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UCHWAŁA NR 1/8/2019 

RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 

 

DO PROTOKOŁU NR 8/2019 

Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU 

 

w sprawie ponownej oceny operacji, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, złożonej przez 

Pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod nazwą PARTMIR Mirosław Szychulski, Derkacz 44,  

72-121 Czarnogłowy, w zakresie wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja obiektu pod najem 

krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego w ramach przedsięwzięcia  

2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 trwającego od 15-10-2019 do 04-11-2019  

w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 z uwzględnieniem uwag zawartych  

w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2020 roku. 

 

Na podstawie § 30 Statutu Stowarzyszenia, § 25 Regulaminu Rady, art. 21  ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) w powiązaniu  

z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818.)  

oraz z uwzględnieniem uwag prawomocnego wyroku WSA z dnia 1 lipca 2020 roku Syg. Akt I Sa/Sz 266/20, 

Rada LGR uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Rada Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” w ramach realizowanej Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 10 listopada 2020 roku dokonała ponownej oceny operacji 

zgodności  z Programem i na podstawie lokalnych kryteriów wyboru wniosku złożonego w ramach 

przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 trwającego od 15-10-2019  

do 04-11-2019 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, uwzględniając uwagi zawarte 

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2020 roku Syg. Akt I Sa/Sz 266/20,   

2. W ramach naboru, o którym mowa w ust.1, w dniu 31-10-2019 pan Mirosław Krzysztof Szychulski  

pod nazwą PARTMIR Mirosław Szychulski, Derkacz 44, 72-121 Czarnogłowy dalej zwanym 

„wnioskodawcą”, złożył wniosek pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości 

Międzyzdroje”, dalej zwanym operacją, z kwotą dofinansowania w wysokości: 299 956,56 zł (słownie: 

dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 56/100 złotych)  

i ustalonym przez LGD wsparciem na poziomie – 44,69%. 

3. Operacja, o której mowa w ust. 2 została: 

 

1) Uznana za spełniającą wymogi oceny wstępnej, tj.: 

a) operacja została złożona w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o udzielenie wsparcia – Biuro LGR „Zalew Szczeciński” ul. Dworcowa 4,  

72-600 Świnoujście - TAK 

b) operacja została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o na-borze wniosków  

o udzielenie wsparcia – TAK,  

c) operacja została sporządzona na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o udzielenie wsparcia – TAK 

d) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu o naborze – TAK – 

poprzez podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej 

rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury 
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e) do operacji dołączono dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 

wsparcia – TAK 

f) do operacji dołączono tożsamą wersją elektroniczną – TAK 

g) operacja została podpisany przez osobę uprawnioną – TAK  

 

2) Miejsce realizacji operacji znajduje się na obszarze LSR – TAK  

 

3) Operacja w ocenie wstępnej: 

a) jest zgodna z celami LSR: ogólnym – poprawa wykorzystania walorów turystyczno-

rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania  

i szczegółowym – wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru 

b) przyczynia się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR 

c) wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne problemy 

określone w LSR 

d) jest zgodna z LSR w zakresie ochrony środowiska 

e) jest złożona przez wnioskodawcę, który jest podmiotem kwalifikującym się do przyznania 

pomocy 

f) ma co najmniej neutralny wpływ na zasadę równouprawnienia mężczyzn i kobiet  

oraz niedyskryminację, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważony rozwój 

g) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada zaplanowane do realizacji zadania  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które nie zostały zakończone 

h) tworzy lub utrzymuje przynajmniej jedno miejsce pracy 

i) ma udział % środków własnych w finansowaniu kosztów kwalifikowalnych operacji i jest  

na poziomie określonym w Rozporządzeniu 

j) ma wnioskowaną kwotę dofinansowania mieszczącą się w limicie środków wsparcia  

na beneficjenta określonym w Rozporządzeniu 

k) ma koszty kwalifikowalne zgodne zakresem kosztów kwalifikowanych oraz zasadami 

dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w Rozporządzeniu 

l) ma koszty kwalifikowalne, które są racjonalne i spójne z załączonymi dokumentami i w 

związku z powyższym kwalifikuje się do dalszej oceny zgodnie z kryteriami oceny operacji. 

