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Podkowa Leśna, 28.03.2017r 
Protokół z posiedzenia 1/2017 

Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo 
 

Posiedzenie odbyło się 28 marca 2017 w biurze Zielonego Sąsiedztwa w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. 
Obrady rozpoczęły się o godz. 18:00 zakończyły o 21:30 do protokołu załączony jest Porządek Obrad (załącznik 
nr.1a Porządek Obrad i Lista obecności załącznik nr 1b) 
Przebieg posiedzenia był zgodny z przyjętym programem.  
Posiedzenie w pierwszej części poświęcone zostało czynnościom proceduralnym w dalszej części miało  

charakter posiedzenia oceniającego wnioski złożone w ramach naborów nr 1/2017 oraz 2/2017 - dotyczyło 

oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Zielone Sąsiedztwo” oraz ustalenia 

kwot wsparcia. 

 
Przewodnicząca Ewa Domaradzka otworzyła posiedzenie Rady LGD „Zielone Sąsiedztwo” i poprosiła o złożenie 
podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu 
Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 12 członków Rady i tym samym stwierdziła quorum do 
podejmowania decyzji. 
 
Posiedzenie podzielono na  
część I; 
- ukonstytuowanie się Rady  
- uzupełnienie testów wiedzy. 
Część II ;  
- ocena wniosków o przyznanie wsparcia w ramach naborów 1/2017 i 2/2017 oraz podjęcie decyzji o wyborze 
operacji. 
 
Na początku spotkania prezes i Dyrektor Biura LGD Anna Łukasiewicz krótko przypomniała rolę Rady 
Oceniającej w strukturze i działalności LGD.  
Następnie przybliżyła zebranym członkom Rady zasady i podstawowe informacje dotyczące bieżącego okresu 
funkcjonowania programu LGD na terenie PTO oraz zasady, przebieg i wnioski z trwających naborów z 
wykorzystaniem środków z PROW na lata 2014-20.  Zwróciła uwagę na wagę, jaką będzie się przykładało do 
realizacji wskaźników zapisanych w LSR. 
W dalszej części spotkania asystent Dyrektora Biura LGD Sylwia Dąbrówka poinformowała zebranych o 
dokumentach, które będą obowiązywały przy ocenie wniosków. Szczegółowo omówiła nowe dokumenty, które 
będą obowiązywały potencjalnych wnioskodawców. Członkowie Rady wypowiedzieli się w/s nowej formy 
oceniania wniosków z wykorzystaniem platformy POP 
Ad.3 Po przekazaniu ww informacji zebrani przystąpili do konstytuowania się Rady Oceniającej. W wyborach 
jawnych na przewodniczącą Rady została wybrana Ewa Domaradzka, zastępcą przewodniczącej został Piotr 
Chmieliński, a sekretarzem Ewa Chojecka. Wybrani podziękowali zebranym za wybór i okazane im zaufanie.  
 

Uchwała nr I/1/2017 
Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo 

Z dnia 28.03.2017r 
 W sprawie ;  

ukonstytuowania się Prezydium Pady Oceniającej Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo 
1 

Na podstawie paragrafu 10 ustęp 1 Regulaminu Rady członkowie spośród swojego grona wybrali; 
- Ewę Domaradzka – na Przewodniczącą Rady 
- Piotr Chmieliński – na Zastępcę Przewodniczącego Rady 
- Ewa Chojecka – na Sekretarza Rady 

2 
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się ( zał. 1c) 

https://youtu.be/Qz71SvdW5zc
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Ad.4 Członkowie Rady , którzy wcześniej nie poddali się testowi wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów  
regulujących problematykę PROW 2014-20120 oraz z zakresu LSR , obowiązujących procedur wyboru oraz 
kryteriów wyboru uzupełnili test. 
Ad.5 Na Sekretarza posiedzenia zaproponowano Ewę Chojecką, która wyraziła zgodę.  
Wybór; za  12, przeciw 0, wstrzymało się .0 
 
Ad.6 Przewodnicząca przypomniała Porządek obrad i zwróciła się do obecnych z zapytaniem o propozycje 
zmian i uzupełnień o dodatkowe punkty. Uwag nie zgłoszono.; 

1. Otwarcie Posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum. 
3. Ukonstytuowanie się Rady. 
4. Uzupełnienie testów wiedzy. 
5. Wybór Sekretarza. 
6. Przedstawienie porządku obrad. 
7. Informacja biura na temat naboru i udzielanych konsultacji. 
8. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 1/2017. 
9. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 1/2017 

poprzedzone:  
a) złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących 

omawianego wniosku 
b) wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji - przyjęcie oświadczeń 
c) ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji 
d) omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart 

zgodności z Programem. 
e) omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart 

zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.  
10. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków 
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  
12. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR 
13. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz 

zgodnych z LSR uchwala  
14. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru 
15. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania. 
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania  
17. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji 
18. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 2/2017 
19. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 2/2017 

poprzedzone:  
a) złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących 

omawianego wniosku 
b) wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji - przyjęcie oświadczeń 
c) ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji 
d) omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart 

zgodności z Programem. 
e) omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart 

zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.  
f) ustalenie kwoty wsparcia  

20. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków. 
21. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2  naborze wniosków.  
22. Utworzenie listy operacji nie zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków. 
23. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków. 
24. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR. 
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25. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2  naborze wniosków oraz 
zgodnych z LSR.  

26. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania w 2 naborze. 
27. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania w 2 naborze. 
28. Sporządzenie listy operacji niewybranych w 2 naborze. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia operacji niewybranych w 2 naborze. nr I/10/2017 
30. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji w 2 naborze. 
31. Wolne wnioski i zapytania. 
32. Zakończenie posiedzenia. 

 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
CZĘŚĆ II 
 
Ad. 7 Informacja biura na temat naboru i udzielanych konsultacji. 
 
Posiedzenie Rady LGD dotyczyło ogłoszonych w dniu 08.02.2017 na stronie www.zielonesasiedztwo.pl - 

naborów wniosków. Czas trwania naboru: od  1 marca – do 14 marca 2017r. do godziny 15:00 

Zakresy tematyczne: 

Ogłoszenie nr 1 /2017 

Przedsięwzięcie 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw/ Podejmowanie 

działalności gospodarczej– Premia w wysokości 50 tys. zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, rozdz.VI „Sposób wyboru i oceny operacji oraz 

sposób ustanawiania kryteriów wyboru”). 

Przedsięwzięcie określone jest w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2015 poz. 1570. 

 

Wysokość limitu środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 050 000 zł ( jeden milion pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) 
Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynęło:  13 wniosków. 

Ogłoszenie nr 2/2017 

Przedsięwzięcie 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw - Rozwój działalności 

gospodarczej 

Przedsięwzięcie określone jest w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2015 poz. 1570. 

Wysokość limitu środków w ogłoszonym naborze wynosi: 200,000 zł 

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% Minimalna całkowita wartość operacji – 50 000,00 zł 

Maksymalna kwota pomocy – 100 000,00zł a w przypadku przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki rekreacji 

– 200 000,00zł Maksymalna kwota pomocy – 25 000,00zł (max.4 operacje) dla projektów zgodnych z par.7 ust.2 

Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.poz.1570 Dz.U. z dnia 9 października z późniejszymi 

zmianami. (na podstawie zapisów LSR Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, rozdz.VI „Sposób wyboru i 

oceny realizacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru”. 
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Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynęły:  3 wnioski. 

Ad. 8 Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 1/2017 
 
Po zakończeniu naboru Biuro przeprowadziło wstępną weryfikację wniosków. 
Ustalono, iż: 

  wszystkie wnioski zostały ważnie złożone, 

  zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze, 

  wszystkie operacje realizują cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR 
wskaźników, 

 wniosek nr ZS/2.2017/2 nie jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW. 
Pozostałe wnioski spełniają ten warunek, 

 wszystkie operacje są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

 wszystkie operacje spełniają dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach 
ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach, 

 wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.  
 
Ad. 9  Omówienie  i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 1/2017 
 
Przewodnicząca Rady udostępniła w platformie POP wnioski złożone w naborach i wstępnie pozytywnie 

zweryfikowane. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonymi wnioskami. Wezwała także 

członków Rady do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich 

przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków. 

Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności. Dwie osoby zgłosiły okoliczność 

uzasadniającą  wyłączenie z dalszej oceny i wyboru operacji i dla tych wniosków nie złożyły deklaracji o 

bezstronności i poufności.  

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji 
bezstronności następnie wskazano osoby, i wnioski wobec których członkowie wyłączyli się z oceny. Informację 
o wykluczeniach wprowadzono do Matrycy wykluczeń. 
Przy ocenie każdego z wniosków sprawdzano przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie wszystkich 
wniosków został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 
Każdorazowo zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami 
publicznymi. 
Do każdego wniosku dołączono kartę pt. :Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego 
parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.  
Oceny wstępnej Rada dokonała za pośrednictwem POP. 
 
Ad.10 Omówiono wynik oceny weryfikacji wstępnej a następnie utworzono listę operacji zgodnych z 
ogłoszeniem o naborze wniosków. 
 
Ad.11 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków / pozytywna 
ocena kart weryfikacji wstępnej. 
 uchwała I/2/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Uchwała stanowi Zał nr 2 
 
Ad.12 Następnie biorąc pod uwagę wyniki oceny operacji zgodności z LSR utworzono listę operacji zgodnych z 
ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR 
 
Ad.13 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz 
zgodnych z LSR  
uchwala nr I/3/2017  
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
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Uchwała stanowi Zał nr 3 
 
Ad.14 W dalszej kolejności członkowie Rady kolejno ocenili wnioski wg lokalnych kryteriów wyboru.  
 
