tytuł wniosku: 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR Jurajska Kraina poprzez 
założenie działalności gospodarczej związanej z tworzeniem wirtualnych 

spacerów, zdjęć panoramicznych o dużej rozdzielczości, oraz zdjęć i 
filmów z rozszerzeniem o elementy reklamowe 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
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OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
10/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marek Szafarczyk 

Tytuł wniosku: MS2 Studio - projektowanie architektoniczne i graficzne 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty.    Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
10/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marek Szafarczyk 

Tytuł wniosku: MS2 Studio - projektowanie architektoniczne i graficzne 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
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utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
11/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Natalia Placek 

Tytuł wniosku: Apartament Sąspów Strefa SPA 

 
Dokonano ponownej oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem przedłożył stosowne dokumenty. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności 
zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego 
oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020  i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 
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Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
11/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Natalia Placek 

Tytuł wniosku: Apartament Sąspów Strefa SPA 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
12/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Kamil Cybura 

Tytuł wniosku: 
Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń oraz 

utworzenie miejsca pracy 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu 
o naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW. Poprzez realizację zadania 
doskonale realizuje cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023, a przez to zadanie 
wpływa na osiągnięcie celu ogólnego: Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie. Zadanie 
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realizuje zakładany w ogłoszeniu wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wymiarze 1 sztuki. Przeprowadzono głosowanie na 
temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  

 
OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH I PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW 

ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBRANIA DO DOFINANSOWANIA ORAZ USTALENIA 
KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI W NABORZE 1/2021 –  

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
14. Przystąpiono do oceny według lokalnych i premiujących kryteriów operacji w ramach naboru 

1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej. oraz podjęcia uchwał w sprawie wybrania 
do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
 Przewodniczący zaproponował, że każdy wniosek najpierw będzie oceniany wg lokalnych 
kryteriów wyboru, następnie wg kryteriów premiujących. Przewodniczący zaproponował 
również, że Sekretarz będzie odczytywał punkt po punkcie każde kryterium na każdej z kart. Nad 
każdym z kryteriów odbędzie się dyskusja podczas której wypracowana zostanie liczba 
przyznanych punktów na podstawie propozycji wyklarowanych na poprzednim posiedzeniu. 
Ustalono, że zgodnie z przyjętą Procedurą odbędą się głosowania nad każdym z kryteriów 
oddzielnie, uzasadnienia będą podawane na kartach oceny. Po zakończeniu oceny i wyliczeniu 
ilości punktów oraz sprawdzeniu czy wniosek osiągnie minimum punktowe (12 pkt), zostanie 
przeprowadzona czynność ustalenia kwoty wsparcia. Powyższa propozycja została poddana pod 
głosowanie: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 
Przyjęto kolejność oceniania według kolejności składania wniosków. 
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OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 1/P/1/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Grzegorz Palkij 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej z użyciem innowacyjnych metod 

przechwytywania obrazu 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
4 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
0 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 30 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 Miejsce realizacji 
operacji 

0 Miejscowość zamieszkuje powyżej 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 Operacja nie dotyczy zakupu robót W głosowaniu 
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budowlanych. brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

0 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej rok ale mniej 
niż 2 lata. 
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt czasowy od 
06.09.2019 do 06.09.2022r 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 23  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 
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Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
1/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Grzegorz Palkij 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej z użyciem innowacyjnych metod 

przechwytywania obrazu 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXVII/270/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Grzegorz Palkij) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

  
OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
2/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dariusz Adamczyk 

Tytuł wniosku: 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego serwisu 

samochodów ciężarowych, mobilnej wulkanizacji i diagnostyki 
komputerowej 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

0 

Wnioskodawca nie przedstawił żadnych 
dokumentów potwierdzających dotychczas 
uzyskane kwalifikacje, nie przedstawił również 
żadnych dokumentów potwierdzających 
zdobyte doświadczenie w kierunku planowanej 
działalności gospodarczej.  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 Czas realizacji 
projektu 

2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
5 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 Wiek osoby na dzień 
składania operacji 

