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Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 

dotyczącego oceny oraz ustalenia kwoty wsparcia wniosków złożonych  

w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 
 

 

Zawartość:  

Posiedzenie -  I 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

27.01.2017 r. godz. 9
00

 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 27.01.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady 

oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu.  Następnie, na 

podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 12 i stwierdził, 

prawomocność posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury 

wyboru operacji oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017 

tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego: 

 

 Jakub Doliwa 

 Rafał Gnot - Sekretarz 

 Adam Wojtowicz 

 Alina Łukaszczuk 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Elżbieta Nitka 

 Tomasz Czapor 

 Michał Popiel 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Janusz Demkowicz 

 Magdalena Stanisławska 

 Marek Sabara – Przewodniczący Rady 

 

  

Po wskazaniu sekretarza posiedzenia, którym została Pani Lucyna Sobańska, Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem o ewentualne 

wnioski dotyczące zmiany porządku posiedzenia. W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany 

porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego 

porządkiem.  

 

Porządek obrad poddano pod głosowanie: 

 

a) Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 członków Rady. 

b) Przeciw przyjęciu porządku obrad 0 Członków Rady. 

c) Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady. 

 

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował: 

 

 Przywitanie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego (quorum  oraz 
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zgodności parytetów). 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 Omówienie analizy  złożonych deklaracji bezstronności i rejestru interesów członków Rady. 

 Omówienie treści wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017. 

 Rozstrzygnięcie ewentualnych kwestii spornych powstałych podczas oceny wniosków. 

 Ocena operacji: głosowanie nad zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, Programem (PROW 

2014-2020) oraz nad zgodnością operacji z LSR. 

 Ocena operacji: Głosowanie nad zgodnością operacji z lokalnymi kryteriami wyboru - 

podstawowymi i premiującymi. 

 Głosowanie nad ustaleniem kwoty wsparcia  i wysokości premii dla poszczególnych wniosków. 

 Sporządzenie list rankingowych. Podjęcie stosownych uchwał. 

 Wolne głosy i wnioski. 

 

Ocena operacji – nabór 2/2017 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wnioskach złożonych w ramach naboru 2/2017 (złożono 

jeden wniosek). 

 

Tytuł wniosku: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie i udostępnienie inkubatora 

przetwórstwa lokalnego” 

Wnioskodawca: Mirosław Krupa OLBUD 

Numer wniosku: I/2/2017/1  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności, a następnie przekazali je Przewodniczącemu Rady. 

 

Po analizie złożonych deklaracji poufności i bezstronności Przewodniczący stwierdził, że żaden z członków 

Rady nie wyłączył się z oceny i wyboru operacji. Na konieczność takiego wyłączenia nie wskazuje też 

analiza Rejestru interesów, prowadzonego przez Biuro LGD. Zanim jednak przystąpiono do oceny 

Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy 

co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

któregokolwiek z nich w trakcie oceny i wyboru operacji. Nie zgłoszono żadnych wniosków. 

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 12 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 17 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Następnie przystąpiono do omawiania wniosku złożonego w ramach naboru.  

  

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

12  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosku brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

12 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosku brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

12  głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosku brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

W ramach poszczególnych kryteriów przyznano następującą liczbę punktów: 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 4,75 (1 głos za 2 pkt i 11 

głosów za 5 pkt). 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy - otrzymana liczba punktów – 2 
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Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 12,75 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu punktu w danym kryterium decydowała zwykła większość głosów. Za 

poszczególne kryteria przyznano następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0. 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 (1 głos za 2 pkt i 11 głosów za 0 

pkt). 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 7: Zgłoszenie propozycji operacji w procesie przygotowania LSR - zgłoszenie fiszki 

projektowej do bazy przedsięwzięć LSR – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Kryterium premiujące 8: Ilość rodzajów przetwarzanych produktów – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Kryterium premiujące 9: Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych w ciągu 2 lat – otrzymana liczba punktów – 10. 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 25 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 37,75. 

 

Rada następnie przystąpiła do oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017 podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

 

Nabór nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 

 

Do oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej 

dołączył jeden członek Rady. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych 

w ramach naboru nr 1/2017 podejmowanie działalności gospodarczej: 

 

 Jakub Doliwa 

 Rafał Gnot - Sekretarz 

 Adam Wojtowicz 

 Alina Łukaszczuk 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 
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 Elżbieta Nitka 

 Tomasz Czapor 

 Michał Popiel 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Janusz Demkowicz 

 Magdalena Stanisławska 

 Marek Sabara – Przewodniczący Rady 

 Krzysztof Pecka 

 

Ocena operacji 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wnioskach złożonych w ramach naboru 1/2017 (złożono 

dwadzieścia wniosków). 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności, a następnie przekazali je Przewodniczącemu Rady. 

 

Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady przedstawił dokonaną 

wraz z przedstawicielem Zarządu oraz pracownikiem Biura analizę złożonych przez Członków Rady 

deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesów. Wskazał Członków Rady podlegających 

wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Spośród obecnych członków Rady wymogu 

bezstronności nie spełnia: 

Alicja Gruza - wyłączona z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Zakup houseboata dla KarKaz 

Bieszczady Inaczej Marcin Marcinkowski”, objętej wnioskiem nr P/1/2017/10,  złożonym przez: Marcina 

Marcinkowskiego, w ramach naboru nr 1/2017, ze względu fakt, że Członek Rady jest partnerem 

Wnioskodawcy. 

