Niemodlin, dnia 04.09.2018
Protokół z posiedzenia
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/I/2018
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
oraz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w przedsięwzięciu 5
I. Informacje ogólne:
Rada Decyzyjna obradowała w dniach: 26 lipiec 2018 - 04 wrzesień 2018 r. Posiedzenie zwołała
Zastępca Przewodniczącego Rady, ze względu na fakt, iż Przewodniczący zgłosił jej swoją
ograniczoną dyspozycyjnoś ć w najbliż szym czasie.
Rada ustaliła, ż e zapoznanie się z dokumentacją oraz dyskusje będą miały miejsce na
zebraniach roboczych organizowanych w ramach posiedzenia, ponadto członkowie Rady będą
mieli ró wnież wgląd do wnioskó w on –line, natomiast głosowanie nad wyborem operacji do
dofinansowania odbędzie się 04.09.2018 , tj. przed upływem 45 dni od dnia zakoń czenia
przyjmowania
wnioskó w
o
przyznanie
pomocy
w
naborach
1-4/2018.
Miejsce całoś ci obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Boró w Niemodliń skich
W dniu 26 lipca 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie robocze Rady Decyzyjnej.
Początek zebrania godz.: 17.00
Obecni: według listy obecnoś ci
Rada w składzie:
1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB)
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miś ta (AM) - nieobecny
Pozostali uczestnicy:
1. Jadwiga Wó jciak (JW.)- Kierownik Biura, Prezes LGD PBN
2. Daniel Podobiń ski (DP) – Pracownik Biura
3. Joanna Słodkowska – Mędrecka – Zastępca Prezesa LGD PBN
Posiedzenie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady HW. Członkowie Rady Decyzyjnej
podpisali listę obecnoś ci i złoż yli deklaracje bezstronnoś ci. Po stwierdzeniu kworum
Przewodniczący Rady ZK zaproponował zmianę osobową na pełnionym przez siebie
stanowisku ze względu na swoją ograniczoną dyspozycyjnoś ć w najbliż szym czasie. Na
Przewodniczącą Rady jednogłoś nie wybrano HW. Na Zastępcę Przewodniczącej Rady
jednogłoś nie wybrano ZK.
Głosowanie odbyło się jawnie, przy 8 na 9 obecnych członkó w Rady. Funkcja Przewodniczącego
Rady i jej zastępcy obowiązuje do ewentualnej kolejnej zmiany.
Przewodnicząca Rady HW przedstawiła porządek posiedzenia:
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1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczegó lnych
członkó w Rady w trakcie jego trwania
2) Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd
Wojewó dztwa Opolskiego na operacje, któ re były przedmiotem wcześ niejszych
posiedzeń Rady
3) Omó wienie zmian w dokumentach programowych
4) Okreś lenie przedmiotu posiedzenia:
a) nabory wnioskó w, iloś ci złoż onych wnioskó w, wnioskowanej kwoty wsparcia
b) ocena Gminy Pró szkó w, któ ra zgłosiła zamiar realizacji operacji w odpowiedzi na
ogłoszenie Zarządu z dn. 25.06.2018r., informujące, ż e LGD zamierza przystąpić do
przygotowania wniosku na operację własną LGD
5) Ustalenie organizacji pracy Rady w zakresie przedmiotu posiedzenia
6) Omó wienie wnioskó w o przyznanie pomocy złoż onych w ramach naboró w 1-4/2018
7) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji / wnioskó w wg
kolejnoś ci ich wpływu do biura, podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania i ustalenia kwoty wsparcia.
8) Podjęcie uchwał dotyczących naboru
9) Informacja Zarządu o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
10)Wnioski członkó w Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady
11)Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisó w protokołu
12) Zakoń czenie posiedzenia
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłoś nie.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy
posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z nimi wyznaczeni zostali:
na protokolanta KB, na sekretarzy BLP i KGJ.
Następnie HW oddała głos Kierownikowi Biura i Prezes LGD PBN Jadwidze Wó jciak.
Ad. 2.
