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Załącznik Nr 2 

do protokołu z procedury odwoławczej  

Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

Stanowisko Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” dotyczące 

złożonych protestów w ramach naboru Nr 4/2017 

W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady: 

1. Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny, 

2. Przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście, 

3. Sprawdzili zgodności wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały 

wskazane w protestach. 

Na podstawie dokonanej weryfikacji stwierdzono:  

1. Wnioskodawca: Jacek Jagodziński, znak sprawy LGD 10/Z/2017 

Kryteria, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza: 

1.1. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną 

w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”:  

Zgodnie z kartą oceny Wymagane uzasadnienie: 

Preferowane projekty skierowane/realizowane do/przez grupy defaworyzowane zdefiniowane 
w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”: 

- osoby młode w wieku od 18 - 34 lat, narażeni na wykluczenie i/lub 

- osoby powyżej 50 r. ż. 

Wnioskodawca argumentuje, że ze względu na wiek [nie ukończenie 34 lat] znajduje 

się w grupie defaworyzowanej. Wnioskodawca nie uzasadnia czy narażony jest na 

wykluczenie. Zgodnie z informacjami zawartymi w LSR Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”:  

„Najbardziej zagrożonymi grupami społecznymi obszaru LGD są bezrobotne osoby 

młode w wieku 16-34 lata oraz osoby starsze w wieku powyżej 50 lat [50+] ze 

względu na trudności w znalezieniu pracy.”  

Ze złożonej dokumentacji [wniosek wraz z załącznikami] nie wynika czy Pan Jacek 

Jagodziński jest osobą bezrobotną.  

Natomiast z przedłożonego zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wystawionego na dzień 28/03/2017 r. wynika, że Pan Jacek Jagodziński ma 

odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne przez płatnika WORK SERVICE 

SA i podlega ubezpieczeniu z tytułu 01 10 0 0 – pracownik podlegający 

ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.  
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Na podstawie dokonanej ponownej oceny Wniosku i biznesplanu Członkowie 

Rady jednogłośnie uznali poprawność przeprowadzenia pierwotnej oceny 

podnoszonego w proteście kryterium.  

1.2. Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne                      

z zakresem planowanej operacji  

Wnioskodawca w piśmie wskazał, że posiada wykształcenie ekonomiczne. Posiada 

niezbędną wiedzę, która pozwoli z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą 

[wiedza księgowa, prawo podatkowe, marketing]. Wnioskodawca posiada również 

doświadczenie jako sprzedawca, które pozwoli mu na efektywne pozyskiwanie 

klientów, w szczególności klientów biznesowych.  

W ramach omawianego kryterium Wnioskodawca według pierwotnej oceny Członków 

Rady otrzymał 3 pkt. za posiadane zasoby w postaci samochodu - umowa użyczenia 

oraz mieszkanie. 

Zgodnie z ocenianym kryterium wymagane uzasadnienie: W komentarzu osoby 

fizyczne opisują swoje doświadczenia i zasoby bez konieczności załączenia 

dokumentów potwierdzających ten fakt:  

 doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,  

 kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji) 

 certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu), 

 posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu                    

i wykorzystywane do jego realizacji 

W przedłożonej dokumentacji [wniosek wraz z załącznikami] Wnioskodawca nie 

wskazał doświadczenia w realizacji podobnych projektów [doświadczenie jako 

sprzedawca, zgodnie z komentarzem zawartym w karcie oceny, nie stanowi 

o posiadanym doświadczeniu w realizacji podobnych przedsięwzięć], Wnioskodawca 

nie wskazał również posiadanych kwalifikacji w dziedzinie związanej z tematem 

operacji [tj. np. kwalifikacji czy doświadczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem drona, świadczenia 

usług na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonywania zdjęć i filmów z powietrza 

czy wykonywania zdjęć lotniczych jak również przeprowadzania inspekcji lotniczych 

wysokich obiektów]. Posiadanie wykształcenia ekonomicznego nie stanowi 

o posiadanych kwalifikacjach w dziedzinie związanej z tematem operacji. 

Wnioskodawca nie wykazał się posiadaniem jakichkolwiek certyfikatów, referencji 

czy zaświadczeń.  

Wnioskodawca otrzymał punkty w ramach opisywanego kryterium za spełnienie 

jednej z cech, tj. posiadanie zasobów związanych z charakterem projektu 

i wykorzystanie jego do realizacji.  

Na podstawie dokonanej ponownej oceny Wniosku i BP Członkowie Rady 

jednogłośnie uznali poprawność przeprowadzenia pierwotnej oceny 

podnoszonego w proteście kryterium.  
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1.3. Innowacyjność:  

Członkowie Rady dokonując pierwotnej oceny opisywanego kryterium opierali się na 

informacjach zawartych w biznesplanie oraz w załączniku dodatkowym LGD S-UN 

Nr 1 w zakresie opisu punku II.5 Innowacyjność projektu. Na podstawie zawartych 

informacji Członkowie Rady nie mogli jednoznacznie stwierdzić czy operacja zawiera 

elementy innowacyjne oraz skale ewentualnej innowacyjności. Wnioskodawca 

w swoim uzasadnieniu stwierdził jedynie, że „na terenie LGD Unia Nadwarciańska 

nie funkcjonuje żadna firma świadcząca usługi z wykorzystaniem bezzałogowych 

statków powietrznych.” Swoją opinie Wnioskodawca potwierdza jedynie na podstawie 

weryfikacji dokonanej poprzez portal panorama firm.  