 

4) Operacja została oceniona, na zasadach określonych w Regulaminie Rady, z uwzględnieniem 

zgodności operacji z kryteriami wyboru, w następujący sposób: 

 

a) Udział wnioskowanej kwoty dofinansowania w kosztach kwalifikowanych projektu 

ogółem –  powyżej 40% do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu – jest to kryterium 

sztywne, Wnioskodawca w cz. B. V Plan finansowy operacji w pkt 4. deklaruje poziom 

dofinansowania w wysokości 44,69%, jest do przedział pomiędzy 40% do 45% kosztów 

kwalifikowalnych projektu poziomu wnioskowanego dofinansowania – 2 pkt. 

 

b) Wpływ operacji na sektor rybacki dotyczy operacji, które: b.1) będą realizowane przez 

podmiot rybacki lub b.2) mogą zwiększyć zapotrzebowanie na ryby oferowane przez 

rybaków pochodzące z obszaru LGR lub b.3) mogą przyczynić się do ochrony zasobów 

rybnych przed szkodnikami i kłusownikami – wpływ neutralny – wnioskodawca nie jest 

podmiotem rybackim, operacja w swoim zakresie nie przyczyni się do ochrony zasobów 

rybnych przed szkodnikami i kłusownikami, operacja dotyczy: „Adaptacji obiektu pod 

wynajem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje”, we wniosku w cz. B. IV pkt 1.4. 

beneficjent podnosi, że adaptacja obiektu pod wynajem krótkoterminowy zwiększy 
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zapotrzebowanie na ryby oferowane przez rybaków pochodzących z obszaru LGR: 

„Wnioskodawca w ramach operacji umieści na terenie nieruchomości tablice informacyjne, 

informujące o źródle finansowania przedsięwzięcia oraz promujące Lokalną Grupę Rybacką 

„Zalew Szczeciński”. Jednocześnie na tablicy zostanie umieszczona mapa tras turystycznych 

oraz punktów sprzedaży bezpośredniej ryb oferowanych od rybaków pochodzących z obszaru 

LGR. Tego typu działanie w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania  

na ryby wśród turystów odwiedzających obszar działania LGR.” Opis szczegółowy operacji 

cz B. IV pkt 3. nie posiada zapisu takich działań, zestawienie Rzeczowo-Finansowe wniosku 

posiada pozycję zakup tablic informacyjnych. Rada uznaje, że tablice informacyjne w żaden 

sposób nie zwiększą zapotrzebowania na ryby oferowane przez lokalnych rybaków,  

nie wpłyną bezpośrednio na sprzedaż. Gdyby lokal oferował posiłki z lokalnych ryb 

złowionych przez rybaków z obszaru LGR, można by się pochylić nad uznaniem operacji  

za wpływ pozytywny. Przykładami działań, które otrzymałyby punkt za to kryterium są:  

od łowiska do półmiska, stworzenie małej przetwórni ryb; smażalnie, wędzarnie, które  

w swoim zakresie mogą obrabiać wstępnie rybę. Trudno w takim ujęciu uznać tablice 

informacyjne za dźwignię wzrostu sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż bezpośrednia  

w praktyce oznacza sprzedaż ryb świeżych, całych, nieobrobionych, z burty łodzi  

dla wczasowiczów jej oprawienie i obróbkę. Równocześnie należy także zwrócić uwagę  

na fakt, że tablice, na które powołuje się beneficjent stanowią 1,07 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. Głównym „ciężarem” projektu jest adaptacja lokali i zakup 

sprzętu służącego w codziennym życiu turystom. W przedsięwzięciu 2.1.2. Wypoczynek nad 

wodą tylko 1 wnioskodawca w tym kryterium dostał ocenę pozytywną – był podmiotem 

rybackim. Wszystkie złożone wnioski zakładały rozbudowę lub remont obiektów 

turystycznych, zakup sprzętu wykorzystujących wodny potencjał „Zalewu Szczecińskiego”. 