Prezes LGD JW przedstawiła informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd
Wojewó dztwa Opolskiego na operacje, któ re były przedmiotem wcześ niejszych posiedzeń
Rady. Na dzień dzisiejszy z 56 operacji, na któ re przyznano dofinansowanie podpisane są 54
umowy na łączną kwotę 5.270.000 zł.; 1 wnioskodawca wycofał się na etapie uzupełnień , 1
wnioskodawca rozwiązał umowę. Złoż one zostały wnioski o płatnoś ć na kwotę 800.000 zł.,
wypłacono ś rodki w wysokoś ci 250.000 zł.
Ad. 3.
Następnie JW omó wiła zmiany w dokumentach programowych związanych z oceną wnioskó w:
nowe wzory kart oceny, nowe zasady podpisywania deklaracji bezstronnoś ci (koniecznoś ć
podpisywania deklaracji na każ dym spotkaniu) i list obecnoś ci, nowy element na etapie oceny
formalnej – wzywanie wnioskodawcó w do uzupełnienia wnioskó w. Członkowie Rady
Decyzyjnej otrzymali zestawienie kryterió w oceny, a Sekretarze wzory kart oceny. JW omó wiła
ró wnież nowe zasady rozliczania umó w zlecenie za pracę w Radzie Decyzyjnej.
Ad. 4.
a) Jadwiga Wó jciak przedstawiła informację dotyczącą zakresu tematycznego naboró w,
liczby złoż onych wnioskó w w danym naborze, wnioskowanych kwot wsparcia oraz
limitó w dostępnych ś rodkó w. Członkowie Rady Decyzyjnej otrzymali tabelaryczne
zestawienie wnioskó w złoż onych w poszczegó lnych naborach wraz z w/w danymi oraz
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hasła umoż liwiające dostęp do elektronicznej wersji wnioskó w i biznesplanó w na
platformie internetowej.
b) JW poinformowała, ż e przedmiotem prac Rady będzie ró wnież przeprowadzenie oceny
Gminy Pró szkó w, któ ra zgłosiła zamiar realizacji operacji w odpowiedzi na ogłoszenie
zarządu z dn. 25.06.2018r., informujące, ż e LGD zamierza przystąpić do przygotowania
wniosku na operację własną LGD, o któ rej mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dn.
20.02.2015r. o rozwoju lokalnym (D.U. z 2018r., poz. 140) realizującą wskaź nik P-11
„Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa przyrodniczego” i zapraszające
podmioty zainteresowane realizacją operacji zbież nej z poniż szym zakresem do
zgłaszania zamiaru realizacji takiej operacji.
Ad. 5.
Ustalono harmonogram kolejnych spotkań Rady Decyzyjnej:
- do dn. 3 sierpnia do godz. 17.00 - ocena formalna wnioskó w przez sekretarzy;
- dn. 3 sierpnia 2018r. (piątek), godz. 17.00 - spotkanie robocze obejmujące pkt 6 porządku
obrad - omó wienie wnioskó w o przyznanie pomocy złoż onych w ramach naboró w 1-4/2018;
- dn. 04 wrześ nia 2018r. - ocena Gminy Pró szkó w, któ ra zgłosiła zamiar realizacji operacji w
odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu z dn. 25.06.2018r., informujące, ż e LGD zamierza przystąpić
do przygotowania wniosku na operację własną LGD (realizacja pkt 4 b) porządku obrad)
- dn. 04 wrześ nia 2018r. - przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich
operacji / wnioskó w wg kolejnoś ci ich wpływu do biura, podjęcie decyzji w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania i ustalenia kwoty wsparcia, głosowanie nad zatwierdzeniem listy
rankingowej wniosków złożonych w ramach ww. naborów (realizacja pkt 7 porządku obrad)
Ustalono, iż każ dy członek Rady Decyzyjnej dokonując oceny wniosku sporządza robocze
uzasadnienie dla przyznanych w poszczegó lnych kryteriach punktó w, natomiast zbiorcze
uzasadnienie do uchwał w zakresie przyznanej punktacji przygotuje Zastępca Przewodniczącej
ZK.
Zakoń czenie zebrania roboczego w dniu 26 lipca 2018r.: godz: 19.00.
W dniu 3 sierpnia 2018 r. odbyło się drugie zebranie robocze Rady Decyzyjnej.
Początek zebrania roboczego godz.: 17.00.
Obecni: według listy obecnoś ci
Rada w składzie:
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB)
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miś ta (AM) – nieobecny
Pozostali uczestnicy:
1. Jadwiga Wó jciak (JW.)- Kierownik Biura
2. Daniel Podobiń ski (DP) – Pracownik Biura
Zebranie robocze otworzyła Przewodnicząca Rady HW. Członkowie Rady Decyzyjnej podpisali
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listę obecnoś ci i złoż yli deklaracje bezstronnoś ci. Po stwierdzeniu kworum omó wiono i
przedyskutowano wnioski złoż one w ramach naboró w 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018.
W trakcie spotkania dokonano następujących czynnoś ci:
1.
Sekretarze omó wili zgodnoś ć wnioskó w z wymogami formalnymi (tj. zgodnoś ć z PROW,
z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR) w ramach naboró w 1/2018, 2/2018, 3/2018,
4/2018;
2.
Członkowie Rady Decyzyjnej przystąpili do dyskusji nad poszczegó lnymi wnioskami w
ramach naboró w 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018;
3.
Przewodnicząca HW złoż yła wniosek o wyłączenie się z dyskusji i oceny wniosku o
numerze LGD -3/1/2018 i złoż yła stosowną deklarację / Kartę wyłączenia. Prowadzenie obrad
przejął zastępca przewodniczącej ZK. Na czas dyskusji nad wnioskiem nr LGD -3/1/2018 HW o
godz. 19:49 opuś ciła salę obrad. HW powró ciła o godz. 19:53 i ponownie przejęła prowadzenie
obrad.
4.
KGJ złoż yła wniosek o wyłączenie się z dyskusji i oceny wniosku o numerze LGD 3/2/2018 i złoż yła stosowną deklarację / Kartę wyłączenia. Na czas dyskusji nad wnioskiem
LGD-3/2/2018 KG-J o godz. 19:53 opuś ciła salę obrad i powró ciła o godz. 19:55.
5.
Na zakoń czenie spotkania Przewodnicząca HW potwierdziła termin kolejnego
posiedzenia Rady Decyzyjnej.
Zakoń czenie zebrania roboczego w dniu 03 sierpnia 2018r.: godz: 21.00.
II. Przebieg oceny, głosowania i zatwierdzania uchwał dotyczących naborów.
Posiedzenie Rady Decyzyjnej, w trakcie którego dokonano oceny i wyboru operacji
odbyło się w dniu 04 września 2018 r. (wtorek)
Początek posiedzenia godz.: 17.00.
Obecni: według listy obecnoś ci
Rada w składzie:
1. Katarzyna Gołębiowska- Jarek (KGJ)
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)
3. Victoria Mueller – Błazy (VMB)
4. Radosław Dolipski (RD)
5. Zygmunt Knura (ZK)
6. Helena Wojtasik (HW)
7. Katarzyna Byra (KB)
8. Agnieszka Pienio (AP)
9. Andrzej Miś ta (AM) - nieobecny
Pozostali uczestnicy:
1. Jadwiga Wó jciak (JW.)- Kierownik Biura/Prezes
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczegó lnych
członkó w Rady w trakcie trwania posiedzenia.
2. Okreś lenie przedmiotu posiedzenia (naboru wnioskó w, iloś ci złoż onych wnioskó w,
wnioskowanej kwocie wsparcia).
3. Okreś lenie kworum w zakresie całoś ci posiedzenia.
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4. Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wnioskó w wg
kolejnoś ci ich wpływu do biura: okreś lenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby
biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji
o ewentualnych wyjś ciach w trakcie omawiania oceny wniosku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
Głosowanie nad zgodnoś cią operacji z PROW;
Głosowanie w zakresie zgodnoś ci z LSR;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy projektó w zgodnych z PROW, zgodnych z
zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie
pomocy oraz zgodnych z LSR;
Głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji
nad operacjami zgodnymi z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym
w ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia zgodnymi z PROW, zgodnych
z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wnioskó w
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
Podjęcie Uchwały w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania;
Odczytanie uchwał dotyczących poszczegó lnych projektó w rozpatrywanych
w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2
Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej);