Według opinii Członków Rady przedstawione uzasadnienie jest niewystarczające  

[portal panorama firm stanowi platformę marketingową nie stanowi strony rządowej 

 i nie muszą tam znajdować się wpisy wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw] 

z punktu oceny projektu oraz z uwagi na powszechnie dostępne informacje zawarte na 

stronach Głównego Urzędu Statystycznego i CEIDG [na terenie LGD funkcjonują 

firmy o takim samym profilu działalności według kodu PKD 74.20.Z., w ramach, 

którego Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą. W samym 

Strzałkowie – w miejscowości głównego miejsca planowanej do podjęcia działalności 

– z CEIDG zidentyfikowano 12 działalności gospodarczych posiadających wpis 

z kodem PKD 74.20.Z]. Wnioskodawca nie przedstawił w dokumentach 

aplikacyjnych analizy oferty firm konkurencyjnych funkcjonujących w branży 

fotograficznej co przekłada się na nie możność określenia charakteru innowacyjnego 

operacji oraz skali innowacyjności. W związku z powyższym Wnioskodawca 

w ramach kryterium otrzymał 0 pkt.  

Dodatkowo Wnioskodawca w ramach uzasadnienia spełnienia kryterium 

innowacyjności ujętego w proteście, wskazuje, iż „Na obszarze LGD nie funkcjonuje 

żadna firma, która świadczyłaby usługi z wykorzystaniem drona, które zostało 

potwierdzone wnikliwą analizą rynku poprzez wyszukiwarkę panorama firm.[…] 

Wnioskodawca przeprowadził też rozmowy telefoniczne z firmami fotograficznymi. 

W trakcie rozmów nikt nie potwierdził, że posiada drona o podobnych parametrach 

technicznych.” Stwierdzenie, że „nikt nie potwierdził, że posiada drona o podobnych 

parametrach” potwierdza fakt, iż na terenie LGD świadczone są usługi o podobnym 

charakterze.  

2. Wnioskodawca: Eryk Wojciechowski, znak sprawy LGD 22/Z/2017: 

Kryteria, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza: 

2.1. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”: 

W uzasadnieniu protestu Wnioskodawca wskazuje, że projekt realizowany będzie 

przez osoby z grupy defaworyzowanej […] w chwili obecnej jestem osobą młodą                  

(z przedziału 18-34) i jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna […].  

Powyższa informacja została również przedstawiona w dokumentacji aplikacyjnej, 

w związku z czym Wnioskodawca za spełnienie powyższego kryterium w zakresie: 

Projekt realizowany przez grupy defaworyzowane zdefiniowane w LSR LGD 
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Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – w ramach pierwotnej oceny otrzymał od 

Członków Rady 5 pkt.  

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że [..] w ramach przedsięwzięcia planuję 

zatrudnienie osoby pochodzącej z grupy defaworyzowanej (osoby młode, narażone na 

wykluczenie). Te informacje zostały przedstawione w złożonej dokumentacji.  

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji konkursowej Członkowie Rady dokonali 

weryfikacji spójności zapisów biznesplanu z zapisami wniosku o przyznanie pomocy 

oraz załącznika LGD S-UN Nr 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono 

niespójność danych zawartych w w/w dokumentach z zakresu zobowiązania się 

Wnioskodawcy do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej określonej w LSR 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Należy w tym momencie dodać, że załącznik 

dodatkowy LGD S-UN NR 1 stanowi jedynie narzędzie pomocnicze dla Członków 

Rady i zawierać powinien zebrane informacje dotyczące kryteriów oceny ale zawarte 

w nim informacje powinny wynikać z dokumentów aplikacyjnych tj. Wniosku wraz 

z załącznikami.  

Biorąc pod uwagę, że w ramach LSR Nasze Stowarzyszenie zobowiązało się do 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej na poziomie 10 szt. dokumenty aplikacyjne, zawierać powinny 

informacje o planowanych do utworzenia miejscach pracy dla osób 

defaworyzowanych co najmniej we wniosku w tabeli 6.2 pozostałe wskaźniki co 

zostałoby przeniesione do Umowy przyznania pomocy a tym samym 

zobowiązywałoby Beneficjenta do realizacji operacji z uwzględnieniem konieczności 

osiągnięcia wskazanego wskaźnika, oraz biorąc pod uwagę, że zgodnie z umową 

przyznania pomocy § 3, ust. 6 Realizacja operacji obejmuje, pkt. 1) realizację 

biznesplanu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz udokumentowanie jego 

realizacji, informacje o planowanych do utworzenia miejsca pracy będą skierowane 

do grup defaworyzowanych określonych w LSR Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska” powinny zostać również opisane w biznesplanie. 