 

 

           

Następnie kolejno przystąpiono do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru, ich oceny i 

głosowania. W ocenie wniosków brało udział 13 członków Rady z  wyjątkiem oceny wniosku nr 

P/1/2017/10 z którego oceny została wyłączona p. Alicja Gruza. 

 

 

Następnie przystąpiono do oceny wniosku: 

 

Tytuł wniosku: „Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia innowacyjnych usług 

architektonicznych i projektowo - budowlanych” 

Wnioskodawca: Wioletta Ostrówka  

Numer wniosku: P/1/2017/1  

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 
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wyboru -  operacja uzyskała łącznie 13 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 16. 

 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 31.01.2017 roku na godz. 9.00. 

 
 

Posiedzenie - II 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

31.01.2017 r. godz. 9.00 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

 

Dnia 31.01.2017 o godz. 9.00  Przewodniczący Rady przywitał wszystkich i zarządził koniec przerwy. 

 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 31.01.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków Rady 

oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu.  Następnie, na 

podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 13 i stwierdził, 

prawomocność posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury 

wyboru operacji oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017 

podejmowanie działalności gospodarczej: 

 

 Jakub Doliwa 

 Rafał Gnot - Sekretarz 

 Adam Wojtowicz 

 Alina Łukaszczuk 
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 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Elżbieta Nitka 

 Tomasz Czapor 

 Michał Popiel 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Janusz Demkowicz 

 Magdalena Stanisławska 

 Marek Sabara – Przewodniczący Rady 

 Krzysztof Pecka 

 

  

 

Po wyznaczeniu sekretarza posiedzenia którym została Pani Lucyna Sobańska, Rada przystąpiła do dalszej 

oceny wniosków. 

 

Tytuł wniosku: „Podniesienie jakości zorganizowanych imprez jeździeckich na szczeblu amatorskim, 

regionalnym i krajowym.” 

Wnioskodawca: Katarzyna Korfanty  

Numer wniosku: P/1/2017/2  

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 
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13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 
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Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 13. 

 

 

Tytuł wniosku: „Utworzenie agencji brandingowej” 

Wnioskodawca: Małgorzata Lejowska 

Numer wniosku: P/1/2017/3  

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 
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13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 7 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 17. 

 

 

Tytuł wniosku: „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie nowatorskich ociepleń natryskowych” 

Wnioskodawca: Kamil Bartkowski 
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Numer wniosku: P/1/2017/4 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 
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pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru -  

operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała minimalną liczbę 

punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 6 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 16. 

 

Tytuł wniosku: „Utworzenie nowoczesnego zakładu fryzjerskiego w Wojtkowej” 

Wnioskodawca: Marzena Koza 

Numer wniosku: P/1/2017/5 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 



 

 

 

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

 

14 

 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 
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prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5. 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 11 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0. 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 5 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 16. 

 

 

Tytuł wniosku: „Wild Carpathian Experience” 

Wnioskodawca: Karol Sekta  

Numer wniosku: P/1/2017/6 

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 
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Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0. 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0. 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 13. 

 

Tytuł wniosku: „Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia świadczenia innowacyjnych usług 

budowlanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowo – materiałowych na obszarze LSR” 

Wnioskodawca: Damian Dobrowolski 

Numer wniosku: P/1/2017/7 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 
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W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 
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Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2. 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0. 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 13. 

 

Tytuł wniosku: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napoi i deserów.” 

Wnioskodawca: Anita Tkacz  

Numer wniosku: P/1/2017/8 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 
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13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 4,54 (2 głosy po 2 pkt 

oraz 11 głosów po 5 pkt). 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 13,54 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 6 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 19,54. 

 

Tytuł wniosku: „Zagroda Berehy” 

Wnioskodawca: Monika Bulik  
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Numer wniosku: P/1/2017/9 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 
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pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 4,77 (1 głos po 2 pkt oraz 

12 głosów po 5 pkt) 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 12,77 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 6 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 18,77. 

 

Tytuł wniosku: „Zakup houseboata dla KarKaz Bieszczady Inaczej Marcin Marcinkowski” 

Wnioskodawca: Marcin Marcinkowski 

Numer wniosku: P/1/2017/10 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 12 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 17 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuściła Pani Alicji Gruzy. 
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Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

12  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

12 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

12 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem.. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady (z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy ) 

poprzez wpisanie ich na otrzymanej Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 
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Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 3,75 (5 głosów po 2 pkt 

oraz 7 głosów po 5 pkt). 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 11,75  punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 7 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 18,75. 

 

Tytuł wniosku: „Eco-osada w Ustjanowej” 

Wnioskodawca: Edyta Krzączkowska  

Numer wniosku: P/1/2017/11 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3. 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1. 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 
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Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 6 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 16. 