2 Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 27 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
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wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 1994 roku 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

0 

Opreracja nie oddziałuje na żadną z grup 
defaworyzowanych, brak dokumentów oraz 
zapisów potwierdzających tego rodzaju 
oddziaływanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

 
USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
2/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dariusz Adamczyk 

Tytuł wniosku: 
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego serwisu 

samochodów ciężarowych, mobilnej wulkanizacji i diagnostyki 
komputerowej 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/271/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
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(dot. Dariusz Adamczyk) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
3/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Sylwia Łudzik 

Tytuł wniosku: 
Usługi z zakresu projektowania oraz produkcji multimediów i artykułów 
promocyjnych, realizacja wirtualnych spacerów z użyciem najnowszej 

technologii mapowania obiektów 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
5 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 26 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
0 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały OD 1995r 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
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pracy osobom trzecim w szczególności osobom 
ze wskazanych grup defaworyzowanych, 

dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 
grupy defaworyzowane.  

 

wstrzymało się 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
3/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Sylwia Łudzik 

Tytuł wniosku: 
Usługi z zakresu projektowania oraz produkcji multimediów i artykułów 
promocyjnych, realizacja wirtualnych spacerów z użyciem najnowszej 

technologii mapowania obiektów 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 
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Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/272/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Sylwia Łudzik) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
4/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gabriela Okrajni 

Tytuł wniosku: 
Otwarcie działalności polegającej na wykorzystaniu dronów w 
rolnictwie oraz usługach video/foto z elementami doradztwa 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

0 

Wnioskodawca nie przedstawił zżadnych 
dokumentów potwierdzających dotychczas 
uzyskane kwalifikacje, nie przedstawił również 
żadnych dokumentów potwierdzających 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
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zdobyte doświadczenie w kierunku planowanej 
działalności gospodarczej.  

za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
6 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 21 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 1999r 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
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osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania nikt się nie wyłączył Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
4/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gabriela Okrajni 

Tytuł wniosku: 
Otwarcie działalności polegającej na wykorzystaniu dronów w 
rolnictwie oraz usługach video/foto z elementami doradztwa 

 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/273/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Gabriela Okrajni) w głosowaniu (jawnym):  
  9  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
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  0 głosów wstrzymujących się. 
 
Z głosowania nikt się nie wyłączył Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
5/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Przemysław Jakubek 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i 

sporządzania wniosków o dofinansowanie poprzez utworzenie firmy 
doradczo - konsultacyjnej wraz ze szkoleniami online 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
6 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 0 
Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 40 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
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wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
0 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały  09.08.1995r 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  

W głosowaniu 
brało udział: 7 
osób, w tym: 7 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Bogusław Przywora oraz p. Krzysztof Wójtowicz wg Deklaracji 
bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 14,29% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
5/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Przemysław Jakubek 

Tytuł wniosku: 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i 

sporządzania wniosków o dofinansowanie poprzez utworzenie firmy 
doradczo - konsultacyjnej wraz ze szkoleniami online 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

Z głosowania wyłączył się p. Bogusław Przywora oraz p. Krzysztof Wójtowicz wg Deklaracji 
bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 14,29% 
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Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/274/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Przemysław Jakubek) w głosowaniu (jawnym): 

  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Bogusław Przywora i p. Krzysztof Wójtowicz wg Deklaracji 
bezstronności i poufności. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 42,86% 
Sektor społeczny 42,86% 

Sektor gospodarczy 14,29% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
6/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marcin Płatek 

Tytuł wniosku: Otwarcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

2 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie  zawodowe w kierunku 
planowanej działalności gospodarczej.  

