Niemodlin, dnia 16.02.2021
Protokół z posiedzenia
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) nr 023/I/2021
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 i 6/2021
I. Informacje ogólne:
Rada Decyzyjna obradowała w dniu 16.02.2021. Wcześ niej tj. od 05.02.2021 członkowie Rady
mieli dostęp do złoż onych wnioskó w o przyznanie pomocy.
Posiedzenie zwołała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej.
Miejsce całoś ci obrad: Tułowice, Tułowicki Oś rodek Kultury,
Początek zebrania godz.: 17.00
Obecni: według listy obecnoś ci
Rada w składzie:
1. Anna Cisowska – sektor społeczny (AC)
2. Victoria Mueller – Błazy – sektor społeczny (VMB)
3. Katarzyna Byra – sektor mieszkań có w (KB)
4. Agnieszka Pienio- sektor mieszkań có w (AP)
5. Paweł Kotwica – sektor mieszkań có w (PK)6. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca Przewodniczącej
7. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG)
8. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca
Radosław Dolipski – sektor społeczny (RD)- nieobecny, usprawiedliwiony
Pozostali uczestnicy:
1. Jadwiga Wó jciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN
2. Daniel Podobiń ski (DP) – specjalista do spraw promocji, informacji i wspó łpracy PBN
Każ dy z członkó w Rady podpisał listę obecnoś ci i złoż ył w stosunku do wnioskó w ocenianych
w ramach posiedzenia Deklarację bezstronnoś ci oceny (w załączeniu). W stosunku do
wnioskó w, co do któ rych członkowie Rady mieli powiązania z wnioskodawcami zostały złoż one
Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji, któ re stanowią załącznik do Kart oceny
operacji.
Członkowie zweryfikowali/uzupełnili zapisy w rejestrze interesó w.
Zasadę opuszczania sali osó b wyłączonych z oceny na czas omawiania wnioskó w i przyznanie
pomocy zastosowano do osó b bezpoś rednio uczestniczących w pisaniu/przygotowaniu
konkretnego projektu. Nie stosowano tej zasady do osó b tylko poś rednio mogących mieć wpływ
na przygotowanie projektu – zbyt dalekie powiązania. Mimo złoż enia w tym przypadku kart
wyłączenia z oceny mogli pozostać na sali bez prawa głosu.
Przewodnicząca Rady HW przedstawiła porządek posiedzenia:
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
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posiedzeń Rady
3) Okreś lenie przedmiotu posiedzenia: nabory wnioskó w, liczbie złoż onych wnioskó w,
wnioskowanej kwoty wsparcia
4) Okreś lenie kworum w zakresie całoś ci posiedzenia.
5) 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 wyboru operacji
nad operacjami zgodnymi z PROW, zgodnymi z zakresem tematycznym, wskazanym
w ogłoszeniu naboru wnioskó w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia
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);

6) Dyskusja i wnioski członkó w Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady;
7) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisó w protokołu;
8) Zakoń czenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 8 członków za.

