
U C H W A Ł A  

nr IV/72/17 

Rady    

Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielony Pierścień”  

z dnia 31.01.2017 r. 

 

w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu złożonego przez p. Błażeja Smyrgałę od wyniku 

wyboru operacji nr 11/4/2016, który powoduje, że nie mieści się ona w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

 

 

Na podstawie §30, ust. 1 Regulaminu Rady LGD „Zielony Pierścień”, Rada uchwala co następuje: 

 

§1 

 

W odpowiedzi na protest złożony w dniu 26 stycznia 2017 r. przez p. Błażeja Smyrgałę od wyniku 

wyboru operacji nr 11/4/2016, który powoduje, że nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr 4/2016,  

 

Rada po przeanalizowaniu przytaczanych przez wnioskodawcę argumentów, uważa ten protest za 

niezasadny 
 

Uzasadnienie: 

 

W proteście wnioskodawca nie zgadza się z oceną Rady w kryterium „nowe miejsca pracy” i 

wskazuje, że w tym kryterium operacja powinien otrzymać 1 punkt, a w konsekwencji powinna być 

oceniona w sumie na 10 punktów.  

 

W opinii Rady przytaczane przez wnioskodawcę argumenty są niezasadne. W kryterium „nowe 

miejsca pracy” 1 punkt jest przyznawany jeżeli Wnioskodawca zadeklaruje, że w wyniku realizacji 

operacji „powstanie co najmniej o jedno miejsce pracy więcej ponad wymagane minimum”.  

Z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na str. 35 z tabeli „Wykaz kwot wsparcia i 

intensywności pomocy przyznawanej dla projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 

PROW 2014-2020” wynika, że w przypadku Przedsięwzięcia 1.2.3 – „Wsparcie na rozwój 

istniejących przedsiębiorstw” kwota wsparcia dla operacji może wynosić od 26.000 do 300.000 zł. 

Przy czym dodano, że wysokość wsparcia na utworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 

kwoty 100.000 zł.  

Obowiązkiem wnioskodawcy, który ubiega się o wsparcie finansowe na rozwój działalności 

gospodarczej jest utworzenie miejsca pracy i utrzymanie go przez okres co najmniej 3 lat od momentu 

otrzymania refundacji po rozliczeniu projektu.  

LGD „Zielony Pierścień” w wyżej przytoczonym zapisie wskazała dodatkowo, że wysokość wsparcia 

na utworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. Oznacz to, że wielkość 

wsparcia ściśle wiąże się z liczbą tworzonych miejsc pracy. W przypadku ubiegania się o 

dofinansowanie do 100 tys. zł należy utworzyć minimum 1 miejsce pracy, w przypadku wnioskowania 

o wsparcie powyżej 100 tys. zł i do 200 tys. zł – minimum 2 miejsca pracy, a w przypadku 

wnioskowania o wsparcie powyżej 200 tys. zł i do 300 tys. zł – minimum 3 miejsca pracy. W 

kryterium „nowe miejsca pracy” punkt jest przyznawany w sytuacji, jeśli wnioskodawca utworzy co 

najmniej jedno miejsce pracy więcej ponad przytaczane wyżej minimum. 

Wnioskodawca, p. Błażej Smyrgała, wskazuje w swoim wniosku, że ubiega się o wsparcie finansowe 

w wysokości 300 tys. zł i utworzy 3 miejsca pracy. To jest niezbędne minimum, które musi spełnić, 

aby wniosek był zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. W kryterium „nowe miejsca pracy” wniosek 

otrzymałby dodatkowy punkt, jeśli wnioskodawca zadeklarowałby utworzenie w sumie np. co 

najmniej 4 miejsc pracy.    



 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Rady      Przewodniczący Rady 

 

 

Iwona Szlendak      Andrzej Bujek 