 

 

Tytuł wniosku: „Budowa całorocznego budynku rekreacji indywidualnej – stan surowy zamknięty” 

Wnioskodawca: Monika Brzozowska 

Numer wniosku: P/1/2017/12 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 
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W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

0 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

13 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za niezgodną z Programem. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz za niezgodną z Programem, co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ze względu na uznanie operacji za niezgodną z Programem, wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

Tytuł wniosku: „Otworzenie nowej działalności gospodarczej - agencji reklamowej” 

Wnioskodawca: Michał Markulis 

Numer wniosku: P/1/2017/13 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi.  Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuścił Pani Alicji Gruzy. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 
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W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 
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Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 1 punkt, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 11. 

 

 

Tytuł wniosku: „Bies Czadowy Zakątek” 

Wnioskodawca: Jolanta Kopacz 

Numer wniosku: P/1/2017/14 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 
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0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 4 punkty, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 14. 

 

Tytuł wniosku: „Wykorzystanie potencjału  kulturowego, rekreacyjnego i historycznego wsi Orelec 

oraz jej otoczenia – „Wierchy w Orelcu”” 

Wnioskodawca: Marian Marcin Paśko  
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Numer wniosku: P/1/2017/15 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 13 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 3 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 23 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

13  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

13 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 
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pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Wniosek otrzymał łącznie 6 punktów w kryteriach podstawowych, w związku z czym nie uzyskał 

minimalnej ilości punktów wymaganych do osiągnięcia wskazanych w ogłoszeniu o naborze (min. 9) i nie 

podlegał dalszej ocenie. 

 

Przed oceną następnego wniosku, po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady o konieczności 

wcześniejszego opuszczenia posiedzenia Rady, spotkanie opuścili: Pani Lucyna Sobańska oraz Pan 

Krzysztof Pecka. Na Sekretarza dalszej części posiedzenia został wyznaczony Pan Rafał Gnot. 

 

Przed następnym rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w 

dalszej ocenie operacji i głosowaniu brało udział 11 członków Rady, z czego 2 reprezentuje sektor 

publiczny, co stanowi 18,18 % głosów. 

 

Tytuł wniosku: „Wdrożenie zaawansowanych usług obróbki skrawaniem z wykorzystaniem 

innowacyjnych urządzeń na terenie LGD Zielone Bieszczady” 

Wnioskodawca: Radosław Kobus 

Numer wniosku: P/1/2017/16 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 11 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 18 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 
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W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

11  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 
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kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 5 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 15. 

 

Tytuł wniosku: „Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej produkującej ramy 

luster, szkatułki na biżuterię, meble i inne artykuły drewniane  promujące Bieszczady.” 

Wnioskodawca: Wioletta Goc 

Numer wniosku: P/1/2017/17 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 11 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 18 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

11  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 
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11 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru -  

operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała minimalną liczbę 

punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 
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przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 4 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 14. 

 

Tytuł wniosku: „"Oculus" Gabinet korekcji i terapii wzroku D. Dąbrowiecka.” 

Wnioskodawca: Dominika Dąbrowiecka  

Numer wniosku: P/1/2017/18 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 11 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 18 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

11  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 
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Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 13 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 16. 

 

Tytuł wniosku: „Otwarcie firmy świadczącej usługi rekreacyjno-sportowe.” 

Wnioskodawca: Luiza Budzyk  

Numer wniosku: P/1/2017/19 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 11 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 



 

 

 

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

 

38 

 

sektor publiczny, co stanowi 18 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

11  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 
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Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 4 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 14. 

 

 

Tytuł wniosku: „Wytwórnia - Pracownia Detali Artystycznych” 

Wnioskodawca: Krzysztof Franczak 

Numer wniosku: P/1/2017/20 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 11 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 18 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku przekazanej przez 

Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

11  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

11 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru -  
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operacja uzyskała łącznie 13 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała minimalną liczbę 

punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 4 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 17. 

 

W tym miejscu Prowadzący Posiedzenie zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 02.02.2017 roku, na godz. 9.00. 

 

 

Posiedzenie - III 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

02.02.2017 r. godz. 9.00 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

Dnia 02.02.2017 o godz. 9.00  Zastępca Przewodniczącego Rady (Prowadzący Posiedzenie) przywitała 

wszystkich i zarządziła koniec przerwy. 

 

 

 

 

 

 

Nabór nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 

 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 02.02.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Zastępca Przewodniczącego Rady otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 

Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu. 

Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 10 i 

stwierdziła, prawomocność posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia 

procedury wyboru operacji oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 

ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 

rozwijanie działalności gospodarczej: 
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 Alina Łukaszczuk 

 Michał Popiel 

 Rafał Gnot - Sekretarz 

 Tomasz Czapor 

 Elżbieta Nitka 

 Janusz Demkowicz 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Jakub Doliwa 

 Magdalena Stanisławska 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia z uwagi na 

obecność ponad połowy członków rady. 

 

Na sekretarza posiedzenia została wyznaczona Pani Lucyna Sobańska. 