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy
posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej PBN. Zgodnie z nimi wyznaczeni
zostali: na protokolanta PK, na sekretarzy AC i KB.
Przewodnicząca dodała, iż zarówno AC jak i KB złożyły Karty wyłączenia z oceny części
projektów, jednak wyłączenie to dotyczy oceny wg lokalnych kryteriów i ustalenia kwoty
wsparcia, a nie oceny formalnej, której dokonują sekretarze posiedzenia.
Zgodnie bowiem:
- z zapisami Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich:
„§13. 1. Członek Rady Decyzyjnej, któ ry złoż ył wniosek o dofinansowanie operacji będącej
przedmiotem posiedzenia, w któ rym uczestniczy, zobowiązany jest do
złoż enia Przewodniczącemu Rady Karty o wyłącznie z oceny danej operacji, o któ rej mowa w
§5 ust. 7
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2. Kartę, o któ rej mowa w ust. 1 członek Rady zobowiązany jest złoż yć ró wnież w
przypadku stwierdzenia, iż operacja któ ra będzie podlegać ocenie została złoż ona
przez osobę lub podmiot z któ rym Członek Rady pozostaje w zależ noś ci rodzinnej lub z
tytułu zwierzchnictwa lub podległoś ci zawodowej.
§14. 1. Głosowanie w sprawie oceny każ dej operacji jest poprzedzone stwierdzeniem
prawomocnoś ci głosowania i zachowania parytetó w przy czym uwzględnia się członkó w Rady
Decyzyjnej, któ rzy złoż yli Karty wyłączenia z oceny, jako nieuprawnionych do głosowania”
oraz
- z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez
podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD: „§ 4. 9. Uprawnieni członkowie Rady
wypełniają części II ( ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i kwoty wsparcia) i III
(uwagi) Karty Oceny operacji.”
Parytety oraz wyłączenia z oceny obowiązują przy podejmowaniu uchwał, przy ocenie wg
lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia, czyli elementów, które
mają
wpływ
na
miejsce
wniosku
na
liście
rankingowej.
Nie jest możliwe liczenie parytetów przy ocenie, której dokonują sekretarze posiedzenia (tzw.
ocena formalna) gdyż dokonują tego dwie osoby i zawsze podział głosów odbywałby się na
zasadzie 50% na 50% bez względu na to, przedstawiciel jakiego sektora pełniłby tę funkcję.
AC i KB zostały wyłączone z oceny wg lokalnych kryterió w oraz ustalanie kwoty wsparcia
częś ci operacji (stosowne adnotacje przy konkretnych wnioskach poniż ej) tym samym nie
miały wpływu na pozycję projektó w na liś cie rankingowej.
Natomiast odpowiadały za przeprowadzenie oceny formalnej na kartach oceny, i wszyscy
członkowie Rady mają wgląd do tych kart oceny.
W części przypadków konieczne było wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia/ złożenia
dodatkowych wyjaśnień. Podstawą do wezwań były:
- Art. 21 ust. 1a - 1c Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 217, z późn. zm.)
- Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne
niż LGD oraz operacji własnych LGD w Partnerstwie Borów Niemodlińskich, § 4 - Procedura wyboru
operacji :
„5a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia konieczne jest uzyskanie wyjaśnień
lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty
wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub
dokumentów.
5b. Wezwania dokonują sekretarze posiedzenia, kierując pismo na adres e-mail podany we wniosku
o przyznanie pomocy, wyznaczając czas na uzupełnienie nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia
wysłania e-maila.
5c. skreślono
5d. Podmiot ubiegający się o wsparcie, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać
wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty
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wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na
podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne”

Sekretarze sporządzili informację o wezwaniu na kartach oceny wg zgodnoś ci z PROW oraz
przygotowali pisma. Natomiast do wysłania pism upoważ nili kierownika biura – by zachować
bezpieczeń stwo przekazu mailowego. Upoważ nienie stanowi załącznik do protokołu.
Wszyscy wezwani wnioskodawcy odpowiedzieli na wezwanie. Zakres wezwań oraz odpowiedzi
zostaną odnotowane przy poszczegó lnych wnioskach – o ile dotyczy.
Następnie HW oddała głos Kierownikowi Biura i Prezes LGD PBN JW.
Ad. 2.
Prezes LGD JW przedstawiła informację Zarządu PBN o przyznaniu pomocy przez Samorząd
Wojewó dztwa Opolskiego na operacje, któ re były przedmiotem wcześ niejszych posiedzeń
Rady. Na dzień 30.12.2020 aktywnych jest 47 umó w, z tego 30 ma wypłacone płatnoś ci
koń cowe. Dodatkowo poinformowała, ż e jeden z wnioskodawcó w z podejmowania działalnoś ci
zmarł po złoż eniu wniosku o wypłatę II transzy pomocy. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Przekazała ró wnież informację o przedłuż eniach terminó w realizacji operacji i aneksach do
umó w wynikających z COVID-19 (w zakresie częś ci z nich Rada wydawała stosowne opinie)
oraz o problemach z projektami w zakresie Przedsięwzięcia 3 LSR – Turystyka, gdzie
zamknięcie gospodarki, w tym branż y turystycznej powoduje problemy z utrzymaniem i
utworzeniem nowych, zadeklarowanych miejsc pracy.
Odrębnie poruszoną sprawą był fakt, iż LGD po raz pierwszy ogłasza nabory w euro. Wiąż e się
to z koniecznoś cią informowania wnioskodawcó w o tym, czy w dniu posiedzenia mieszczą się
w limicie ś rodkó w dostępnych w ogłoszeniu w euro i przeliczonych wg kursu 1 euro-4 zł oraz
poinformowania wnioskodawcó w nie mieszczących się w tym limicie w dniu oceny, ż e być moż e
na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim zmieszczą się w limicie dostępnych ś rodkó w. Będą
bowiem przeliczane według kursu bież ącego publikowanego przez Europejski Bank Centralny
w przedostatnim dniu pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc
dokonania obliczeń .
Ad. 3. JW podsumowała informacje dotyczące zakresu tematycznego naboró w, liczby złoż onych
wnioskó w w danym naborze, wnioskowanych kwot wsparcia oraz limitó w dostępnych
ś rodkó w. W naborze 4/2021 nie wpłynął ż aden wniosek – Zarząd opublikował więc ogłoszenie
o
zamiarze
realizacji
operacji
własnej.
Członkowie Rady Decyzyjnej otrzymali tabelaryczne zestawienie wnioskó w złoż onych w
poszczegó lnych naborach. Największym zainteresowaniem cieszył się nabó r 6/2021 w zakresie
rozwoju ogó lnodostępnej infrastruktury, najczęś ciej rekreacyjnej.
Ad. 4.
Przewodnicząca HW sprawdziła obecnoś ć na liś cie i stwierdziła prawomocnoś ć posiedzenia
(obecnych 8 na 9 członkó w Rady). Przy głosowaniu nad poszczegó lnymi operacjami dołoż ono
starań , aby skład Rady oceniający wnioski był zgodny z wymaganiami okreś lonymi w art.32 ust
2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Zgodnie z jego treś cią na poziomie podejmowania decyzji
ani władze publiczne – okreś lone zgodnie z przepisami krajowymi – ani ż adna z grup interesu
nie moż e posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybó r operacji jest dokonywany zgodnie z
przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, któ re gwarantują, ż e co najmniej
4