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 Czas realizacji 2 Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do W głosowaniu 
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projektu 6 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
0 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 33 lata. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
2 

Miejscowość zamieszkuje poniżej 1 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
3 

Operacja wpływa na rozwój turystyki, 
Działalność będzie prowadzona w ramach kodu 
PKD Sekcja I 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 1988r 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

3 
Operacja jest innowacyjna na poziomie gminy 
Iwanowice 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu 
brało udział: 9 
osób, w tym: 9 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 26  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania nikt się nie wyłączył Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
6/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marcin Płatek 

Tytuł wniosku: Otwarcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  9  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
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Sektor społeczny 44,44% 
Sektor gospodarczy 11,11% 

 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/275/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Marcin Płatek) w głosowaniu (jawnym):  
  9  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 
Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
7/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Agnieszka Izdebska 

Tytuł wniosku: Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
2 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 29 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki, 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 09.2018r 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
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za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 29  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
7/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Agnieszka Izdebska 

Tytuł wniosku: Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/276/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Agnieszka Izdebska) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
8/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dawid Kurek 

Tytuł wniosku: 
Podjęcie działalności gospodarczej - usługi turystyczne pojazdem 

elektrycznym 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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średniorocznie 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
1 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
7 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 28 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 3 

Operacja wpływa na rozwój turystyki, 
Działalność będzie prowadzona w ramach kodu 
PKD Sekcja R PKD: działalność związana z 
kulturą, rozrywką i rekreacją 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 1995r. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

3 
przewidziano inwestycję wpływającą na 
środowisko - zakup pojazdu elektrycznego 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
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za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował ten fakt przedkładając list 

intencyjny.  
Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 

pracy osobom trzecim w szczególności osobom 
ze wskazanych grup defaworyzowanych, 

dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 
grupy defaworyzowane.  

 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 34  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
8/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Dawid Kurek 

Tytuł wniosku: 
Podjęcie działalności gospodarczej - usługi turystyczne pojazdem 

elektrycznym 
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Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/277/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Dawid Kurek) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
9/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Rafał Domagalski 
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Tytuł wniosku: 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR Jurajska Kraina poprzez 
założenie działalności gospodarczej związanej z tworzeniem wirtualnych 

spacerów, zdjęć panoramicznych o dużej rozdzielczości, oraz zdjęć i 
filmów z rozszerzeniem o elementy reklamowe 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
3 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 29 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
0 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
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za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 2006r 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 28  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
9/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Rafał Domagalski 

Tytuł wniosku: 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR Jurajska Kraina poprzez 
założenie działalności gospodarczej związanej z tworzeniem wirtualnych 

spacerów, zdjęć panoramicznych o dużej rozdzielczości, oraz zdjęć i 
filmów z rozszerzeniem o elementy reklamowe 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/278/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Rafał Domagalski) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
10/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marek Szafarczyk 

Tytuł wniosku: MS2 Studio - projektowanie architektoniczne i graficzne 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
6 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
0 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 40 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
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wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

0 
nie można ustalić okresu - brak zaświadczenia o 
zameldowaniu 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

1 
Operacja jest innowacyjna na poziomie 
miejscowości Jerzmanowice 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

0 

Operacja nie oddziałuje na żadną z grup 
defaworyzowanych, brak dokumentów oraz 
zapisów potwierdzających tego rodzaju 
oddziaływanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 16  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
10/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Marek Szafarczyk 

Tytuł wniosku: MS2 Studio - projektowanie architektoniczne i graficzne 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/279/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Marek Szafarczyk) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
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  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
11/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Natalia Placek 

Tytuł wniosku: Apartament Sąspów Strefa SPA 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

2 
Wnioskodawca posiada udokumentowane 
doświadczenie  zawodowe w kierunku 
planowanej działalności gospodarczej.  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 
2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
2 miesięcy. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 23 lata. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Montaż nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
3 

Operacja wpływa na rozwój turystyki, 
Działalność będzie prowadzona w ramach kodu 
PKD Sekcja I PKD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

3 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar LGD 
Jurajska Kraina przez co najmniej 2 lata przed 
dniem złożenia wniosku.   
Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały od 2014r 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

3 przewidziano inwestycję wpływającą na 
środowisko - montaż fotowoltaiki 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

6 
Operacja jest innowacyjna na całym obszarze 
LGD 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

0 

Operacja nie oddziałuje na żadną z grup 
defaworyzowanych, brak dokumentów oraz 
zapisów potwierdzających tego rodzaju 
oddziaływanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 30  

Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
11/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Natalia Placek 