 

Ocena operacji 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wnioskach złożonych w ramach naboru 3/2017 

(złożono dwadzieścia pięć wniosków, w tym jeden wycofano).  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności, a następnie przekazali je Zastępcy Przewodniczącego 

Rady 

 

Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Zastępca Przewodniczącego Rady 

przedstawił dokonaną wraz z przedstawicielem Zarządu oraz pracownikiem Biura analizę złożonych przez 

Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesów. Wskazał Członków Rady 

podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny oznaczonych operacji. Spośród obecnych członków 

Rady wymogu bezstronności nie spełnia: 

 

Elżbieta Nitka - wyłączona z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Rozwój Działalności Przetwórstwo 

Drewna Handel Janusz Nitka, Poprzez Wprowadzenie Nowych Technologii I Utworzenie Miejsc 

Pracy”, objętej wnioskiem nr R/3/2017/1,  złożonym przez: Przetwórstwo Drewna Handel Janusz Nitka, 

w ramach naboru nr 3/2017, ze względu fakt, że Członek Rady jest współmałżonką Wnioskodawcy. 

 

Rafał Gnot - wyłączony z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy 

Agnieszka Franc F.P.H.U. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług turystycznych”, objętej 

wnioskiem nr R/3/2017/9,  złożonym przez: Agnieszka Franc F.P.H.U., w ramach naboru nr 3/2017, ze 

względu fakt, że Członek Rady jest bezpośrednim przełożonym Wnioskodawcy. 

 

Alicja Gruza - wyłączona z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Zakup sprzętu multimedialnego do 

Szkoły Ginących Zawodów w Uhercach Mineralnych”, objętej wnioskiem nr R/3/2017/17,  złożonym 

przez: Janusz Demkowicz, w ramach naboru nr 3/2017, ze względu fakt, że Członek Rady jest podległy 

służbowo Wnioskodawcy w fundacji. 

 

Janusz Demkowicz - wyłączony z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Zakup sprzętu 

multimedialnego do Szkoły Ginących Zawodów w Uhercach Mineralnych”, objętej wnioskiem nr 

R/3/2017/17,  złożonym przez: Janusz Demkowicz, w ramach naboru nr 3/2017, ze względu fakt, że 

Członek Rady złożył wniosek we własnym imieniu. 

 

Michał Popiel - wyłączony z omawiania i oceny operacji/wniosku pt. „Rozwijanie Działaności 

Gospodarczej O Usługi W Zwiazane Z Przygotowaniem Terenu Pod Budowę.”, objętej wnioskiem nr 
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R/3/2017/18,  złożonym przez: Dariusz Popiel, w ramach naboru nr 3/2017, ze względu fakt, że Członek 

Rady jest spokrewniony z Wnioskodawcą. 

 

Następnie przystąpiono do omawiania wniosków złożonych w ramach naboru, a następnie przystąpiono do 

ich oceny i głosowania. W ocenie wniosków brało udział 10 członków Rady z  wyjątkiem oceny wniosków 

nr R/3/2017/1,  R/3/2017/9, R/3/2017/17, R/3/2017/18 z którego oceny zostali wyłączeni: p. Alicja Gruza, p. 

Elżbieta Nitka, p. Rafał Gnot, p. Janusz Demkowicz oraz p. Michał Popiel. 

 

 

Następnie przystąpiono do oceny wniosków: 

 

Tytuł wniosku: „Zwiększenie konkurencyjności firmy K.F.D.ARCHIITEKT SP.J. poprzez 

modernizację oraz wprowadzenie innowacyjnych usług w Hotelu Zefir.” 

Wnioskodawca: K.F.D.ARCHIITEKT SP.J. 

Numer wniosku: R/3/2017/25 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz za niezgodną Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E 

„karty oceny wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

0 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

10 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną niezgodną z Programem. 

 

Ze względu na uznanie operacji za niezgodną z Programem, wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

Tytuł wniosku: „Budowa budynków rekreacji indywidualnej w miejscowości Zwierzyń” 

Wnioskodawca: Robert Kowalczyk 

Numer wniosku: R/3/2017/24 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR oraz za 

niezgodną Programem i z kryteriami formalnymi (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E 

„karty oceny wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

0 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

10 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną niezgodną z Programem. 

 

Ze względu na uznanie operacji za niezgodną z Programem oraz kryteriami formalnymi, wniosek nie 

podlegał dalszej ocenie. 

 

Tytuł wniosku: „Wzrost konkurencyjności firmy ,,San-Glass" poprzez wprowadzenie nowych oraz 

innowacyjnych usług świadczonych w ramach pomocy drogowej, ratownictwa drogowego oraz 

holowania samochodów ciężarowych i autobusów powyżej 40 t.” 

Wnioskodawca: Andrzej Skulich  

Numer wniosku: R/3/2017/23 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 
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W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 11 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 
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punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 21. 

 

Tytuł wniosku: „Nowe innowacyjne usługi w ofercie przedsiębiorstwa FHU "OPTIMUM" Dariusz 

Golba odpowiedzią na wymagania rynku turystycznego w Polsce” 

Wnioskodawca: Firma Handlowo-Usługowa "OPTIMUM" Dariusz Golba  

Numer wniosku: R/3/2017/22 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 
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przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 15 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 25. 

 

Tytuł wniosku: „Rozwój części gastronomicznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne 

przygotowania potraw w odniesieniu do kuchni i kultury regionalnej- Zajazd Pod Caryńską.” 