W związku z tym, że wniosek Pana Eryka Wojciechowskiego nie zawierał 

stosownych informacji, o nakierowaniu operacji na grupę defaworyzowaną oraz 

biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Rada Stowarzyszenia postanowiła nie 

uwzględniać wnoszonego zastrzeżenia co do kryterium.  

Należy nadmienić, ze Wnioskodawca informację o nakierowaniu operacji na grupę 

defaworyzowaną zawarł jedynie w załączniku dodatkowym LGD S-UN Nr 1, co w 

żaden sposób nie zobowiązuje Beneficjenta do realizacji sformułowanych zapisów. 

Należy również dodać, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku 

o przyznanie pomocy załączniki LGD nie podlegają weryfikacji przez podmiot 

wdrażający.  

2.2. Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne                    

z zakresem planowanej operacji  

Należy wskazać, że załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1 stanowi jedynie narzędzie 

pomocnicze dla Członków Rady i zawierać powinien zebrane informacje dotyczące 

kryteriów oceny ale zawarte w nim informacje powinny wynikać z dokumentów 

aplikacyjnych tj. Wniosku wraz z załącznikami.  
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W ramach powyższego kryterium ocenie podlegało, czy Wnioskodawca posiada:  

 doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,  

 kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), 

 certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu), 

 posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu                   

i wykorzystywane do jego realizacji 

Wnioskodawca w proteście wskazuje, że […] w dokumentacji projektowej 

uzasadniłem, że posiadam doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków 

unijnych (zakładanie spółki z o.o. ze środków Jeremie), kwalifikacje w postaci 

ukończonych kursów przedmiotowych w zakresie obsługi myjni ekologicznej oraz 

kursów w zakresie pozyskania środków unijnych i prowadzenia działalności 

gospodarczej, jak również uzupełniające zasoby sprzętowe w postaci lokalu, 

samochodu i przyczepki (potrzebna jest wyłącznie maszyna do mycia samochodów).  

Natomiast w załączniku dodatkowym LGD S-UN Nr 1 Wnioskodawca wskazał: 

1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. W roku 

2016 brał czynny udział w powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

zajmującą się budową domów mieszkalnych. W ramach spółki, wnioskodawca 

realizował inwestycję w oparciu o środki unijne z programu Jeremie.  

2. Wnioskodawca posiada kwalifikacje (doświadczenie) związane z tematem operacji.                

Z jednej strony wnioskodawca przeszedł wyczerpujące szkolenie w zakresie 

funkcjonowania rynku myjni w Polsce (w ramach działań przygotowawczych do 

udziału w systemie franczyzowym). Dodatkowo wnioskodawca przeszedł szkolenie 

produktowe z technik związanych z użytkowaniem maszyn myjących.  

3. Wnioskodawca posiada certyfikaty ukończenia szkolenia dotyczącego technik 

czyszczenia samochodów, wydanych przez franczyzodawcę (Ecomyjnie). Ponadto 

wnioskodawca ukończył szkolenie zakończone certyfikatem w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych, jak również prowadzenia działalności gospodarczej (wystawiony 

przez firmę KP Consulting).  

4. Wnioskodawca posiada zasoby w postaci lokalu dostosowanego do prowadzenia firmy 

(z wyposażeniem biurowym), jak również samochód oraz przyczepkę do przewozu 

sprzętu, jaki będzie kupiony w ramach projektu.  

W ramach ocenianego kryterium Wnioskodawca otrzymał 3 pkt za spełnienie jednej 

z cech, tj. posiadanie zasobów związanych z charakterem projektu                                            

i wykorzystywanych do jego realizacji.  

Członkowie Rady w związku z tym, iż zapisy zawarte w załączniku dodatkowym 

LGD S-UN Nr 1 nie mają odzwierciedlania w biznesplanie tj. w opisie tabeli nr 2.3 

Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej, jednogłośnie nie uznali 

spełnienia pozostałych cech w ramach ocenianego kryterium. Dodatkowo wskazać 

należy, iż Wnioskodawca przytoczył, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, 

certyfikaty jednak bez konkretnego wskazania min. nazwy spółki z o.o., w której 

powstaniu brał czynny udział; rodzaju, terminu ukończonego szkolenia ze wskazaniem 

daty i nr wydanego zaświadczenia; numeru, daty i innych cech charakterystycznych 

dla wydanego certyfikatu. Brak powyższych danych wpłyną na decyzję Członkowie 

Rady o uznaniu przedstawionych danych za nie wystarczające i wymienione jedynie                    

w celu uzyskania wyższej liczby punktów. Wątpliwości wzbudził też fakt, że 
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przedstawiono w biznesplanie zasoby, jednak brak informacji o posiadanym 

doświadczeniu, kwalifikacjach i certyfikatach, co stanowi, że dokumentacja 

projektowa jest nie spójna.  

Biorąc pod uwagę powyższe Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag.  

2.3. Zasięg realizacji operacji  

Zgodnie z kartą oceny Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na obszarze 

których realizowana będzie operacja. 

