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SPROSTOWANIE DO
Protokołu
z oceny i wyboru operacji
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
Do pkt 15) Głosowanie w sprawie przyjęcia ostatecznej listy rankingowej dla operacji
zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym
innowacyjnych działalności gospodarczych” - głosowano jednogłośnie za przyjęciem
przedstawionej listy rankingowej [lista operacji wybranych do finansowania […] stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu] – podjęcie uchwały.
W związku z tym, iż operacje oznaczone znakiem sprawy 2/R/2016 i 7/R/2016 uzyskały
jednakowa liczbę punktów, zgodnie z Procedurami […] pkt. III.6.4 „W przypadku, gdy
dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu
na liście operacji decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny strategicznej. Gdy
nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności operacji, wyższe miejsce na liście zajmuje
operacja, która uzyskała większą ilość punktów w kryterium/kolejnych kryteriach. W
przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina
wpływu wniosku.” w/w operacje zostały uszeregowane na liście rankingowej przy
uwzględnieniu, która operacja uzyskała większą ilość punktów w kryterium/kolejnych
kryteriach.
W związku z tym, iż operacje oznaczone znakiem sprawy 3/R/2016 i 5/R/2016 oraz
6/R/2016 i 13/R/2016 uzyskały jednakowa liczbę punktów, zgodnie z Procedurami […]
pkt. III.6.4 [j. w.] w/w operacje zostały uszeregowane na liście rankingowej przy
uwzględnieniu daty i godziny wpływu.
Do pkt. 16) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji uznanych za zgodne z LSR, które
uzyskały minimum punktów podanych w ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia Nr 1/2016.
Ustalenie kwoty wsparcia odbyło się poprzez sprawdzenie czy:
1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla
danej grupy Beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18
rozporządzenia LSR – wszyscy Wnioskodawcy prawidłowo zastosowali wskazaną
intensywność pomocy,
2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji /
rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15
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rozporządzenia LSR – wszyscy Wnioskodawcy prawidłowo zastosowali wskazaną
w LSR intensywność pomocy oraz podaną w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznanie pomocy,
3) jednogłośnie odstąpiono poprzez głosowanie jawne od ustalenia czy kwota pomocy
jest racjonalna, a także od weryfikacji kosztów kwalifikowalnych operacji.
W związku z powyższym w odniesieniu do żadnej operacji nie dokonano zmniejszenie
kwoty pomocy.
Dokonano zaokrągleń ustalonej kwoty wsparcia, zgodnie z sugestią UMWW pismo znak
sprawy DOW.052.80.2015 z dnia 02.12.2016 r. [kwotę pomocy podano w pełnych złotych
zaokrąglając w dół].

Tytuł wniosku i wnioskodawca

Zakup wielofunkcyjnej
ładowarki wraz z zestawem
narzędzi

Wnioskowana kwota
wsparcia

Ustalona kwota wsparcia

100 000,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

74 600,00 zł

74 600,00 zł

Złożonego przez:
Pana Janusza Orchowskiego
Nr wniosku: 1/R/2016
Budowa budynku z pokojami
gościnnymi oraz
kotłownią i salą konferencyjną
dla gości
Złożonego przez:
Pana Michała Grzeszczaka
Nr wniosku: 2/R/2016
"TooMuch - pogotowie
językowe" - rozwój
przedsiębiorstwa poprzez
zwiększenie zakresu
świadczonych usług
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Złożonego przez:
Pana Łukasza Smarzyńskiego
Nr wniosku: 3/R/2016
Rozwój działalności gospodarczej
poprzez
doposażenie budynku na cele
noclegowe oraz
restauracji

98 042,01 zł

98 042,00 zł

79 000,00 zł

79 000,00 zł

196 000,00 zł

196 000,00 zł

69 867,38 zł

69 867,00 zł

Złożonego przez:
Pana Ryszarda Piecyka
Nr wniosku: 4/R/2016
Rozwój działalności cateringowej
poprzez zakup sprzętu, urządzeń
oraz wyposażenia.
Złożonego przez:
Panią Annę Czarkowską
Nr wniosku: 5/R/2016
Rozwój innowacyjnej
przedsiębiorczości wraz ze
wzrostem zatrudnienia w
House4Human Spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością
Spółce komandytowej
Złożonego przez:
House4Human Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnoscią Spółka
komandytowa
Nr wniosku: 6/R/2016
Wzrost konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstwa
PURE CRYSTAL – Firma
Usługowa Daniel Michalik na
obszarze LGD Unia
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Nadwarciańska
Złożonego przez:
Pana Daniela Michalika
Nr wniosku: 7/R/2016
Innowacyjne projektowanie szaf
sterowniczych z EPLAN-em.

100 000,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

54 537,49 zł

54 537,00 zł

197 194,77 zł

197 194,00 zł

Złożonego przez:
Pana Jakuba Molskiego
Nr wniosku: 8/R/2016
Wypożyczalnia sprzętu
rekreacyjnego.
Złożonego przez:
Pana Emila Derdę
Nr wniosku: 9/R/2016
Wypożyczalnia sprzętu
pływającego.
Złożonego przez:
Pana Jerzego Górczyńskiego
Nr wniosku: 10/R/2016
Wzrost konkurencyjności na
rynku usług turystycznych
przedsiębiorstwa EURO EDUKATOR Ewa KanabusKoszal poprzez budowę
innowacyjnej infrastruktury
turystycznej.
Złożonego przez:
Panią Ewę Kanabus - Koszal
Nr wniosku: 11/R/2016
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Rozwój i wzrost
konkurencyjności poprzez
poszerzenie prowadzonej
działalności o uruchomienie
innowacyjnej pralni wodnej.

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Złożonego przez:
MDECOR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nr wniosku: 12/R/2016
Zwiększenie mobilności firmy
oraz poprawa wizerunku dzięki
utworzeniu profesjonalnego
zaplecza budowy i
usprzętowienia.

199 875,00 zł

Złożonego przez:
Andrzeja Smarzyńskiego
Nr wniosku: 13/R/2016
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