Wnioskodawca: Leszek Skórka "Zajazd Pod Caryńską" 

Numer wniosku: R/3/2017/21 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 
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0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 4,4 (2 głosy po 2 pkt oraz 

8 głosów po 5 pkt) 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 14,4 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 5 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 5 
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Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 15 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 29,40. 

 

 

Tytuł wniosku: „Budowa dwóch domków rekreacji indywidualnej z infrastrukturą towarzyszącą w 

miejscowości Zawóz.” 

Wnioskodawca: MÜLLER MARTA HANDEL OBWOŹNY  

Numer wniosku: R/3/2017/20 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20, % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 
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0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 
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Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 14 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 24. 

 

Tytuł wniosku: „Zakup Maszyn Celem Rozwoju Przedsiębiorstwa” 

Wnioskodawca: MIROSŁAW BROŻEK 

Numer wniosku: R/3/2017/19 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 
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Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 9 punktów w kryteriach podstawowych, w związku z czym nie uzyskał 

minimalnej ilości punktów wymaganych do osiągnięcia wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 

 

Tytuł wniosku: „Rozwijanie Działaności Gospodarczej O Usługi W Zwiazane Z Przygotowaniem 

Terenu Pod Budowę.” 

Wnioskodawca: DARIUSZ POPIEL  

Numer wniosku: R/3/2017/18 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Przewodniczący Rady ponownie sprawdził quorum i parytety: w ocenie 

operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz Rejestru 

interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 reprezentowało 

sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród członków 

Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i wyboru 

wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuścił Pani Alicji Gruzy 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 
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9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Michała Popiel. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Michała Popiel. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Michała Popiel. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady (z wyłączeniem Pana Michała 

Popiel)poprzez wpisanie ich na otrzymanej Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych 

kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 
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Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 13. 

 

Tytuł wniosku: „Restauracja "Nad Potokiem" Przystankiem W Drodze Do Soliny.” 

Wnioskodawca: Irena Białecka 

Numer wniosku: R/3/2017/16 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 10 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 20 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

10  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 
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Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

10 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 13 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 
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Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 3 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 9 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 22. 

 

 

Przed oceną następnego wniosku, po uprzednim poinformowaniu Członków Rady o konieczności 

wcześniejszego opuszczenia posiedzenia Rady, spotkanie opuściła Pani Alicja Gruza. Na Prowadzącego 

Posiedzenie w dalszej części posiedzenia został wyznaczony Michał Popiel. 

 

Tytuł wniosku: „Budowa budynków rekreacji indywidualnej w miejscowości Zwierzyń” 

Wnioskodawca: Jarosław Kraczkowski 

Numer wniosku: R/3/2017/15 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 1 

reprezentował sektor publiczny, co stanowi 11 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród 

członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i 

wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 

co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

0 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

9 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za niezgodną z Programem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz za niezgodną Programem, co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. Ze względu na uznanie operacji za niezgodną z Programem, wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

Tytuł wniosku: „Dywersyfikacja działalności poprzez zakup jednostek pływających” 

Wnioskodawca: BOI Sp. z.o.o  

Numer wniosku: R/3/2017/14 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 1 

reprezentował sektor publiczny, co stanowi 11 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród 

członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i 

wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 

co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

0  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

9 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za niezgodną z kryteriami formalnymi. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za niezgodną z kryteriami 

formalnymi (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny wstępnej”. Ze względu na 
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uznanie operacji za niezgodną z kryteriami formalnymi, wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

W tym miejscu Prowadzący Posiedzenie zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 07.02.2017 roku, na godz. 8.00. 

 

 

Posiedzenie - IV 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

07.02.2017 r. godz. 8.00 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

 

Dnia 07.02.2017 o godz. 8.00  Zastępca Przewodniczącego Rady przywitała wszystkich i zarządziła koniec 

przerwy. 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 07.02.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Zastępca Przewodniczącego Rady otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 

Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura oraz Prezesa Zarządu. 

Następnie, na podstawie listy obecności, podała liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 9 i 

stwierdziła, prawomocność posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia 

procedury wyboru operacji oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 

ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 

rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

 Alina Łukaszczuk 

 Michał Popiel 

 Rafał Gnot - Sekretarz 

 Tomasz Czapor 

 Elżbieta Nitka 

 Krzysztof Pecka 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Magdalena Stanisławska 

 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia z uwagi na 

obecność ponad połowy członków rady. 

  

Po wyznaczeniu sekretarza posiedzenia którym została Pani Lucyna Sobańska, Rada przystąpiła do dalszej 

oceny wniosków na podstawie kryteriów wyboru. 

 

Tytuł wniosku: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Ustrzyki Dolne poprzez rozpoczęcie 

produkcji w "Carla" Pawilon Handlowy.” 

Wnioskodawca: Chrząszcz / Beata Chrząszcz "Carla" Pawilon Handlowy 

Numer wniosku: R/3/2017/13 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 
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oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 
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Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie Wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 11 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 3 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 7 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 18. 