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć miejsce wskazane we wniosku 

o przyznanie pomocy, sekcja B.III. Opis planowanej operacji, pkt. 7. Lokalizacja 

operacji [miejsce realizacji operacji]. W przedmiotowym wniosku o przyznanie 

pomocy wskazany został jeden adres prowadzonej działalności tj. ul. Sukiennicza 11, 

62-400 Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.  

W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał max. możliwą do osiągnięcia 

w ramach kryterium punktacje w wysokości 3 pkt. [operacja realizowana będzie                     

w jednej miejscowości].  

2.4. Innowacyjność projektu  

Zgodnie z kryterium Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące nie 

praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania 

wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.  

Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób 

zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje 

zastosowany w produkcji.  

Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również 

poprawy istniejących metod. Mogą to być również innowacje społeczne: Innowacje 

społeczne to nowe rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które 

zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i prowadzą do 

rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów. 

Wnioskodawca zarówno w biznes planie jaki i w załączniku dodatkowym LGD S-UN 

Nr 1 nie uargumentował wystarczająco charakteru innowacyjnego operacji, nie 

przedstawił analizy rynku z uwzględnieniem ofert firm świadczących usługi mycia 

pojazdów.  

W Biznesplanie Wnioskodawca stwierdził, że innowacyjność operacji polegała będzie 

na połączeniu dwóch zasadniczych elementów, a mianowicie mobilności oraz 

wykorzystaniu do mycia pojazdu unikalnej technologii parowej. Takie powiązanie 

usługi w obszarze LGD nie występują […]. Na skutek przedsięwzięcia powstanie więc 
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zupełnie nowa usługa w postaci ekologicznej myjni parowej. Istotne usprawnienie                  

w stosunku do obecnie oferowanych usług polega przede wszystkim na możliwości 

świadczenia usługi klienta, co jest niedostępne u konkurencji na obszarze LGD. […] 

bardzo ważnym elementem świadczącym o wysokim poziomie innowacyjności będzie 

również możliwość świadczenia usługi w okresie zimowym podczas mroźnej pogody. 

Również w tym przypadku wynika to z mobilności urządzeń i możliwości ich 

wstawienia do budynku. Ponadto, wnioskodawca będzie posiadał specjalne namioty 

pozwalające na prace urządzeń w szczególnie mroźnych warunkach.  

Odnosząc się do zamieszczonych w biznesplanie informacji Członkowie Rady uznali, 

że operacja nie posiada elementów innowacyjnych w szczególności z uwagi na to, że 

Wnioskodawca nie dokonał analizy oferty konkurencji działającej na obszarze LGD. 

W samej Słupcy [w miejscowości, w której realizowana będzie operacja] swoją 

działalność prowadzi firma EKO-STIM [Słupca, ul. Reja 4], która zgodnie z ofertą 

zamieszczoną na stronie internetowej http://www.eko-stim.com świadczy usługi 

mobilnej myjni parowej. Natomiast odnosząc się do zapisu, że innowacyjną częścią 

operacji będzie możliwość świadczenia usługi w okresie zimowym, oraz że 

wnioskodawca będzie posiadał specjalne namioty pozwalające na prace urządzeń                 

w szczególnie mroźnych warunkach należy wskazać, że zakres rzeczowy operacji nie 

obejmuje zakupu namiotów. Zgodnie z zakresem rzeczowym wymienionym                          

w biznesplanie w ramach operacji zakupiony zostanie Zestaw systemu myjni parowej.  

2.5. Operacje realizowane przez Wnioskodawców, które przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym 

Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Projektodawca wskazuje, czy operacja przewiduje zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym.  

W ramach kryterium oceniane jest czy:  

 operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 

lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 0 punktów 

 operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym i stanowi ono poniżej 10% budżetu 

projektu– 1 punkt 

 operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym i stanowi ono powyżej 10% budżetu 

projektu – 2 pkt. 

Wnioskodawca wskazał w biznes planie jedynie, iż „zamierza otworzyć myjnię 

ekologiczną, która będzie skupiała aktywność na czyszczeniu parą wodną. W związku 

z powyższym nie będą się pojawiały żadne chemiczne zanieczyszczenia, wynikające ze 

stosowania środków chemicznych, które są wykorzystywane w klasycznych myjniach 

samochodowych. Takie zastosowanie będzie miało istotne przełożenie na zmniejszenie 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, a co za tym idzie ochronę środowiska.” oraz 

że „urządzenia wykorzystywane do świadczenia usługi będą miały zasilanie 

elektryczne. Będzie to miało przełożenie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

http://www.eko-stim.com/
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do środowiska naturalnego, co będzie miało pozytywny wpływ na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu.  

Zgodnie z załączoną do wniosku ofertą Wnioskodawca zamierza zakupić Zestaw 

systemu myjni parowej, na który składają się: parownice, ozonatory, odkurzacze. 

Z załączonych specyfikacji parametrów technicznych w/w urządzeń wynika, iż 

urządzenia będą miały możliwość stosowania również detergentów.  