5. Dyskusja i wnioski członkó w Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady;
6. Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisó w protokołu;
7. Zakoń czenie posiedzenia.
Przebieg posiedzenia Rady przedstawia się następująco:
Ad. 1) Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady HW. Przewodnicząca HW przypomniała
zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy
Rady Decyzyjnej. Zgodnie z tymi dokumentami wyznaczeni zostali: na protokolanta KB oraz
na sekretarzy Rady: BLP i KGJ.
Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do wniosków
ocenianych w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu). Deklaracje
bezstronności były podpisywane podczas każdego spotkania w ramach posiedzenia. W
stosunku do wniosków, co do których członkowie Rady mieli powiązania z wnioskodawcami
zostały złożone Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji, które stanowią załącznik do
Kart oceny operacji. Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad Rady
Decyzyjnej. Porządek przyjęto jednogłośnie- 8 członków za.
Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków,
wnioskowanej kwocie wsparcia).
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Kierownik biura JW.
JW poinformowała o wysokości środków i limitach na poszczególne nabory oraz procedurach
związanych z oceną wniosków. Przedstawiła liczbę wniosków, które wpłynęły na poszczególne
nabory oraz krótko poinformowała, że nie wszystkie wnioski były konsultowane, część z
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wnioskodawców w ogóle nie korzystała z doradztwa prowadzonego w biurze, część wniosków
konsultowana była tylko częściowo.
Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia.
Przewodnicząca HW stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 na 9
członków Rady). Przy głosowaniu nad poszczególnymi operacjami dołożono starań, aby skład
Rady oceniający wnioski był zgodny z wymaganiami określonymi w art.32 ust 2 lit b
rozporządzenia 1303/2013, zgodnie z jego treścią na poziomie podejmowania decyzji ani
władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie
może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybór operacji jest dokonywany zgodnie z
przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, które gwarantują, że co najmniej
50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
W związku z nieobecnością Andrzeja Miśty – przedstawiciela sektora biznesu, skład
Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50 %) - KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %)- HW, ZK
- sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0 %)- AM nieobecny
- mieszkańcy : 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP
Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla
ocenianych naborów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności
przynależność sektorową. Ze względu na nieobecność przedstawiciela sektora biznesu,
zaistniało ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie operacji i przekroczenia
dopuszczalnych 49% głosów. Ryzyko to istniało również w przypadku złożenia Karty
wykluczenia z oceny przez osobę z grupy publicznej lub mieszkańców.
W związku z identyfikacją takiego ryzyka Przewodnicząca HW zaproponowała
stosowanie zasady wyłączania z oceny osób z sektora społecznego wg kolejności na liście
obecności. Wg modelu:
Społeczny
KGJ
1-sze
wyłączenie przy
nadreprezentacji
sektora społecznego

