
UCHWAŁA 

                                                                I/37/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

„ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 11.01.2017 roku 

w sprawie wyboru operacji, pt.: „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej  
z przeznaczeniem na Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Starościnie”  do finansowania w ramach 
działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie tworzenia  lub  rozwoju  inkubatorów  przetwórstwa  
lokalnego  produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady  i  wymagania  prawa  żywnościowego,  powołującego  Europejski  
Urząd  ds.  Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn.  zm.),  w  których  jest  wykonywana  działalność  w zakresie  produkcji,  
przetwarzania  lub dystrybucji  żywności  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego  lub  
wprowadzania  tej  żywności  na rynek,  przy  czym  podstawą  działalności  wykonywanej w  tym  
inkubatorze  jest  przetwarzanie żywności (przedsięwzięcie 1.3.2.) 
 
Na podstawie § 28 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Rada LGD 
stwierdza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Rada uznaje operację nr LGD - DWiLS/I/1/1.3.2.IPL/2016, pt.: „Adaptacja budynku po byłej szkole 

podstawowej z przeznaczeniem na Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Starościnie”, złożoną 
przez Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Starościn 73, 21-132 Kamionka, REGON:060223390, 
KRS:0000275175, NIP:9462515571 na wnioskowaną kwotę wsparcia: 500 000,00 zł, za zgodną z Lokalną 
Strategią Rozwoju. 

2. Liczba głosów za - 10, przeciw - 0, wyłączonych z głosowania - 1. 
 

§ 2 
1. W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD operacja uzyskała 20 punktów. 
2. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania przez ocenianą operację wynosi 14. 

§ 3 
1. Dostępność środków LGD do finansowania operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie tworzenia  lub  
rozwoju  inkubatorów  przetwórstwa  lokalnego  produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi 
w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady  i  wymagania  prawa  żywnościowego,  powołującego  Europejski  
Urząd  ds.  Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
(Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 
463, z późn.  zm.),  w  których  jest  wykonywana  działalność  w zakresie  produkcji,  przetwarzania  lub 
dystrybucji  żywności  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego  lub  wprowadzania  tej  żywności  na rynek,  
przy  czym  podstawą  działalności  wykonywanej w  tym  inkubatorze  jest  przetwarzanie żywności  , w 
niniejszym naborze wynosi 500 000,00 zł. 

2. Maksymalna intensywność pomocy dla działania wynosi 100%. Dla wybranej do finansowania operacji ustala 
się kwotę wsparcia w wysokości 500 000,00 zł 

3. Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 
4. Uzasadnienie oceny i wyboru operacji: 

a) kryterium 1: zakres działalności inkubatora – 3 pkt – wnioskodawca oferuje dodatkowe usługi poza 
przetwórstwem w postaci doradztwa i szkoleń, 
b) kryterium 2: liczba nowoutworzonych miejsc pracy – 0 pkt – wnioskodawca nie zamierza tworzyć miejsc 
pracy, 
c) kryterium 3: zatrudnienie osób należących do grup defaworyzowanych - 0 pkt – w związku z brakiem zamiaru 
tworzenia miejsc pracy nie zostaną również zatrudnione osoby z grupy defaworyzowanej, 



d) kryterium 4: przygotowana koncepcja działalności i promocji inkubatora – 5 pkt – wnioskodawca przygotował 
koncepcję funkcjonowania inkubatora dołączoną do wniosku, 
e) kryterium 5: innowacyjność operacji – 5 pkt – brak na terenie LGD inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 
f) kryterium 6: wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – 1 pkt – odpady z przetwórstwa 
nie będą składowane ale zabierane przez przetwórców korzystających z inkubatora, 
 g) kryterium 7: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – 3 pkt – wnioskodawca posiada kompletną 
dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie realizacji projektu, 
h) kryterium 8: doradztwo Biura LGD – 3 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD. 
 
 
 
 
 
5.   Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia: 
Rada LGD zweryfikowała kwotę wsparcia zgodnie z procedurami i ustaliła ją w wysokości wnioskowanej. Kwota 
ta jest zgodna z zapisem ustalonym w Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że 
wnioskodawca prawidłowo zastosował reguły wyliczania kwoty dofinansowania. 
 

 
§ 4 

Operacja zostaje skierowana do finansowania. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                     
 

 

 
             Beata Gozdal                                                                                         Mariusz W. Sienkiewicz 
 

  Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD      
 