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji Wnioskodawca powinien wskazać, zakres 

rzeczowy operacji, który będzie w pozytywny sposób wpływać na środowisko w celu 

określenia czy operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz czy stanowi on poniżej 

czy powyżej 10 % budżetu projektu. Wnioskodawca nie dokonał wskazania zakresu 

rzeczowego w powyższym temacie w związku z czym Członkowie Rady nie mieli 

możliwości oceny spełnienia powyższego kryterium i jednogłośnie uznali, iż operacja 

nie przewiduje zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  

3. Wnioskodawca: Adam Lubański, znak sprawy LGD 23/Z/2017 

Kryteria, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza: 

3.1. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”:  

W uzasadnieniu protestu Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z przedstawioną 

dokumentacją projektową, Wnioskodawca jest osoba bezrobotną w wieku 23 lat. 

Należy więc do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR LGD S-UN.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz, to że informacje o tym, iż Wnioskodawca jest 

osobą bezrobotną, zostały przedstawione w biznesplanie oraz w celach pośrednich                 

w postaci wskaźnika: zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w regionie poprzez 

samozatrudnienie, należy uwzględnić wniesioną uwagę w proteście i przyznać za 

opisywane kryterium 5 pkt., tj. Projekt realizowany przez grupy defaworyzowane 

zdefiniowane w LSR LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.  

Natomiast odnosząc się do dalszej części pkt. 1 protestu, tj. Ponadto planowana do 

zatrudnienia osoba będzie należała do grupy defaworyzowanej (osoba do 34 roku 

życia, narażona na wykluczenie), Członkowie Rady dokonali weryfikacji spójności 

zapisów biznesplanu z zapisami wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznika LGD 

S-UN Nr 1. Po dokonanej analizie stwierdzono niespójność danych zawartych w w/w 

dokumentach z zakresu zobowiązania się Wnioskodawcy do zatrudnienie osób z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Należy 

dodać, że załącznik dodatkowy LGD S-UN NR 1 stanowi jedynie narzędzie 

pomocnicze dla Członków Rady i zawierać powinien zebrane informacje dotyczące 

kryteriów oceny ale zawarte w nim informacje powinny wynikać z dokumentów 

aplikacyjnych tj. Wniosku wraz z załącznikami.  

Biorąc pod uwagę, że w ramach LSR Nasze Stowarzyszenie zobowiązało się do 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy 
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defaworyzowanej na poziomie 10 szt. dokumenty aplikacyjne, zawierać powinny 

informacje o planowanych do utworzenia miejscach pracy dla osób 

defaworyzowanych co najmniej we wniosku w tabeli 6.2 pozostałe wskaźniki co 

zostałoby przeniesione do Umowy przyznania pomocy a tym samym 

zobowiązywałoby Beneficjenta do realizacji operacji z uwzględnieniem konieczności 

osiągnięcia wskazanego wskaźnika, oraz biorąc pod uwagę, że zgodnie z umową 

przyznania pomocy § 3, ust. 6 pkt. Realizacja operacji obejmuje 1) realizację 

biznesplanu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz udokumentowanie jego 

realizacji, informacje o planowanych do utworzenia miejsca pracy i o tym, że będą 

one skierowane do grup defaworyzowanych określonych w LSR Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” powinny zostać również opisane w biznesplanie. 

Członkowie Rady uwzględniając powyższe mogą operacji przyznać punkty w ramach 

kryterium drugiego w zakresie Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej w wysokości 10 pkt.  

W związku z tym, że wniosek Pana Adama Lubańskiego nie zawierał stosownych 

informacji, o nakierowaniu operacji na grupę defaworyzowaną oraz biorąc pod uwagę 

powyższe wyjaśnienia Rada Stowarzyszenia postanowiła nie uwzględniać 

wnoszonego zastrzeżenia co do tej części kryterium.  

Należy nadmienić, ze Wnioskodawca informację o nakierowaniu operacji na grupę 

defaworyzowaną zawarł jedynie w załączniku dodatkowym LGD S-UN Nr 1, co w 

żaden sposób nie zobowiązuje Beneficjenta do realizacji sformułowanych zapisów. 

Należy również dodać, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku 

o przyznanie pomocy załączniki LGD nie podlegają weryfikacji przez podmiot 

wdrażający.  

3.2. Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne                  

z zakresem planowanej operacji  

Należy wskazać, załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1 stanowi jedynie narzędzie 

pomocnicze dla Członków Rady i zawierać powinien zebrane informacje dotyczące 

kryteriów oceny ale zawarte w nim informacje powinny wynikać z dokumentów 

aplikacyjnych tj. Wniosku wraz z załącznikami.  