50 % głosó w w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partneró w niebędących
instytucjami publicznymi.
Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowoś ci:
- sektor społeczny: 2 osoby na 8 (25%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 3 osoby na 8 (37,5 %)- KB, AP i PK
- sektor biznesowy: 2 osó b na 8 (25 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 8 (12,5%)- HW
Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesó w szczegó lnie istotnych dla ocenianych
naboró w, dlatego przy obliczaniu parytetó w brano pod uwagę w szczegó lnoś ci przynależ noś ć
sektorową.
Ad. 5) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg
kolejności ich wpływu do biura i naborów: określenie liczby uprawnionych do głosowania,
liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji
o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania wniosku.

NABÓR 1/2021:
Wpłynęły 2 wnioski na kwotę dofinansowania 56 058 zł + 169 015,99 zł = 225 073,99zł
(jest to kwota zmniejszająca budżet LSR).
Dostępna pula środków to 42 500 euro, co przy kursie 1 euro-4 zł = 170 000 zł.
Wniosek nr LGD-1/1/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci 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.
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu okreś lenia zgodnoś ci operacji z PROW.
Wezwanie wystosowano 08.02.2021. Odpowiedz została złoż ona w terminie, 10.02.2021 r.
Na podstawie złoż onych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z PROW i LSR i
przekazana została do dalszej oceny.
Wniosek nr LGD-1/2/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci 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.
Nie było koniecznoś ci wzywania do wyjaś nień . Operacja została uznana z zgodną z PROW i
LSR i przekazana została do dalszej oceny.
d) podjęto uchwałę LGD-023/I/1/1/2021 z dnia 16.02.2021 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.
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Następnie projekty poddano ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
Wniosek nr LGD-1/1/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 6 (33 %)- KB i AP (PK- złoż ył wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 0 osó b na 6 (HW – złoż yła wniosek o wyłączenie z oceny)
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 56 058 zł.
Wniosek nr LGD-1/2/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 7 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 7 (28,5%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 3 osoby na 7 (43 %)- KB i AP, PK
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (28,5 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 0 osó b na 7 (HW – złoż yła wniosek o wyłączenie z oceny i wyszła z sali o
godz. 17.42 jako wspó łautorka wniosku o przyznanie pomocy )Prowadzenie przejął zastępca
przewodniczącej
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: 23 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej 107 545 zł, przy czym kwota
zmniejszająca budżet LSR (sektor publiczny) wynosi 169 015,99 zł.
Przewodnicząca wró ciła na salę o godz. 17.49 i przejęła prowadzenia spotkania:
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g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/1/2/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust.
2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