 

 

Tytuł wniosku: „Budowa budynku rekreacyjnego-z apartamentami na wynajem dla turystów” 

Wnioskodawca: USŁUGI WYSOKOŚCIOWE ASTRUM KAMIL MAZUR  

Numer wniosku: R/3/2017/12 

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 
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Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 0 
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Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 8 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym nie otrzymała 

minimalnej liczbę punktów, podanej w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. W związku z tym wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

Tytuł wniosku: „Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej firmy JUVENTAS 

Bogusław Ziółkowski „ 

Wnioskodawca: JUVENTAS Bogusław Ziółkowski  

Numer wniosku: R/3/2017/11 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 4,67 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 14,67 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 5 
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Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 22 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 36,67. 

 

 

Tytuł wniosku: „Rozwój działalności firmy „Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego W Solinie” Tkacz 

Henryk poprzez zakupu sprzętu pływającego i ratunkowego.” 

Wnioskodawca: WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO W SOLINIE HENRYK TKACZ 

Numer wniosku: R/3/2017/10 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 



 

 

 

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

 

67 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 11 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 
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przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 3 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 14 

 

 

Tytuł wniosku: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Agnieszka Franc F.P.H.U. poprzez 

wprowadzenie innowacyjnych usług turystycznych„ 

Wnioskodawca: Agnieszka Franc F.P.H.U. 

Numer wniosku: R/3/2017/9 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 8 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 25 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuścił Pani 

Alicji Gruzy. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”.  

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

8  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Rafała Gnot. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Rafała Gnot. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 
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W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pana Rafała Gnot. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady (z wyłączeniem Pana Rafała Gnot) 

poprzez wpisanie ich na otrzymanej Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 
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Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 9 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 19. 

 

Tytuł wniosku: „Zakup jachtów śródlądowych do celów czarterowych przez Sailing mgr Bogumił 

Podwyszyński” 

Wnioskodawca: Sailing mgr Bogumił Podwyszyński  

Numer wniosku: R/3/2017/8 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 
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W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 
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wyboru -  operacja uzyskała łącznie 12 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 22. 

 

 

Tytuł wniosku: „Rajskie SPA” 

Wnioskodawca: EDEN s.c. Mariusz Cząstkiewicz, Lucyna Cząstkiewicz  

Numer wniosku: R/3/2017/7 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 8 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 25,00 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 
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Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 16 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 5 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 21 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 37. 

 

W tym miejscu Prowadzący Posiedzenie zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 20.02.2017 roku, na godz. 9.00. 
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Posiedzenie – V 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

20.02.2017 r. godz. 9.00 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

 

Dnia 20.02.2017 o godz. 9.00  Zastępca Przewodniczącego Rady przywitała wszystkich i zarządziła koniec 

przerwy. 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 20.02.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Zastępca Przewodniczącego Rady otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 

Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura. Następnie, na podstawie 

listy obecności, podała liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 8 i stwierdziła, prawomocność 

posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru operacji 

oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013. 

 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 

rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

 Alina Łukaszczuk 

 Michał Popiel 

 Tomasz Czapor 

 Elżbieta Nitka 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Magdalena Stanisławska 

 Janusz Demkowicz 

 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia z uwagi na 

obecność ponad połowy członków rady. 

  

Po wyznaczeniu sekretarza posiedzenia którym została Pani Lucyna Sobańska, Rada przystąpiła do dalszej 

oceny wniosków na podstawie kryteriów wyboru. 

 

Tytuł wniosku: „Rozwój firmy poprzez uruchomienie restauracji "Rajskie Smaki" w miejscowości 

Rajskie” 

Wnioskodawca: PROGRESS ACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer wniosku: R/3/2017/6 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 8 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 1 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 12,50 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 
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Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została  uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

  

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 
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Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 5 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 22 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 32. 

 

 

Przed oceną kolejnego wniosku doszedł Pan Krzysztof Pecka.  

 

Tytuł wniosku: „Wzrost konkurencyjności Firmy HU „Dziedzic” Damian Sobolak  poprzez zakup hali 

namiotowej, zakup wyposażenia oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi” 

Wnioskodawca: DAMIAN SOBOLAK 

Numer wniosku: R/3/2017/5 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 
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Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 
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Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1  

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 16 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 5 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 7 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 19 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 35. 

 

Tytuł wniosku: „Wzrost konkurencyjności ośrodka Domki na Zakręcie” 

Wnioskodawca: STANISŁAW HEICHEL 

Numer wniosku: R/3/2017/4 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 
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posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 2 

 



 

 

 

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

 

80 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 13 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 17 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 30. 

 

 

Tytuł wniosku: „Zakup maszyn i urządzeń celem otwarcia stacji diagnostycznej w miejscowości 

Olszanica” 

Wnioskodawca: MATEUSZ RUSZEL  

Numer wniosku: R/3/2017/2 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 9 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 22,00 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 
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Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

9 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady poprzez wpisanie ich na otrzymanej 

Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 15 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 
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minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 10 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 14 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 29. 

 

 

Tytuł wniosku: „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZETWÓRSTWO DREWNA HANDEL JANUSZ 

NITKA,POPRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII I UTWORZENIE MIEJSC 

PRACY” 

Wnioskodawca: PRZETWÓRSTWO DREWNA HANDEL JANUSZ NITKA 

Numer wniosku: R/3/2017/1 

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 8 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 2 

reprezentowało sektor publiczny, co stanowi 25 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu 

pośród członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących 

oceny i wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi. Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuściła Pani 

Alicji Gruzy. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 
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formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

8  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Elżbiety Nitki. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Elżbiety Nitki. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Elżbiety Nitki. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady (z wyłączeniem Pani Elżbiety Nitki) 

poprzez wpisanie ich na otrzymanej Karcie oceny projektu według podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 
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Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 15 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 3 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 7 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 15 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 30. 