Samo sprowadzenie turystów, utworzenie informacji o możliwości zakupu ryby,  

(takie działania inne wnioski też posiadały), nie może być i nie było uznane za pozytywny 

wpływ na sektor rybacki – 0 pkt. 

 

c) Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego: dotyczy operacji, których 

realizacja może przyczynić się do zmniejszenia emisji hałasu, zanieczyszczeń  

lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji  

lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem 

technicznym – nie przyczynia się do poprawy stanu środowiska – We wniosku  

w cz. B. IV pkt 1.4. beneficjent podnosi, że „Adaptacja obiektu pod wynajem 

krótkoterminowy…” pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

„Operacja jest ukierunkowana na ochronę środowiska. Wszystkie materiały wykorzystane  

do realizacji inwestycji będą odznaczały się wysokimi parametrami izolacyjnymi,  

co pozytywnie wpłynie na środowisko oraz zmniejszenie zużycia energii. Właściwa izolacja 

cieplna jest niezbędna, aby budynek był przyjazny dla środowiska i energooszczędny.  

W projekcie inwestycyjnym przewidziano zastosowanie elementów wpływających na wzrost 

energooszczędności, tj.: zostanie zwiększona izolacja w miejscach łączenia okien, drzwi, 

która pozwoli na zminimalizowanie lub na całkowitą utratę ciepła. Operacja będzie również 

wykorzystywała odnawialne źródła energii, ponieważ oświetlenie zewnętrzne budynku 

pochodzić będzie z lamp solarnych. Operacja pozytywnie wpłynie na poprawę stanu 

środowiska poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji światła. Zostaną 

zastosowane żarówki LED, które nie potrzebują zbyt dużej ilość prądu przy włączeniu  

i zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne żarówki. Główną zaletą żarówek LED 

jest jego energooszczędny i ekologiczny charakter. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu  
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na energię elektryczną, przyczyniają się do ograniczenia produkcji tej energii. Oznacza to,  

że do środowiska naturalnego trafia mniej spalin. Ponadto lampy LED nie zawierają rtęci, 

która jest szkodliwa dla życia i zdrowia. W związku z tym mogą być poddawane 

recyklingowi.” Opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada zapisu takich działań, 

zestawienie Rzeczowo-Finansowe wniosku posiada pozycję zakup lamp solarnych. 

Beneficjent deklaruje, że materiały wykorzystane do realizacji inwestycji będą się odznaczały 

wysokimi parametrami izolacyjnymi, jednakże nie udowadnia wprost mierzalnych korzyści 

ekologicznych. Kryterium nasze jasno wymienia wachlarz możliwości: dotyczy operacji, 

których realizacja może przyczynić się do zmniejszenia emisji hałasu, zanieczyszczeń  

lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie  

go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym. Biorąc 

pod uwagę wartość elementów, które według Beneficjenta wpływają na poprawę stanu 

środowiska naturalnego (oświetlenie led, rower elektryczny), stanowią procentowo niewielki 

udział w całości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto, biorąc pod uwagę realne 

koszty – zakup lamp solarnych stanowi 0,0025% wartości kosztów kwalifikowalnych całej 

inwestycji. O pozytywnym wpływie na środowisko świadczyłyby działania kompensacyjne, 

niwelujące w pełni wpływ turystyki na środowisko, np.: wyeliminowanie dodatkowego 

poboru energii elektrycznej poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii,  

np. zastąpienie pieca pompą ciepła, pełną segregację i odzysk śmieci czy zamknięty  

obieg wody – 0 pkt. 