BLP
2-gie
wyłączenie przy
nadreprezentacji
sektora społecznego

Publiczny
VMB

RD

3-cie
wyłączenie przy
nadreprezentacji
sektora społecznego

4-te
wyłączenie przy
nadreprezentacji
sektora
społecznego

ZK

HW

Mieszkańcy
KB

AP

Bizes
AM

Przy kolejnych wyłączeniach odliczanie zaczynać się będzie od początku wg tej samej metody.
Zaproponowane rozwiązanie zostało przyjęte jednogłośnie przez obecnych członków Rady.
Ad. 4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg
kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby
biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych
wyjściach w trakcie omawiania wniosku;
Ustalono głosowanie wg naborów oraz wg kolejności wpływu wniosku do biura.
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NABÓR 1/2018:
Wnioski oceniano zgodnie z listą wpływu do biura.
Wszystkie wnioski w naborze 1/2018 oceniane były w następującym składzie pod względem
sektorowoś ci i podstawowych grup interesó w:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%)- KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osó b na 8 (0%)- AM nieobecny
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP
W związku z powyż szym, w celu zachowania parytetó w zaistniała koniecznoś ć wyłączenia
jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie.
W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, dostępna pula środków to 120 000 zł.
a) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Wstępnej oceny wg powyż szych punktó w dokonali sekretarze posiedzenia.
Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z
LSR.
d) podjęto uchwałę LGD-023/I/1/1/2018 z dnia 04 września 2018 roku w sprawie
przyjęcia listy projektó w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w
ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
Projekty poddane ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, jak
poniż ej:
Wniosek LGD-1/1/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Katarzyna Gołębiowska – Jarek
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 21 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD- LGD-1/2/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Bernadeta Lisson – Pastwa
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
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e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 19 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj. 60 000,00 zł
Wniosek LGD-1/3/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Victoria Mueller-Błazy
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e)głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 19 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł
Wniosek LGD-1/4/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Radosław Dolipski.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 16 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł
Wniosek LGD-1/5/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 18 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł
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g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/1/2/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie listy
operacji wybranych do dofinansowania(przy ró wnej liczbie punktó w pierwszeń stwo na liś cie
mają projekty, któ re wcześ niej wpłynęły do biura). Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczegó lnych projektó w rozpatrywanych w trakcie
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady
Decyzyjnej).

NABÓR 2/2018:
Wnioski oceniano zgodnie z listą wpływu do biura.
Wszystkie wnioski w naborze 2/2018 oceniane były w następującym składzie pod względem
sektorowoś ci i podstawowych grup interesó w:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%)- KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osó b na 8 (0%)- AM nieobecny
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP
W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów zaistniała konieczność wyłączenia jednej osoby
z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie.
Wpłynęło 6 wniosków, dostępna pula środków to 180 000 zł.
a) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR

Wstępnej oceny wnioskó w dokonali sekretarze posiedzenia.
Operacja uznana za niezgodną z zakresem tematycznym naboru to LGD-2/2/2018 .
Zgodnie z obowiązującą w czasie naboru Procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych w
ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD § 4 ust. 5a i
5b „ Jeż eli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne jest uzyskanie
wyjaś nień lub dokumentó w niezbędnych do oceny zgodnoś ci operacji z LSR, wyboru operacji
lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złoż enia
tych wyjaś nień lub dokumentó w. Wezwania dokonują sekretarze posiedzenia, kierując pismo
na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, wyznaczając czas na uzupełnienie
nie dłuż szy niż 3 dni robocze od dnia wysłania e-maila.”
Jednakż e po analizie całoś ci złoż onej dokumentacji sekretarze posiedzenia podjęli decyzję o
niewzywaniu do uzupełnienia ze względu na to, ż e wniosek zawiera ró wnież inne braki. Ich
usunięcie wiązałoby się praktycznie z tworzeniem wniosku na nowo, co stanowiłoby nieró wnoś ć
w stosunku do innych wnioskodawcó w
d) podjęto Uchwałę LGD-023/I/2/1/2018 z dnia 04 września 2018 r.. w sprawie przyjęcia
listy projektó w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym
w ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta
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jednogłoś nie.
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty
wsparcia, jak poniż ej:
Wniosek LGD-2/1/2018
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetó w: Bernadeta Lisson – Pastwa.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 14 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-2/2/2018
Wniosek nie podlegał ocenie wg kryterió w oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
Wniosek LGD-2/3/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Victoria Mueller - Błazy.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 21 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-2/4/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Radosław Dolipski.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 16 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
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Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-2/5/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek..
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
- głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 11 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-2/6/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Bernadeta Lisson – Pastwa.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 23 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/2/2/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie listy
operacji wybranych do dofinansowania(przy ró wnej liczbie punktó w pierwszeń stwo na liś cie
mają projekty, któ re wcześ niej wpłynęły do biura). Uchwała przyjęta jednogłoś nie.

