
U C H W A Ł A  

nr IV/71/17 

Rady    

Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielony Pierścień”  

z dnia 31.01.2017 r. 

 

w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu złożonego przez spółkę „CEE” – Spółka z o.o. – 

Oddział w Jaroszynie od wyniku oceny operacji nr 14/4/2016, który powoduje, że nie uzyskała 

ona wymaganej minimalnej ilości punktów  

 

 

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

 

§1 

 

W odpowiedzi na protest złożony w dniu 23 stycznia 2017 r. przez spółkę „CEE” – Spółka z o.o. – 

Oddział w Jaroszynie od wyniku oceny operacji nr 14/4/2016, który powoduje, że nie uzyskała ona 

wymaganej minimalnej ilości punktów,  

 

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

niezasadny 
 

Uzasadnienie: 

 

W proteście wnioskodawca nie zgadza się z oceną Rady w kryterium: „rodzaj preferowanej 

działalności” oraz „doradztwo w Biurze LGD”. Rada dokonując oceny w tych kryteriach nie przyznała 

punktów Wnioskodawcy. Wnioskodawca prosi o powtórną ocenę. 

 

W opinii Rady przytaczane przez wnioskodawcę argumenty są niezasadne, a wniosek został oceniony 

prawidłowo.  

W kryterium „rodzaj preferowanej działalności” Rada nie przyznała punktów, ponieważ – jak wynika 

z treści wniosku oraz biznesplanu – dominującą działalnością są usługi w zakresie produkcji statków i 

konstrukcji pływających. Świadczy o tym zarówno wskazany we wniosku jako główna działalność 

kod PKD, jak też przewidywane do utworzenia miejsce pracy (szkutnik)  oraz planowane w 

biznesplanie przychody z działalności (w skali roku 98% przychodów pochodzić będzie z produkcji 

łodzi).  

Rada LGD ustaliła, że w kryterium „Rodzaj preferowanej działalności” będą przyznawane punkty 

tylko w przypadku, jeśli we wniosku wnioskodawca wykazał, że dominującą działalnością 

gospodarczą będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo lub inne usługi stanowiące 

ofertę dla turystów) lub przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach. 

Dominująca działalność to taka, która jest wykazana we wniosku jako działalność główna (kod PKD) i 

z niej wnioskodawca wykazał w biznesplanie większość przychodów w skali roku.  

W przypadku wniosku spółki „CEE” – Spółka z o.o. – Oddział w Jaroszynie planowana działalność w 

zakresie turystyki jest bardzo marginalna i istnieje ryzyko, że nawet w ogóle może nie być 

prowadzona.    

W kryterium „doradztwo w Biurze LGD” punkt jest przyznawany, jeśli wnioskodawca korzystał z 

doradztwa Biura, a złożony wniosek jest kompletny. W przypadku wniosku spółki „CEE” – Spółka z 

o.o. – Oddział w Jaroszynie nie było kompletu załączników. Zgodnie z instrukcją wypełniania 

wniosku o przyznanie pomocy podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające 

pracowników oraz które planują utworzenie miejsc pracy  w związku z realizacją operacji mają 

obowiązek załączyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS 

RSA, ZUS RZA za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 



pomocy (pkt 6 na str. 35 Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy). Złożony przez 

Wnioskodawcę wniosek zawiera deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA bez załączników.  

Ponadto w przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się osoba prawna działająca w formie spółki, 

zgodnie z  instrukcją winna dołączyć kopię umowy spółki (pkt A2 na str. 31 Instrukcji wypełniania 

wniosku o przyznanie pomocy). Wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera kopi umowy spółki. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Rady      Przewodniczący Rady 

 

 

Iwona Szlendak      Andrzej Bujek 