W ramach powyższego kryterium ocenie podlegało, czy Wnioskodawca posiada:  

 doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,  

 kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), 

 certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu), 

 posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu                 

i wykorzystywane do jego realizacji 

Wnioskodawca w proteście wskazuje, że […] w dokumentacji projektowej 

uzasadniłem, że posiadam doświadczenie ok. 2 – letnie doświadczenie w zakresie 

realizacji opisanych w dokumentacji imprez plenerowych (zlecenia indywidualne,                   

a także przy współpracy z firmami eventowymi w Poznaniu). Ponadto, posiadam 

referencje od współpracujących ze mną firm eventowych w Poznaniu, jak również od 

klientów, dla których realizowane były usługi (zgodnie z dokumentacją projektu nie 

było konieczności ich załączania). Dodatkowo przeszedłem szkolenie w zakresie 
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organizacji imprez masowych, jak również w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej, uzyskując z tego tytułu stosowne potwierdzenie.  

Natomiast w załączniku dodatkowym LGD S-UN Nr 1 Wnioskodawca wskazał: 

1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. W ciągu 

ostatnich 2 lat wnioskodawca organizował podobne imprezy jako osoba fizyczna 

(umowy o dzieło), jak również przy współpracy z innymi podmiotami eventowymi                   

z Poznania. 

W szczególności, zakres działań obejmował konieczność organizacji imprez, 

uzgadniania z klientem warunków, jak również późniejszego poprowadzenia imprezy. 

2. Wnioskodawca posiada kwalifikacje (doświadczenie) związane z tematem operacji. 

Z jednej strony wnioskodawca przeszedł wyczerpujące szkolenie w zakresie 

funkcjonowania firm eventowych podczas współpracy z firmą poznańską. Ponadto 

wnioskodawca podejmuje naukę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a więc 

posiada wstępne przygotowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wnioskodawca przeszedł również szkolenie w zakresie zarządzania małą firmą 

w szkoleniowej firmie KP Consulting. 

3. Wnioskodawca posiada referencje w zakresie organizowania imprez eventowych od 

firmy, z którą współpracował, jak również od zadowolonych klientów. Dotyczą one 

organizowanych przez wnioskodawcę imprez prywatnych, jak również imprez 

eventowych, w których był jednym ze współorganizatorów. 

4. Wnioskodawca posiada zasoby w postaci lokalu dostosowanego do prowadzenia firmy 

(z wyposażeniem oraz sprzętem biurowym), jak również samochód do komunikacji z 

klientem. Wnioskodawca posiada również część sprzętu rekreacyjnego, który będzie 

wykorzystywany w działalności. 

W ramach ocenianego kryterium Wnioskodawca otrzymał 3 pkt za spełnienie jednej 

z cech, tj. posiadanie zasobów związanych z charakterem projektu  

i wykorzystywanych do jego realizacji.  

Członkowie Rady w związku z tym, iż zapisy zawarte w załączniku dodatkowym 

LGD S-UN Nr 1 nie mają odzwierciedlania w biznesplanie tj. w opisie tabeli nr 2.3 

Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej, jednogłośnie nie uznali 

spełnienia pozostałych cech w ramach ocenianego kryterium. Dodatkowo wskazać 

należy, iż Wnioskodawca przytoczył, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, 

ukończone szkolenia jednak bez konkretnego wskazania min. rodzaju, terminu 

ukończonego szkolenia ze wskazaniem daty i nr wydanego zaświadczenia; numeru, 

daty i innych cech charakterystycznych dla wydanego certyfikatu. Wnioskodawca 

wskazał, że posiada referencje w zakresie organizowania imprez eventowych od 

firmy, z którą współpracował oraz od zadowolonych klientów, jednakże nie podaje 

nazwy tej firmy. Członkowie Rady uznali, że przedstawione dane są nie wystarczające 

i wymienione zostały jedynie w celu uzyskania wyższej liczby punktów. Wątpliwości 

wzbudził też fakt, że Wnioskodawca przedstawia w biznesplanie zasoby, ale                         

w dokumentacji brak jest informacji o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach                  

i certyfikatach, co stanowi, że dokumentacja projektowa jest nie spójna.  

Biorąc pod uwagę powyższe Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag.  
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3.3. Zasięg realizacji operacji  

Zgodnie z kartą oceny Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na obszarze 

których realizowana będzie operacja. 

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć miejsce wskazane we wniosku 

o przyznanie pomocy, sekcja B.III. Opis planowanej operacji, pkt. 7. Lokalizacja 

operacji [miejsce realizacji operacji]. W przedmiotowym wniosku o przyznanie 

pomocy wskazany został jeden adres prowadzonej działalności tj. ul. Sukiennicza 11, 

62-400 Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.  

W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał max. możliwą do osiągnięcia 

w ramach kryterium punktacje w wysokości 3 pkt. [operacja realizowana będzie                  

w jednej miejscowości].  

3.4. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników biura 

LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu i dołączył do 

wniosku zaświadczenie wydane przez biuro LGD w/w zakresie 

Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia bezpośredniego doradczego 

oferowanego przez biuro LGD. 

W ramach kryterium oceniana jest:  

 brak zaświadczenia o korzystaniu z doradztwa i/lub udziale w szkoleniu dotyczącym 

danego konkursu (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne) – 0 punktów 

 min. jedna konsultacja/doradztwo stacjonarna przeprowadzona w Biurze LGD lub 

udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu – 5 punktów 

 min. dwie przeprowadzone konsultacje/doradztwo stacjonarne przeprowadzone                   

w Biurze LGD oraz udział w szkoleniu dotyczącym danego konkursu – 10 punktów. 

