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Załącznik nr …. do protokołu z posiedzenia 
Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  
dn. 14.03.2017 r.  

 
 
 
 

Lista operacji w odniesieniu do których wpłynęły protesty wraz z  informacją o decyzji Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  
w ramach „autokontroli” 

 
Nabór nr 2/2016 w ramach  Działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

PROW na lata 2014-2020 
 
 

 

 
 

 
 

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  Cel projektu: Wdrażanie LSR 

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

Lp 

Data i godz. 
wpływu 

wniosku do 
LGD 

Znak sprawy 
Numer  

identyfikacyjny 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Wnioskowana 
kwota wsparcia 

Data 
złożenia 
protestu 

Data 
przeprowa-

dzonej 
autokontroli 
przez Radę 

LGD 

Decyzja Rady LGD 
w ramach 

autokontroli 

Czy 
sprawa 
została 

przekaza-
na do ZW 

1. 
15.11.2016 
godz. 11.48 

ST/2/2016/21 - 
Artur Feliks 

Kapluk 

Rozpoczęcie działalności polegającej 
na doradztwie i świadczeniu usług w 

branży energetycznej 
66 866,00 zł 21.12.2016 04.01.2017 

Stanowisko 
dotyczące braku 

podstaw do zmiany 
podjętego 

rozstrzygnięcia 

TAK 
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Zakres tematyczny naboru:   Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw 

Lp 

Data i godz. 
wpływu 

wniosku do 
LGD 

Znak sprawy 
 

Numer 
identyfikacyjny 

 

Nazwa 
wnioskodawcy 

 
Tytuł operacji 

Wnioskowana 
kwota wsparcia 

Data 
złożenia 
protestu 

Data 
przeprowa-

dzonej 
autokontroli 
przez Radę 

LGD 

Decyzja Rady LGD 
w ramach 

autokontroli 

Czy 
sprawa 
została 

przekaza-
na do ZW 

1. 
15.11.2016 
godz. 15:55 

RD/2/2016/16 067807896 
BIO-

ENERGIA  
SP. Z O.O. 

Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
zakup urządzeń niezbędnych do 

wdrożenia nowych usług 
100 000,00 zł 21.12.2016 04.01.2017 

Ponowna ocena 
operacji – zmiana 

podjętego 
rozstrzygnięcia - 

liczba 
przyznanych 
punktów: 13 

TAK 

Zakres tematyczny naboru: Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką 

Lp 

Data i godz. 
wpływu 

wniosku do 
LGD 

Znak sprawy 
 

Numer 
identyfikacyjny 

 

Nazwa 
wnioskodawcy 

 
Tytuł operacji 

Wnioskowana 
kwota wsparcia 

Data 
złożenia 
protestu 

Data 
przeprowa-

dzonej 
autokontroli 
przez Radę 

LGD 

Decyzja Rady LGD 
w ramach 

autokontroli 

Czy 
sprawa 
została 

przekaza-
na do ZW 

2. 
15.11.2016 r. 
godz. 10:03 

RD/2/2016/08 071815285 

Radosław 
Lipert - 
Zajazd 
Gibson 

Dostosowanie standardu 
funkcjonowania Zajazdu Gibson do 
oczekiwań współczesnego klienta 

wraz z rozszerzeniem oferty o nowe 
usługi rekreacyjno-sportowe 

100 303,00 zł 23.12.2016 04.01.2017 

Stanowisko 
dotyczące braku 

podstaw do zmiany 
podjętego 

rozstrzygnięcia 

TAK 