 

d) Powstanie nowych miejsc pracy: na podstawie deklaracji wnioskodawcy, dotyczącej 

planowanego utworzenia nowych miejsc w ciągu całego okresu trwałości projektu;  

do wyliczeń Wnioskodawca powinien stosować metodę RJR (Rocznych Jednostek 

Roboczych) – w ilości poniżej 1 – kryterium sztywne, Wnioskodawca we wniosku  

w cz. B. IV pkt 1.4. informuje o zatrudnieniu: „Wnioskodawca w ramach zrealizowanej 

operacji utworzy jedno miejsce pracy – jedna osoba zatrudniona sezonowo na 1/2 etatu.” 

Potwierdza to w cz. B IV pkt. 6. Planowany wskaźnik osiągnięcia ujęto wskaźnik mówiący  

o zatrudnieniu. Opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada zapisu o zatrudnieniu. 

Operacja wypełnia wymogi ustawodawcze zatrudnienia, niemniej jednak wnioskodawca 

zatrudni sezonowo 1 osobę na ½ etatu w przeliczeniu na RJR jest to poniżej 1 – 0 pkt. 

 

e) Liczba wniosków tego samego wnioskodawcy, które wcześniej zostały wybrane  

do dofinansowania: liczba wniosków, które decyzją Rady znalazły się na jakiejkolwiek 

liście projektów wybranych w ramach limitu środków na nabór wniosków 

przeprowadzony przez LGR „Zalew Szczeciński” w ramach PO „Rybactwo i Morze 

2014-2020” – żaden wniosek nie został wcześniej wybrany do dofinansowania – żaden 

wniosek Pana Mirosława Szychulskiego decyzją Rady nie znalazł się na liście projektów 

wybranych w ramach limitu środków na nabór wniosków przeprowadzony przez LGR „Zalew 

Szczeciński” w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” – 2 pkt. 

 

f) Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGR: wpływ  

na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru polegający na: f.1) wybudowaniu  

lub wyremontowaniu/ modernizacji obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną 

miejscowości położonych bez-pośrednio nad Zalewem Szczecińskim lub innym 

akwenem, f.2) zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które 

zwiększą ofertę turystyczną miejscowości położonych bezpośrednio nad Zalewem 

Szczecińskim lub innym akwenem, f.3) zrealizowaniu działań promocyjnych  
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i aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny 

miejscowości położonych nad Zalewem Szczecińskim lub innym akwenem,  

f.4) rozwinięciu działalności usługowej, która uzupełni istniejącą lukę w tym zakresie,  

w danej miejscowości, przez co turyści będą skłonni częściej ją odwiedzać – pozytywny – 

operacja dotyczy wyremontowania obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości 

położonych bezpośrednio nad Zalewem Szczecińskim lub innym akwenem. Opis 

szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada zapisu o poprawie atrakcyjności 

turystycznej obszaru LGR. We wniosku w cz. B. IV pkt 1.4. beneficjent informuje że: 

„Operacja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru 

LGR „Zalew Szczeciński”. W ramach operacji wyremontowany zostanie obiekt położony w 

bezpośrednim sąsiedztwie z pasem nadmorskim (ul. Promenada Gwiazd 28). W wyniku 

realizacji operacji, na skutek modernizacji lokali usługowych powstaną apartamenty, które 

zwiększą ofertę turystyczną miejscowości nadmorskiej. Ponadto Wnioskodawca w ofercie 

swojej firmy będzie posiadał możliwość wypożyczenia roweru elektrycznego, który zostanie 

zakupiony w ramach operacji – 3 pkt. 

 

g) Innowacyjność: przez innowacyjność należy rozumieć wprowadzenie nowego produktu, 

nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku; zalicza się tu produkty, procesy  

i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza oraz te, które zostały przyswojone 

od innych firm lub podmiotów spoza gminy lub obszaru LSR. To zespół cech określonego 

przedsięwzięcia, które powstaje w oparciu o nowy pomysł (inwencję), stanowiącego,  

co do formy i zawartości merytorycznej, nowość na danym obszarze i/lub środowisku.  