NABÓR 3/2018:
Wnioski oceniano zgodnie z listą wpływu do biura, z wyłączeniem się członków powiązanych z
wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny. Wyłączenie z oceny wniosku nr
LGD-3 /1/ 2018 złożyła HW. Wyłączenie z oceny wniosku nr LGD-3 /2/ 2018 złożyła KGJ.
Skład Rady przy ocenie wnioskó w w naborze przedstawiał się następująco pod względem
sektorowoś ci:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%) – KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %)- ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osó b na 8 (0%) – AM nieobecny
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 8 (25%) – KB, AP
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W związku z powyż szym, w celu zachowania parytetó w przy głosowaniu nad poszczegó lnymi
projektami zaistniała koniecznoś ć wyłączenia jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie
z metodologią opisaną na wstępie. Przy czym w związku z wyłączeniem się z oceny wniosku
LGD-3/1/2018 Heleny Wojtasik (sektor publiczny) w celu zachowania parytetó w konieczne
było przy jego ocenie wyłączenie drugiej osoby z sektora społecznego zgodnie z przyjętą
metodologią. Natomiast w związku z wyłączeniem się z oceny wniosku LGD-3/2/2018 KGJ
(sektor społeczny) nie było potrzeby wyłączenia sektorowego.
Wpłynęły 4 wnioski, dostępna pula środków to 180 0000 zł.
a) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR
Wstępnej oceny wg powyż szych punktó w dokonali sekretarze posiedzenia.
Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z
LSR.
d) podjęto Uchwałę LGD-023/I/3/1/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia
listy projektó w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w
ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta
jednogłoś nie.
Wniosek LGD-3/1/2018
W związku z wyłączeniem się z oceny w/w wniosku Heleny Wojtasik (sektor publiczny) w celu
zachowania parytetów, wyłączenie sektorowe: Victoria Mueller i Radosław Dolipski.
Przewodnicząca HW złożyła wniosek o wyłączenie się z oceny wniosku o numerze LGD 3/1/2018 i złożyła stosowną deklarację / Kartę wyłączenia. Prowadzenie obrad przejął
zastępca przewodniczącej ZK. Na czas oceny i głosowania nad wnioskiem nr LGD -3/1/2018
HW o godz. 18:03 opuściła salę obrad.
Oceniali:
- sektor społeczny: 2 osoby (40 %)- KGJ, BLP
- sektor publiczny: 1 osoba (20 %) - ZK
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (40 %)- KB, AP
Zastępca Przewodniczącej stwierdził prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 11 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
HW powró ciła o godz. 18:08 i ponownie przejęła prowadzenie obrad.
Wniosek LGD-3/2/2018
W związku z wyłączeniem z oceny w/w wniosku Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek (sektor
społeczny) parytety zostały zachowane i wyłączenie sektorowe nie było konieczne. Na czas
oceny i głosowania nad wnioskiem nr LGD -3/2/2018 KGJ o godz. 18:12 opuściła salę obrad i powróciła
o 18.17.
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Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkańców: 2 osoby (29 %)- KB, AP

Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 21 pkt
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-3/3/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Bernadeta Lisson – Pastwa.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 9 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
Wniosek LGD-3/4/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Victoria Mueller-Błazy.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 23 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł.
g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/3/2/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie listy
operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczegó lnych projektó w rozpatrywanych w trakcie
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady
Decyzyjnej).
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NABÓR 4/2018:
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności.
Wszystkie wnioski w naborze 4/2018 oceniane były w następującym składzie pod względem
sektorowoś ci i podstawowych grup interesó w:
- sektor społeczny: 4 osoby na 8 (50%) – KGJ, BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW
- sektor biznesowy: 0 osó b na 8 (0%) – AM nieobecny
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 8 (25%) – KB, AP
W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów zaistniała konieczność wyłączenia
jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie.
Wpłynęło 5 wniosków, dostępna pula środków to 165 582 zł.
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR
Wstępnej oceny wnioskó w dokonali sekretarze posiedzenia.
Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z
LSR.
d) podjęto Uchwałę LGD-023/I/4/1/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia
listy projektó w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w
ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta
jednogłoś nie.
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty
wsparcia, jak poniż ej:
Wniosek LGD-4/1/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Radosław Dolipski.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 21 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 165 582,00 zł.
Wniosek LGD-4/2/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek.
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Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- BLP, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW

- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 15 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 165 582,00 zł.
Wniosek LGD-4/3/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Bernadeta Lisson – Pastwa.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, VMB, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e)głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 18 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 165 582,00 zł.
Wniosek LGD-4/4/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Victoria Mueller - Błazy.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, RD
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 14 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 165 580,00 zł.
Wniosek LGD-4/5/2018
Wyłączenie w celu zachowania parytetó w: Radosław Dolipski.
Oceniali:
- sektor społeczny: 3 osoby (42 %)- KGJ, BLP, VMB
- sektor publiczny: 2 osoby (29 %) - ZK, HW
- sektor mieszkań có w: 2 osoby (29 %)- KB, AP
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
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operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 18 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 165 582,00 zł.
g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/4/2/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie listy
operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczegó lnych projektó w rozpatrywanych w trakcie
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady
Decyzyjnej).
Po zakończeniu oceny wniosków w naborze sekretarze posiedzenia poinformowali, iż
dokonali oceny zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w zakresie tematycznym „Promowanie obszaru

objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”, w ramach przedsięwzięcia 5 LSR Krajobrazy,
wpisującego się w cel szczegółowy LSR I.2 Tożsamość – Las atrakcji – Poprawa stanu, zwiększenie
dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz cel ogólny LSR I
.Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich – data
wpływu do LGD 25.07.2018 - że Gmina Prószków spełnia definicję beneficjenta w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kierownik biura powiedziała, że w związku z tym
rozpoczęta zostanie procedura ogłoszenia naboru na w/w zakres. O wynikach oceny Gmina Prószków
zostanie poinformowania pisemnie.

Ad. 5) dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady;
Członkowie Rady stwierdzili, że dotychczas wypracowane rozwiązania sprawdzają się w
praktyce i na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby ich zmieniania.
Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisó w protokołu.
Przewodnicząca przypomniała, iż Rada pracowała na podstawie statutu Stowarzyszenia,
Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Boró w Niemodliń skich, Procedur wyboru i
oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz
operacji własnych LGD oraz Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego
wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecznoś ć w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszaró w Wiejskich na lata
2014-2020.
W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych
informacji – np. w zakresie wzoró w dokumentó w – Rada zastosowała zapisy Wytycznych
obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 Procedur
wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD
oraz operacji własnych LGD.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
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Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 19.00. przypominając, że wnioskodawców
należy poinformować o wynikach oceny w ciągu 7 dni od daty zakończenia posiedzenia. Tyle
samo czasu jest na przekazanie dokumentów z naboru do Urzędu Marszałkowskiego.
Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 19.00.
Protokolant: Katarzyna Byra
Sekretarze posiedzenia: Katarzyna Gołębiewska – Jarek
Bernadeta Lisson – Pastwa
Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik
Załączniki :
- lista obecności – 1 szt.
- deklaracja bezstronności – 3 szt.
- karta wyłączenia z oceny wniosku – 2 szt.
- karta oceny beneficjenta – zgłoszenie zamiaru realizacji operacji – 1 szt.
- karta oceny operacji – 20 szt.
- uchwała dotycząca operacji –20szt.
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym,
wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 4 szt.
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 4szt.
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