NABÓR 2/2021:
Wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 41 300 zł.
Dostępna pula środków to 10 000 euro, co przy kursie 1 euro-4 zł =40 000 zł.
Wniosek LGD-2/1/2021
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.
Nie było potrzeby wzywania do uzupełnienia/wyjaś nień .
Wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnych z LSR oraz PROW.
d) podjęto Uchwałę LGD-023/I/2/1/2021 z dnia 16.02.2021 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 wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 7 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 7 (28,5%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoby na 7 (28,5 %)- AP i PK (KB złoż yła wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (28,5 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14,5%)- HW
Przewodnicząca stwierdziła prawomocnoś ć głosowania i zachowanie parytetó w i poprosiła
DP (jako wnioskodawcy) o opuszczenie sali.
e) głosowanie w sprawie przyznania punktó w w ramach kryterió w wyboró w operacji nad
operacjami zgodnymi z PROW:
Operacja uzyskała: 12 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 41 300 zł, co powoduje, że na dzień wyboru
przez Radę -wg kursu euro wynoszącego 4 zł - wniosek nie mieści się w limicie
dostępnych środków.
Po ocenie wniosku DP został poproszony o powró t na salę.
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g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/2/2/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust.
2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

NABÓR 3/2021:
Wpłynął 1 wniosek na kwotę dofinansowania 111 928 zł, a kwota zmniejszająca LSR
(sektor publiczny) wynosi 175 905 zł .
Dostępna pula środków to 44 000 euro, co przy kursie 1 euro-4 zł =176 000 zł.
Wniosek LGD-3/1/2021
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.
Nie było potrzeby wzywania do uzupełnienia/wyjaś nień .
Wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnych z LSR oraz PROW i
przekazany do dalszej oceny.
d) podjęto Uchwałę LGD-023/I/3/1/2021 z dnia 16.02.2021 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 wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 7 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 1 osoba na 7 (14,5%) - VMB (AC złoż yła o wyłączenie z oceny)
- sektor mieszkań có w: 3 osoby na 7 (43,5 %)- AP, PK i KB
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 ( 28,5%)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14,5%)- HW
AC jako wspó łautorka wniosku wyszła z Sali o godz. 18.08
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 tj. 111 928 zł, przy czym kwota
zmniejszając budżet LSR (sektor publiczny) wynosi 175 905 zł.
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AC wró ciła na salę o godz. 18.18
g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/3/2/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust.
2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

NABÓR 4/2021: nie wpłynęły wnioski.
Kierownik biura poinformowała, ż e informacja o braku wnioskó w w naborze została
przekazana do Urzędu Marszałkowskiego 01.02.2021 r.

NABÓR 5/2021:
Wpłynęły 2 wnioski od podmiotów publicznych na łączną kwotę zmniejszającą budżet
LSR o 576 259 zł.
Dostępna pula środków wynosi 93 000 euro, co przy kursie 1euro-4 zł = 372 000 zł.
Wniosek nr LGD-5/1/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci 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.
Nie było koniecznoś ci wzywania do wyjaś nień . Operacja została uznana z zgodną z PROW i
LSR i przekazana została do dalszej oceny.
Wniosek nr LGD-5/2/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu okreś lenia zgodnoś ci operacji z zakresem
tematycznym naboru i z PROW. Wezwanie wystosowano 08.02.2021. Odpowiedz została
złoż ona w terminie, 11.02.2021 r.
Na podstawie złoż onych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z zakresem
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny.
d) podjęto uchwałę LGD-023/I/5/1/2021 z dnia 16.02.2021 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.
Następnie projekty poddano ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
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Wniosek nr LGD-5/1/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 1 osoba na 6 (17 %)- AP (PK i KB złoż yli o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%)
KB opuś ciła salę o godz. 18.20 jako autorka wniosku o przyznanie pomocy.
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: 27 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 236 703 zł, przy czym kwota
zmniejszająca LSR (sektor publiczny) wynosi 372 000 zł.
KB powróciła na salę o godz. 18.28
Wniosek nr LGD-5/2/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 1 osoba na 6 (17 %)- AP (PK i KB złoż yli o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33 %)- ZK i DG
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%)
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: 20 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości mniejsza niż wnioskowana: tj. kwotę 123 288 zł .
Od kosztó w kwalifikowanych odjęto koszty audycji radiowej/promocji oraz szkoleń , któ re w
działaniu inwestycyjnym z zakresu infrastruktury Rada uznała za koszty niekwalifikowane. Po
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odjęciu kosztó w niekwalifikowanych w wysokoś ci 10 500 zł, wartoś ć kosztó w
kwalifikowanych wyniosła 193 759, z czego wnioskowane 63, 63% wynosi 123 288 zł.

g) podjęcie Uchwały LGD-023/I/5/2/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust.
2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).