Za projekty innowacyjne na obszarze LSR uważa się również projekty umożliwiające lepsze 

wykorzystanie wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru, z zachowaniem wymogów 

ochrony środowiska – brak innowacyjności – opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3.  

nie posiada zapisu działań innowacyjnych, zestawienie Rzeczowo-Finansowe wniosku 

posiada pozycję zakup roweru elektrycznego 1 szt. za 5 691,05 zł, we wniosku  

w cz. B. IV pkt 1.4. „Operacja będzie miała charakter innowacyjny na obszarze LGR  

„Zalew Szczeciński”. „Wnioskodawca w ofercie swojej firmy będzie posiadał możliwość 

wypożyczenia roweru elektrycznego, który zostanie zakupiony w ramach operacji. Dzięki 

dodatkowemu silnikowi rowerzyście będzie łatwiej pokonywać nadmorskie trasy rowerowe. 

Nawet osoby o słabszej kondycji fizycznej będą mogły wybierać się na długie wycieczki  

po nadbałtyckich trasach. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi lepsze wykorzystanie 

wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru z zachowaniem wymogów ochrony 

środowiska. Dodatkowo Wnioskodawca podepnie ofertę swoich obiektów do portalu 

internetowego, na którym umieszczane będą oferty pobytu w apartamentach. Portal będzie 

zawierał innowacyjny system organizacyjny polegający na crossfunkcyjnym działaniu 

systemu rezerwacji, łączącym dokonane rezerwacje w tworzonej witrynie internetowej oraz 

na innych portalach np. www.airbnb.pl oraz www.booking.com.” Przez innowacyjność należy 

rozumieć wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego 

rynku; zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, 

oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów spoza gminy lub obszaru 

LSR. To zespół cech określonego przedsięwzięcia, które powstaje w oparciu o nowy pomysł 

(inwencję), stanowiącego, co do formy i zawartości merytorycznej, nowość na danym 

obszarze i/lub środowisku. Za projekty innowacyjne na obszarze LSR uważa się również 

projekty umożliwiające lepsze wykorzystanie wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru, 

z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Wypożyczalnie rowerów elektrycznych  

w Międzyzdrojach już funkcjonują: https://pl-pl.facebook.com/4URent, 

https://pl-pl.facebook.com/4URent
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http://www.balticbike.pl a innowacyjny system organizacyjny polegający na cross 

funkcyjnym działaniu systemu rezerwacji (w systemie CRS pośrednicy zostają pominięci, 

rozwiązanie to pozwala klientom samodzielnie dokonywać rezerwacji w wybranym  

przez siebie hotelu. System CRS również działa w czasie rzeczywistym, dlatego 

przedstawiana w danym momencie oferta jest zawsze aktualna) łączącym dokonane 

rezerwacje w tworzonej witrynie internetowej oraz na innych portalach – w Międzyzdrojach 

taką usługę posiadają już i apartamenty, i hotele. Z takiego systemu rezerwacji korzystają: 

Sea-View Apartamenty Horyzont, Rezydencja Sara, Your Holidays Promenada Gwiazd itd. 

Gdyby wypożyczenie roweru dotyczyło małej miejscowości, w której rower elektryczny  

jest jeszcze nowością np. Kołczewo, Rada mogłaby uznać innowacyjność na poziomie 

gminnym, niestety Międzyzdroje rozwijają się szybko a zawarte innowacje we wniosku  

nie są nowością na danym obszarze i/lub środowisku. Rada nie może uznać takich działań  

za innowacyjne – 0 pkt. 

 

h) Miejsce realizacji operacji: dotyczy miejscowości, w tym również miejscowości będących 

jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla), opisanych liczbą 

mieszkańców zameldowanych na stałe wg stanu na dzień 31.12.2014 roku – miejscowość 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców – we wniosku w pkt cz. B IV pkt 7. Miejsce realizacji 

operacji wnioskodawca deklaruje miejscowość Międzyzdroje, liczba mieszkańców 6583 

(GUS 2014) 5422 (GUS 2017), jest to kryterium sztywne, operacja realizowana  

w Międzyzdrojach – miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców – 0 pkt. 