Wnioskodawca w proteście wskazuje, że […] w dniu 30 marca 2017 roku odbył 

konsultację w zakresie przygotowywanego wniosku (doradztwo indywidualne), na co 

otrzymał dokument. […] W załączeniu przesyła potwierdzenie i informuję, że                        

w dokumentacji została zawarta informacja o doradztwie, zgodnie z założeniami 

projektu. 

W dołączonych załącznikach do wniosku nie znajdowało się zaświadczenie 

potwierdzające korzystanie z doradztwa, w związku z czym zgodnie z kryterium 

Członkowie Rady oznaczyli na karcie oceny kryterium: brak zaświadczenia 

o korzystaniu z doradztwa i/lub udziale w szkoleniu dotyczącym danego konkursu (nie 

jest wliczane doradztwo telefoniczne). Dodatkowow proteście Wnioskodawca opisuje, 

że w dokumentacji została zawarta informacja o doradztwie  jednak nie wskazuje 

miejsca, w którym ta informacja została zapisana. Członkowie Rady dokonując po raz 

kolejny weryfikacji dokumentów konkursowych nie odnaleźli wyżej wspomnianego 

zapisu. W związku z powyższym ocena kryterium pozostała niezmieniona.    
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3.5. Innowacyjność projektu  

Zgodnie z kryterium Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące nie 

praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania 

wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał.  

Innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób 

zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje 

zastosowany w produkcji.  

Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również 

poprawy istniejących metod. Mogą to być również innowacje społeczne: Innowacje 

społeczne to nowe rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które 

zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i prowadzą do 

rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów. 

Wnioskodawca zarówno w biznesplanie jaki i w załączniku dodatkowym LGD S-UN 

Nr 1 nie uargumentował wystarczająco charakteru innowacyjnego operacji, nie 

przedstawił analizy rynku z uwzględnieniem ofert firm świadczących usługi 

rekreacyjne i sportowe obsługi imprez plenerowych. 

W Biznesplanie Wnioskodawca stwierdził, że innowacyjność operacji polegała będzie 

na kompleksowej obsłudze sportowo-rekreacyjnej. Zgodnie z wykazem z CEIDG na 

terenie miasta Słupca [miejsca rejestracji planowanej do podjęcia działalności 

gospodarczej] zarejestrowanych jest 21 podmiotów, które posiadają kod PKD 93.29.Z, 

tj. ten sam kod działalności jaka planuje podjąć Wnioskodawca.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Stowarzyszenia postanowiła o nie uwzględnieniu 

wniesionego zastrzeżenia do opisywanego kryterium.  

4. Wnioskodawca: Kamil Woźniak, znak sprawy LGD 14/Z/2017 

Kryteria, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza: 

4.1. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”:  

W uzasadnieniu protestu Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z przedstawioną 

dokumentacją projektową, Wnioskodawca jest osobą młodą (z przedziału 18-34) i jest 

zarejestrowana jako osoba bezrobotna, mieszkająca dodatkowo na obszarze wiejskim. 

Należy więc do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR LGD S-UN.  

Natomiast z informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy czy biznesplanie 

nie wynika, że Wnioskodawca jest osobą bezrobotną. 

Na podstawie dokonanej ponownej oceny Wniosku i BP Członkowie Rady 

jednogłośnie uznali poprawność przeprowadzenia pierwotnej oceny podnoszonego                   

w proteście kryterium.  
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Odnosząc się do dalszej części pkt. 1 protestu, tj. iż Wnioskodawca planuje 

utworzenie ponad 3 etatów, pochodzących z grupy defaworyzowanej (osoby młode, 

narażone na wykluczenie). Członkowie Rady na podstawie analizy złożonej 

dokumentacji konkursowej dokonali weryfikacji spójności zapisów biznesplanu                        

z zapisami wniosku o przyznanie pomocy.  

Biorąc pod uwagę, że w ramach LSR Nasze Stowarzyszenie zobowiązało się do 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej na poziomie 10 szt. dokumenty aplikacyjne, zawierać powinny 

informacje o planowanych do utworzenia miejscach pracy dla osób 

defaworyzowanych co najmniej we wniosku w tabeli 6.2 pozostałe wskaźniki co 

zostałoby przeniesione do Umowy przyznania pomocy a tym samym 

zobowiązywałoby Beneficjenta do realizacji operacji z uwzględnieniem konieczności 

osiągnięcia wskazanego wskaźnika. 

Członkowie Rady uwzględniając powyższe postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag. 

4.2. Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne                 

z zakresem planowanej operacji  

W ramach powyższego kryterium ocenie podlegało, czy Wnioskodawca posiada:  

 doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,  

 kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), 

 certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu), 

 posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu                  

i wykorzystywane do jego realizacji 

Wnioskodawca w proteście wskazuje, że […] posiadam znaczne doświadczenie 

w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć poprzez prowadzenie przez ok. 7 lat 

podobnego przedsiębiorstwa w Niemczech. Posiadam również dokumentację związaną 

z ukończonych kursów i referencje od zadowolonych klientów.  

