
 

UCHWAŁA 

                                                            I/49/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

„ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 04.04.2017 roku 

w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozwój prowadzonej działalności 
gospodarczej o produkcję gier mobilnych”  do finansowania w ramach działania  19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 
1.1.2.) 
 
Na podstawie § 28 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Rada 
LGD stwierdza, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W drodze ponownego rozpatrzenia protestu, Rada uznaje operację nr LGD - DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, 
pt.: „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o produkcję gier mobilnych”, złożoną 
przez Bocian Kamil, Wólka Mieczysławska 21, 21-136 Firlej, NIP:7141987213, REGON:061575374 na 
wnioskowaną kwotę wsparcia: 184 414,00 zł, za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

2. Liczba głosów za - 12, przeciw - 0, wyłączonych z głosowania - 0. 
 

§ 2 
1. W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD operacja uzyskała 15 punktów. 
2. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania przez ocenianą operację wynosi 18. 
3. Operacja nie uzyskała minimalnej wymaganej dla operacji liczby punktów. 

 

§ 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 
rozwijania działalności gospodarczej, w niniejszym naborze wynosi 555 000,00 zł. 

2. Maksymalna intensywność pomocy dla działania wynosi 70%. Dla operacji nie ustalono kwoty 
wsparcia ze względu na nie uzyskanie minimalnej ilości punktów. 

3. Uzasadnienie braku wyboru operacji: 
a) kryterium 1: przedmiot rozwijanej działalności – 5 pkt – w drodze analizy zapisów we wniosku i 
biznesplanie Rada uznała, że operacja stanowi działalność w zakresie produkcji, 
b) kryterium 2: funkcjonowanie firmy na rynku – 0 pkt – z analizy wniosku, biznes planu wynika i danych 
z CEiDG wynika, że działalność funkcjonuje na rynku poniżej 2 lat, 
c) kryterium 3: liczba nowoutworzonych miejsc pracy – 3 pkt – wnioskodawca zamierza w ramach 
wniosku utworzyć jeden i 1/6 etatu średniorocznie, 
d) kryterium 4: innowacyjność operacji – 3 pkt – na podstawie wniosku i biznesplanu Rada stwierdza 
innowacyjność projektu w skali gminy Firlej, według oceny i rozeznania Rady na obszarze LGD są 
prowadzone działalności o podobnym do wnioskowanego profilu a więc operacja nie ma cech 
innowacyjności w skali LGD, 
e) kryterium 5: wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – 0 pkt – operacja ma 
neutralny wpływ na środowisko i klimat, 
f) kryterium 6: wkład własny wnioskodawcy – 1 pkt – wnioskodawca zamierza przeznaczyć na operację 
więcej niż 30% wkładu własnego, 
h) kryterium 7: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – 0 pkt – według instrukcji wypełniania 
wniosku wnioskodawca winien dołączyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za okres 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Do wniosku nie dołączono kompletu deklaracji, 
i) kryterium 8: doradztwo Biura LGD – 3 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD. 



1. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia: 
Rada LGD nie ustaliła do operacji kwoty wsparcia w związku z nie uzyskaniem przez operację minimalnej 
wymaganej w naborze dla operacji liczby punktów. 

 
§ 4 

Operacja nie zostaje skierowana do finansowania. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
      Beata Gozdal                                                                                         Mariusz W. Sienkiewicz 
 
  Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD      