 

i) Oddziaływanie czasowe operacji: i.1) skutek całoroczny: efekt zrealizowanej operacji 

funkcjonuje i przysparza rezultatów, przez co najmniej 7 miesięcy w ciągu roku 

kalendarzowego, i.2) skutek sezonowy: efekt zrealizowanej operacji funkcjonuje  

i przysparza rezultatów przez nie więcej jak 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego – 

skutek całoroczny – opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada takich informacji. 

Z zatrudnienia można wnioskować, że operacja ma charakter sezonowy. We wniosku  

w cz. B. IV pkt 1.4. beneficjent deklaruje, że: „Operacja będzie miała charakter całoroczny,  

to znaczy intensywność przedsięwzięcia będzie przysparzać rezultaty, co najmniej 7 miesięcy 

w ciągu roku.” – 3 pkt. 

 

j) Kompletność wniosku: wniosek uważany jest za niekompletny, jeśli nie zawiera,  

gdy wymaga tego specyfika operacji: – business planu, lub – kosztorysu budowlanego 

podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, lub – pozwolenia  

na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, lub – przynajmniej jednej oferty  

od dostawcy maszyn lub urządzeń, które mają być zakupione w ramach realizacji 

operacji, lub – tytułu prawnego do nieruchomości, zapewniającego, co najmniej 5-letni 

okres trwałości projektu (lub promesy uzyskania takiego tytułu w ciągu 2 miesięcy  

od daty złożenia wniosku) – wniosek kompletny – wniosek jest kompletny, zawierający 

wszystkie niezbędne załączniki m.in. biznesplan, kosztorys inwestycyjny (remont nie wymaga 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do właściwej JST), oferty urządzeń oraz kopię aktu 

notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – 6 pkt. 

 

k) Czy realizuje dodatkowy wskaźnik LSR? – nie przyczynia się – we wniosku w cz. B. IV 

pkt 1.4. beneficjent informuje, że: „Przedmiotowa operacja oddziaływa na dodatkowy 

wskaźnik LSR (Liczba nowych lub wzbogaconych atrakcji turystycznych). W ramach 

operacji użytkownik apartamentu będzie miał możliwość skorzystania z roweru 

http://www.balticbike.pl/
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elektrycznego. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi lepsze wykorzystanie 

wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru z zachowaniem wymogów ochrony 

środowiska.” Opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada informacji  

o dodatkowym wskaźniku, a zawarte informacje w cz. B. IV pkt 6. Planowane wskaźniki 

osiągnięcia celu(ów) operacji dotyczą wskaźników obowiązkowych w tym przedsięwzięciu: 

1. Sprzęt, ekologiczne jednostki pływające do obsługi turystów lub obiekty turystyczne 

wykorzystujące wodny potencjał Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej i innych 

akwenów oraz Utworzone lub utrzymane miejsca pracy. Gdyby wnioskodawca zawarł,  

a wniosek realizowałby dodatkowy wskaźnik produktu z innego przedsięwzięcia,  

np. przeprowadziłby kampanie promocyjną Północnego Szlaku Rybackiego – Kampanie 

promocyjne całego PSR i atrakcji PSR na obszarze LSR , lub wyznaczył nowy szklak – Nowe 

i zrewitalizowane szlaki turystyczne przebiegające przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo 

obszary związane ze środowiskiem wodnym Wnioskodawca w takim przypadku otrzymałby 

punkty – 0 pkt. 