 

 

Do oceny kolejnego wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2017 rozwijanie działalności gospodarczej 

dołączył jeden członek Rady, Pan Rafał Gnot. 

 

Tytuł wniosku: „Zakup sprzętu multimedialnego do Szkoły Ginących Zawodów w Uhercach 

Mineralnych" 

Wnioskodawca: Janusz Demkowicz 

Numer wniosku: R/3/2017/17 

 

 

Przed rozpoczęciem oceny operacji Zastępca Przewodniczącego Rady ponownie sprawdził quorum i 

parytety: w ocenie operacji i głosowaniu na podstawie złożonych "Deklaracji poufności i bezstronności" oraz 

Rejestru interesów brało udział 8 członków Rady, reprezentantów każdego z sektorów, z czego 1 

reprezentował sektor publiczny, co stanowi 13 % głosów. Nie zidentyfikowano żadnej grupy interesu pośród 

członków Rady biorących udział w głosowaniu, na poziomie podejmowania decyzji dotyczących oceny i 

wyboru wniosku, ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz 

co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi. Przed rozpoczęciem oceny operacji na czas oceny wniosku salę opuścili     Pani Alicji Gruzy. 

 

 

Dokonanie oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem (ocena wstępna). 
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Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił informację o wyniku Wstępnej weryfikacji wniosku 

przekazanej przez Biuro LGD. 

Przystąpiono do oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz Programem przez Radę 

posiłkując się wstępną oceną dokonaną przez Biuro LGD. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Rady uznali operację za zgodną z kryteriami 

formalnymi, LSR oraz Programem (oceną wstępną), co odnotowano wypełniając część E „karty oceny 

wstępnej”. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z kryteriami formalnymi oddano: 

8  głosów za zgodnością operacji z kryteriami formalnymi, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z kryteriami formalnymi. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy oraz 

Pana Janusza Demkowicz. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z kryteriami formalnymi. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z LSR oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z LSR, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z LSR. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy oraz 

Pana Janusza Demkowicz. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

 

Ocena operacji pod względem zgodności operacji z Programem. 

 

W głosowaniu dotyczącym zgodności operacji z Programem oddano: 

8 głosów za zgodnością operacji z Programem, 

0 głosów przeciw zgodności operacji z Programem. 

 

W ocenie wniosków brali udział wszyscy obecni członkowie Rady z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy oraz 

Pana Janusza Demkowicz. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z Programem. 

 

Ocena merytoryczna i wybór operacji. 

a/ ocena operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów wyboru odbyła się poprzez przyznanie punktów w 

ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady (z wyłączeniem Pani Alicji Gruzy oraz 

Pana Janusza Demkowicz) poprzez wpisanie ich na otrzymanej Karcie oceny projektu według 

podstawowych lokalnych kryteriów wyboru. 

Po zakończeniu oceny Karty oceny zostały przekazane Sekretarzowi Rady, który dokonał ich weryfikacji 

pod względem formalnej prawidłowości ich wypełnienia. Sekretarz nie wskazał błędów w ramach 

weryfikacji. 

 

Kryterium podstawowe 1: Doradztwo Biura LGD (nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku) – 

otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 2: Realizacja celów LSR – otrzymana liczba punktów – 2 
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Kryterium podstawowe 3: Czas realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 3 

 

Kryterium podstawowe 4: Wykorzystanie zasobów lokalnych – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium podstawowe 5: Zasadność i efektywność planowanych działań oraz kosztów operacji – 

prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Kryterium podstawowe 6: Doświadczenie wnioskodawcy – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg podstawowych lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 16 punktów w kryteriach podstawowych, tym samym otrzymała 

minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 

dalszej oceny operacji. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku na podstawie premiujących kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny projektu wg premiujących lokalnych 

kryteriów wyboru. Punkty zostały przyznane na podstawie głosowania nad każdym z kryteriów. O 

otrzymaniu bądź nieotrzymaniu decydowała zwykła większość głosów. Za poszczególne kryteria przyznano 

następującą ilość punktów: 

 

Kryterium premiujące 1: Priorytetowe grupy docelowe – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 2: Innowacyjność Projektu – otrzymana liczba punktów – 1 

 

Kryterium premiujące 3: Miejsce realizacji operacji – otrzymana liczba punktów – 2 

 

Kryterium premiujące 4: Utworzenie dodatkowych miejsc pracy (więcej niż jednego) – otrzymana liczba 

punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 5: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otrzymana liczba punktów – 0 

 

Kryterium premiujące 6: Wkład własny dodatkowy – otrzymana liczba punktów – 5 

 

Przewodniczący Posiedzenia przedstawił wynik oceny operacji wg premiujących lokalnych kryteriów 

wyboru -  operacja uzyskała łącznie 10 punktów, łączna suma punktów otrzymanych przez wniosek: 26. 