NABÓR 6/2021:

Wpłynęły 4 wnioski od podmiotów publicznych na łączną kwotę zmniejszającą budżet
LSR o 497 680 zł.
Dostępna pula środków wynosi 90 610 euro, co przy kursie 1euro-4 zł = 362 440 zł.
Wniosek nr LGD-6/1/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu okreś lenia zgodnoś ci operacji z PROW.
Wezwanie wystosowano 08.02.2021. Odpowiedz została złoż ona w terminie, 11.02.2021 r.
Na podstawie złoż onych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z PROW i LSR i
przekazana została do dalszej oceny.
Wniosek nr LGD-6/2/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Nie było koniecznoś ci wzywania do uzupełnienia. Operacja została uznana z zgodną z
zakresem tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny.
Wniosek nr LGD-6/3/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu okreś lenia zgodnoś ci operacji z PROW.
Wezwanie wystosowano 08.02.2021. Odpowiedz została złoż ona w terminie, 11.02.2021 r.
Na podstawie złoż onych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z PROW i LSR i
przekazana została do dalszej oceny.
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Wniosek nr LGD-6/4/2021
a) głosowanie w sprawie zgodnoś ci z zakresem tematycznym naboru;
b) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW;
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR;
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu okreś lenia zgodnoś ci operacji z zakresem
tematycznym naboru i z PROW. Wezwanie wystosowano 08.02.2021. Odpowiedz została
złoż ona w terminie, 11.02.2021 r.
Na podstawie złoż onych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z zakresem
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny.
d) podjęto uchwałę LGD-023/I/6/1/2021 z dnia 16.02.2021 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.
Następnie projekty poddano ocenie wg kryterió w wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
Wniosek nr LGD-6/1/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoba na 6 (17 %)- KB i AP (PK złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6 (33 %)- ZK ( DG złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%) - HW
DG – jako autor wniosku, opuś cił salę o godz. 18.44
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: 24 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej: 57 670 zł.
DG powrócił na salę o godz. 18.54
Wniosek nr LGD-6/2/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
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- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoba na 6 (17 %)- KB i AP (PK złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6 (33 %)- ZK ( DG złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%) - HW
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: 32 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej: 300 000 zł.
Wniosek nr LGD-6/3/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoba na 6 (17 %)- KB i AP (PK złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6 (33 %)- ZK ( DG złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%) - HW
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: 25 pkt.
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze.
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 57 267 zł, przy czym kwota
zmniejszająca budżet LSR (sektor publiczny) wynosi 90 000 zł.

Wniosek nr LGD-6/4/2021
Wniosek wg kryterió w i ustalenia kwoty wsparcia oceniało 6 na 8 obecnych członkó w Rady.
Wniosek był oceniany w następującym składzie pod względem sektorowoś ci i podstawowych
grup interesó w:
- sektor społeczny: 2 osoby na 6 (33%) - AC, VMB,
- sektor mieszkań có w: 2 osoba na 6 (17 %)- KB i AP (PK złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6 (33 %)- ZK ( DG złoż ył wniosek o wyłączenie z oceny)
- sektor publiczny : 1 osoba na 6 (17%) - HW
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: 7 pkt.
Operacja nie uzyskała minimum punktowego wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze, tym
samym nie przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia.
g)
- podjęcie Uchwały LGD-023/I/6/2/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
- podjęcie Uchwały LGD-023/I/6/3/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie listy operacji nie
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłoś nie.
h) odczytanie uchwały dotyczącej projektu, bez potrzeby jej przegłosowania (zgodnie z §16 ust.
2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).
Ad. 5) dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady.
HW – dostęp do wniosków w wersji elektronicznej bardzo ułatwia pracę z oceną.
AP – poprosiła o informację o przybliżony czas oceny wniosków na nadchodzący nabór
biznesowy. JW. – odpowiedziała, że będzie to najwcześniej 2 połowa kwietnia 2021 r.
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 7/1/2020 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.
Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 19.40 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.
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Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 19.45
Protokolant: Paweł Kotwica
Sekretarze posiedzenia: Katarzyna Byra i Anna Cisowska
Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik
Załączniki :
- lista obecności – 1 szt.
- upoważnienie sekretarzy posiedzenia do wysyłania wezwań – 1 szt.
- deklaracja bezstronności – 8 szt.
- deklaracja poufności – 1 szt.
- karta wyłączenia z oceny wniosku – 17 szt.
- karta oceny operacji – 10 szt.
- uchwała dotycząca operacji –10 szt.
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym,
wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 5 szt.
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 5 szt.
- uchwała dotycząca operacji niewybranych do dofinansowania – 1 szt.
- rejestr interesów, kopie – 8 szt.
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