Tytuł wniosku: Apartament Sąspów Strefa SPA 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/280/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Natalia Placek) w głosowaniu (jawnym):  

  8 głosów za, 
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  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum 
i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
12/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Kamil Cybura 

Tytuł wniosku: 
Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń oraz 

utworzenie miejsca pracy 

 
Ocena wg lokalnych i premiujących kryteriów. 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny 

Przyznane 
punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Realizacja operacji 
spowoduje 

utworzenie miejsc 
pracy w przeliczeniu 

na pełen etat 
średniorocznie 

1 
W wyniku realizacji operacji zostanie 
utworzone jedno miejsce pracy w formie 
samozatrudnienia. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 
Przygotowanie 

Wnioskodawcy do 
realizacji operacji 

4 

Wnioskodawca posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, zostały przedstawione 
stosowne dokumenty.  
Dysponuje udokumentowane doświadczenie  
zawodowe w kierunku planowanej działalności 
gospodarczej. 
  

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

3 
Czas realizacji 

projektu 2 

Wnioskodawca deklaruje realizację operacji do 
1 miesiąca. Zweryfikowano w oparciu o zapisy 
dat realizacji wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

4 
Wiek osoby na dzień 

składania operacji 
2 

Wiek Wnioskodawcy na dzień składania 
wniosku wynosi 29 lat. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
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za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

5 

Beneficjent korzystał  
z doradztwa i/lub 

uczestniczył w 
szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
LGD. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

6 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Miejscowość zamieszkuje powyżej 1 tys. a 
poniżej 3 tys. mieszkańców. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

7 Przedmiot operacji 5 
Operacja nie dotyczy zakupu robót 
budowlanych. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

8 
Wpływ operacji na 

rozwój turystyki 
0 Operacja nie wpływa na rozwój turystyki. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

9 

Okres i miejsce 
zamieszkania 

Wnioskodawcy na 
obszarze LGD 

0 nie można ustalić okresu - brak zaświadczenia o 
zameldowaniu 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

10 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 

Nie przewidziano działań związanych z 
zastosowaniem rozwiązań wpływających na 
ochronę środowiska jak również 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1 Innowacyjność 
operacji 

0 Operacja nie jest innowacyjna 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 

2 

Oddziaływanie 
operacji na grupę 
defaworyzowaną 

zidentyfikowane w 
LSR 

3 

Rada uznała, że operacja pozytywnie oddziałuje 
na jedną grupę dewaloryzowaną – 

mikroprzedsiębiorców. Wnioskodawca 
udokumentował to listami intencyjnymi.  

Wnioskodawca nie tworzy nowego miejsca 
pracy osobom trzecim w szczególności osobom 

ze wskazanych grup defaworyzowanych, 
dlatego też operacja nie oddziałuje na inne 

W głosowaniu 
brało udział: 8 
osób, w tym: 8 
za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się 
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grupy defaworyzowane.  
 

SUMA PUNKTÓW 20  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z 
kryteriów oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 1/2021 

Numer wniosku: 
12/P/1/2021 

 
Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Kamil Cybura 

Tytuł wniosku: 
Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez zakup urządzeń oraz 

utworzenie miejsca pracy 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,- zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
 Uchwała Nr XXVII/281/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 
(dot. Kamil Cybura) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz   wg.  Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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PODJĘCIE UCHWAŁ  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH ORAZ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 

(PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 

 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej, Rada LGD podjęła następujące 
uchwały: 
 
15. Uchwała Nr XXVII/282/21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

16. Uchwała Nr XXVII/283/21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie mocy oraz zgodnych z LSR. 
 

w głosowaniu (jawnym): 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  

 
17. W związku z zakończeniem Procedury oceny i wyboru operacji Przewodniczący Rady LGD 

zobowiązał Biuro LGD do przekazania stosownej dokumentacji do ZW i Wnioskodawców. 
 
18. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD zamknął XXVI.I 

posiedzenie Rady LGD. 
 
 
 
 

  Sekretarz Rady 
PAWEŁ ZARANEK 

 