 

Po dokonanej ocenie wstępną listę rankingową dla naborów: 1/2017, 2/2017 i 3/2017 sporządził  i 

przedstawił pozostałym członkom Rady Sekretarz. 

 

 

Głosowanie nad ustaleniem kwoty wsparcia  i wysokości premii dla poszczególnych wniosków. 

 

Następnie Rada po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji przystąpiła do 

wykonania czynności zmierzających do ustalania wysokości premii i kwoty wsparcia dla poszczególnych 

operacji. Ustalenie kwoty wsparcia nastąpiło bez uszczerbku dla kompetencji samorządu województwa w 

zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i racjonalności kosztów. Ustalenie kwoty wsparcia i 

wysokości premii odbyło się zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, z uwzględnieniem warunków określonych 

w ogłoszeniu o naborze, zgodnie z LSR i rozporządzeniem o wdrażaniu LSR: intensywności pomocy 

przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców, maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego 
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typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej, wartości premii przewidzianej dla danego typu operacji. 

 

Sporządzenie list rankingowych. Podjęcie stosownych uchwał. 
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Po ustaleniu kwoty wsparcia dla każdej z operacji w ramach poszczególnych naborów Rada sporządziła listę 

operacji. Lista operacji uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje 

w procesie jej oceny zgodnie z zasadami określonymi w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Oraz sporządzono 

listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR 

 

Po sporządzeniu list Członkowie Rady zapoznali się z nimi i przystąpili do podejmowania uchwał. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekty uchwał po czym wezwała do głosowania: 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/01/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/02/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/03/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/04/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/05/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/06/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/07/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/08/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 
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 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/09/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/10/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/11/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/12/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/13/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/14/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/15/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/16/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/17/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/18/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/19/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
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została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/20/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/21/17 z dnia 20.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

W tym miejscu Prowadzący Posiedzenie zarządził przerwę w posiedzeniu Rady wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin na 22.02.2017 roku, na godz. 14.00. 

 

 

Posiedzenie - VI 

dzień 

DATA GODZINA MIEJSCE 

22.02.2017 r. godz. 14.00 
Ustrzyki Dolne, 

siedziba LGD 

 

 

Dnia 22.02.2017 o godz. 14.00  Zastępca Przewodniczącego Rady przywitała wszystkich i zarządziła koniec 

przerwy. 

 

Przed otwarciem posiedzenia w dniu 22.02.2017 członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Zastępca Przewodniczącego Rady otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 

Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: pracowników biura. Następnie, na podstawie 

listy obecności, podała liczbę obecnych członków Rady, która wynosiła 10 i stwierdziła, prawomocność 

posiedzenia, w związku z tym, że istnieje quorum niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru operacji 

oraz że zachowane są  parytety zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013 oraz zapewnione będzie zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013. 

 

 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 

rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

 Alina Łukaszczuk 

 Michał Popiel 

 Tomasz Czapor 

 Elżbieta Nitka 

 Krzysztof Pecka 

 Lucyna Sobańska - Sekretarz 

 Alicja Gruza – Wiceprzewodniczący Rady 

 Magdalena Stanisławska 

 Janusz Demkowicz 

 Rafał Gnot 

 

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia z uwagi na 

obecność ponad połowy członków rady. 
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Po wyznaczeniu sekretarza posiedzenia którym została Pani Lucyna Sobańska, Rada przystąpiła do dalszego 

podejmowania uchwał. 

 

Głosowanie nad ustaleniem kwoty wsparcia  i wysokości premii dla poszczególnych wniosków. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała projekty uchwał po czym wezwała do głosowania: 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/22/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/23/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/24/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/25/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/26/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/27/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/28/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/29/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/30/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/31/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/32/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/33/17 z dnia 22.02.2017 r. w 
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sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/34/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/35/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/36/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/37/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 8 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/38/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/39/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/40/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/41/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/42/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/43/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/44/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/45/17 z dnia 22.02.2017 r. w 

sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 
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Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała projekty uchwał po czym wezwała do głosowania: 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/46/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. W 

głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane. 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/47/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej W głosowaniu 

udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/48/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej. W głosowaniu 

udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/49/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR w zakresie: tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane. 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/50/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR w zakresie w zakresie: 

podejmowanie działalności gospodarczej W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały 

zachowane 

 

Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” nr I/51/17 z dnia 22.02.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji które zostały uznane za zgodne z LSR w zakresie: rozwijanie 

działalności gospodarczej. W głosowaniu udział wzięło 10 Członków Rady, parytety zostały zachowane 

 

Wyniki oceny operacji w ramach naboru nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 zostały podsumowane przez 

Przewodniczącego Rady i Sekretarza w formie: 1. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 

oraz zgodnych z LSR 2. Listy operacji wybranych do finansowania 3. Listy operacji niewybranych do 

finansowania. 

 

Wolne głosy i wnioski. 
W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych innych uwag i wniosków Prowadzący podziękowała obecnym 

za przybycie i zamknęła Posiedzenie Rady. 

 

 

Załączniki: 

 

 

1. Listy obecności. 

2. Deklaracje bezstronności i poufności. 

3. Uchwały Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. 

4. Listy operacji. 

 

Lucyna Sobańska 

……………….          

 

Sekretarz             

 