 

l) Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane: a/ nie ma wpływu na grupy 

defaworyzowane; b/ tworzy lub utrzymuje przynajmniej jedno miejsce pracy  

dla rybaków poniżej 35-tego lub powyżej 55-tego roku życia; c/ przystosowuje 

stanowisko pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych; d/ polepsza warunki dostępu 

osób niepełnosprawnych do obiektu budowlanego, usługi, atrakcji turystycznej  

lub kulturalnej;
 

– status rybaka należy udokumentować zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze 2014-2020" – wiek 

określa się wg stanu na dzień złożenia wniosku – przystosowanie stanowiska pracy  

lub polepszenie warunków dostępu osób niepełnosprawnych do obiektu budowlanego, 

usługi, atrakcji turystycznej lub kulturalnej musi wynikać z dokumentacji danego 

projektu Przyznana liczba punków w pozycjach: „b” i „c” sumuje się – polepsza 

warunki dostępu osób niepełnosprawnych do obiektu budowlanego, usługi, atrakcji 

turystycznej lub kulturalnej – we wniosku w cz. B. IV pkt 1.4. beneficjent podnosi, że: 

„Operacja oddziałuje na grupy defaworyzowane ponieważ polepsza warunki dostępu osób 

niepełnosprawnych do obiektu. Modernizacja oraz remont obiektu została tak zaplanowana 

aby łagodzić bariery architektoniczne oraz użytkowe. Obiekt znajduje się na poziomie  

0 budynku co w znacznym stopniu ułatwi dostęp do obiektu osobom  

z niepełnosprawnościami. Apartamenty będą dostosowane do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne oraz mające problemy z poruszaniem (kosztorys inwestorski w załączniku 

do wniosku)”. Opis szczegółowy operacji cz. B. IV pkt 3. nie posiada informacji  

o dostępności dla osób niepełnosprawnych, w kosztorysie inwestorskim uwzględnione  

są dwie pozycje ustęp dla niepełnosprawnych i przyciski do ustępu dla niepełnosprawnych, 

Rada uznaje że polepsza warunki dostępu osób niepełnosprawnych do obiektu budowlanego, 

usługi, atrakcji turystycznej lub kulturalnej. Ponadto operacja nie tworzy lub utrzymuje 

przynajmniej jedno miejsce pracy dla rybaków poniżej 35-tego lub powyżej 55-tego roku 

życia i nie przystosowuje stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 pkt. 

 

5) Łączna liczba punktów przyznanych operacji – 18 pkt. 

 

6) Operacja uzyskała co najmniej minimalną ilość punktów określoną w ogłoszeniu o naborze. 

 

7) Kwota wsparcia została ustalona na poziomie wnioskowanym, tj. 299 956,56 zł (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 56/100 złotych). 
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§ 2. 

 

W wyniku dokonanej oceny wybrana do dofinansowania operacja pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego 

pod nazwą PARTMIR Mirosław Szychulski, Derkacz 44, 72-121 Czarnogłowy pt. „Adaptacja obiektu pod 

najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje”: 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej: TAK 

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju: TAK 

3) jest zgodna z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020: TAK 

4) uzyskała punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru: 18 

5) uzyskała minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy  

o RLKS tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru: TAK 

6) w dniu przekazania wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy: NIE 

7) LGD ustaliła kwotę wsparcia w kwocie (zł): 299 956,56 zł. 

 

§ 3. 

 

Komplet dokumentów dotyczących oceny zawarty jest w teczce oznaczonej numerem LGRZS.4202.02.2019 

nadanym przez Biuro LGR podczas rejestracji. 

 

§ 4. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 11 obecnych na posiedzeniu członków Rady. Uchwałę podjęto w następujący 

sposób: Za - 11 głosów, Przeciw - „0” głosów, Wstrzymało się - „0” głosów. Analizy rozkładu występowania 

grup interesu w ramach Rady wskazała, że spełniony został wymóg przewidziany w art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny, czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 

lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących 

wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym.  

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura LGR zobowiązanemu do przesłania informacji  

o ponownym rozpatrzeniu wniosku pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości 

Międzyzdroje” Wnioskodawcy i Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady LGR 

Tadeusz Krajniak 

 

 