W ramach ocenianego kryterium Wnioskodawca otrzymał 3 pkt za spełnienie jednej 

z cech, tj. posiadanie zasobów związanych z charakterem projektu 

i wykorzystywanych do jego realizacji.  

Ze złożonej dokumentacji konkursowej nie wynika, iż Wnioskodawca posiada: 

- doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć,  

- kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), 

- certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu), 

Biorąc pod uwagę powyższe Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag.  

4.3. Zasięg realizacji operacji  
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Zgodnie z kartą oceny Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać miejscowości, na obszarze 

których realizowana będzie operacja. 

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć miejsce wskazane we wniosku 

o przyznanie pomocy, sekcja B.III. Opis planowanej operacji, pkt. 7. Lokalizacja 

operacji [miejsce realizacji operacji]. W przedmiotowym wniosku o przyznanie 

pomocy wskazany został jeden adres prowadzonej działalności tj. Grabina 19, 62-402 

Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.  

W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał max. możliwą do osiągnięcia 

w ramach kryterium punktacje w wysokości 3 pkt. [operacja realizowana będzie 

w jednej miejscowości].  

4.4. Innowacyjność projektu  

Zgodnie z kryterium Wymagane uzasadnienie: 

Preferuje operacje innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące nie 

praktykowane dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania 

wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał. Innowacja technologiczna ma 

miejsce wtedy, gdy nowy lub zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na rynek 

albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje zastosowany w produkcji. Innowacje będą 

dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również poprawy 

istniejących metod. Mogą to być również innowacje społeczne: Innowacje społeczne to 

nowe rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy etc.), które zaspokajają 

potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i prowadzą do rozwoju nowych 

obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów. 

Wnioskodawca zarówno w dokumentacji konkursowej nie uargumentował 

wystarczająco charakteru innowacyjnego w odniesieniu do realizowanej operacji,               

tj. nie wykazał zakresu rzeczowego operacji, który stanowiłby o innowacyjności. 

Biorąc pod uwagę powyższe Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag. 

4.5. Wpływ projektu na promocję LSR i LGD  

Wnioskodawca w dokumentacji konkursowej nie zamieścił informacji o planowanych 

do podjęcia działań promocyjnych w zakresie projektu, tj. poprzez zamieszczenie 

tablicy informacyjnej o realizacji projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD, jak 

również zamieszczenie artykułu na stronie internetowej lub profilu FB.  

Biorąc pod uwagę powyższe Członkowie Rady postanowili nie uwzględniać w ramach 

złożonego protestu wniesionych uwag. 

4.6. Operacje realizowane przez Wnioskodawców, które przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym 
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Wymagane uzasadnienie: 

W komentarzu Projektodawca wskazuje, czy operacja przewiduje zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym.  

W ramach kryterium oceniane jest czy:  

 operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 

lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 0 punktów 

 operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym i stanowi ono poniżej 10% budżetu 

projektu– 1 punkt 

 operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym i stanowi ono powyżej 10% budżetu 

projektu – 2 pkt. 

Wnioskodawca wskazał w biznes planie jedynie, iż „[…] Wnioskodawca uzgadniając 

z klientami zakres realizowanych usług będzie promował rozwiązania 

energooszczędne i proekologiczne, poprzez przedstawienie rzetelnych informacji                  

w zakresie wykorzystania określonych rozwiązań technicznych oraz materiałów. 

Będzie to przyczyniało się do zwiększenia wiedzy klientów w zakresie korzyści jakie 

mogą odnieść poprzez korzystanie z elementów ekologicznych i energooszczędnych, co 

powinno się przyczynić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię (elektryczną, 

cieplną), a w efekcie zmniejszy to zapotrzebowanie na nieodnawialne źródła energii w 

lokalnej społeczności. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym(mniejsza emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych 

wynikających z produkcji energii elektrycznej.  

Zgodnie z kryteriami wyboru operacji Wnioskodawca powinien wskazać, zakres 

rzeczowy operacji, który będzie w pozytywny sposób wpływać na środowisko w celu 

określenia czy operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz czy stanowi on poniżej 

czy powyżej 10 % budżetu projektu. Wnioskodawca nie dokonał wskazania zakresu 

rzeczowego w powyższym temacie w związku z czym Członkowie Rady nie mieli 

możliwości oceny spełnienia powyższego kryterium i jednogłośnie uznali, iż operacja 

nie przewiduje zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  

 

Podsumowanie:  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na 

posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r. jednogłośnie postanawia uwzględnić protest                       

p. Adama Lubańskiego w części dotyczącej oddziaływania na grupę defaworyzowaną 

natomiast nie uwzględniać wniesionych protestów w pozostałej części oraz dotyczących 

Wnioskodawców Pana Jacka Jagodzińskiego, Pana Eryka Wojciechowskiego oraz Pana 

Kamila Woźniaka.  
 