Wniosek: ZS/1/2017/1 
Wnioskodawca: Żurowska Aleksandra 
Tytuł operacji: „Utworzenie Centrum Purpurowy Buk” 
Radni wyłączeni z oceny :0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  68,08 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/2 
Wnioskodawca: Kędziora Michał 
Tytuł operacji: Integracje Technologii Michał Kędziora 
Radni wyłączeni z oceny :  Łukasz Stępień  
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  60,45 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/3 
Wnioskodawca: Jakubowska Lidia 
Tytuł operacji: Uruchomienie sprzedaży internetowej rękodzieła z jedwabiu naturalnego 
Radni wyłączeni z oceny :  Agnieszka Wojcierowska 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  76,91 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/4 
Wnioskodawca: Kujawiński Szymon 
Tytuł operacji: Utworzenie Firmy Instalacyjnej 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
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Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  52 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/5 
Wnioskodawca: Kiełbowski Andrzej 
Tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa i zakup środka trwałego 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  52,42 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/6 
Wnioskodawca: Stępień Aleksandra 
Tytuł operacji: 360 filmy ślubne 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  53,50 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/7 
Wnioskodawca: Łukawska-Adamczyk Anna 
Tytuł operacji: EDUVENT 
Radni wyłączeni z oceny :  Agnieszka Wojcierowska 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  53,27 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/8 
Wnioskodawca: Ostalska Dorota 
Tytuł operacji: NOWA MOBILNA MYJNIA PAROWA 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
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Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  50 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/9 
Wnioskodawca: Budziszewska-Romik Małgorzata 
Tytuł operacji: AUTORSKIE PROJEKTOWANIE WNĘTRZ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Radni wyłączeni z oceny :0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  60,75 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/10 
Wnioskodawca: Raczkowska Katarzyna 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa o nazwie „Pracownia techniczna Katarzyna Raczkowska” na 
terenie gminy Brwinów 
Radni wyłączeni z oceny : 0- 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  62,75 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/11 
Wnioskodawca: Zbyszyńska Anna 
Tytuł operacji: „Uważność na rozwój” Sesje coachingu i trening umysłu metodą EEG Biofeedback 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  54,67 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/12 
Wnioskodawca: Rotfeld-Paczkowska Alicja 
Tytuł operacji: STUDIO GRAFICZNE ALICJA ROTFELD 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
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Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  51,58 punktów. 

Wniosek: ZS/1/2017/13 
Wnioskodawca: Mieczkowski Miron 
Tytuł operacji: Serwis, konserwacja i montaż sprzętu sportowego. 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  57,83 punktów. 

Ad.15 Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
sporządzono listę operacji do dofinansowania. 
 
Ad.16 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania. 
uchwała nr I/4/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 4 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji. (uchwały I/5.1-5.13) 
 
uchwała nr I/5.1/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw 0, wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.1 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.2/2017 
Wynik głosowania; 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.2 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.3/2017 
Wynik głosowania; 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.3 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.4/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.4 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.5/2017 
Wynik głosowania; 12 za ,0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.5 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.6/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.6 
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Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.7/2017 
Wynik głosowania; 11 za 0 przeciw 1 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.7 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.8/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.8 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.9/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.9 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.10/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.10 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.11/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.11 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.12/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.12 
Operacja została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/5.13/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 5.13 
Operacja została wybrana do finansowania 

Ad.18  Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 2/2017 
 
Po zakończeniu 2 naboru Biuro przeprowadziło wstępną weryfikację wniosków. 
Ustalono, iż: 

 wszystkie wnioski zostały ważnie złożone, 

  zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze, 

  wszystkie operacje realizują cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR 
wskaźników, 

  wniosek nr ZS/2.2017/2 nie jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW. 
Pozostałe wnioski spełniają ten warunek 

  wszystkie operacje są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze, 

  wszystkie operacje spełniają dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach 
ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach. 

Wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.  
 
Wniosek nr ZS/2.2017/2 jako niespełniający warunków określonych w pkt V2 wg Procedury oceny i wyboru 

operacji LGD został umieszczony na liście operacji z zaznaczeniem, że nie podlega dalszej ocenie – przyczyna: 
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miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 

CEiIDG nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.  

Rada zapoznała się szczegółowo z wypisem z Ewidencji dotyczącym wniosku nr ZS/2.2017/2 złożonego przez 

SEBO Sebastian Jurczak w ramach naboru 2/2017.(tytuł operacji: Mobilna i stacjonarna myjnia parowa). 

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie o odrzuceniu wniosku z dalszej oceny.  

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: 

 za –12 głosów, wstrzymujących – 0 głosów przeciw – 0 głosów 

Wniosek nie został zakwalifikowany do oceny zgodności z LSR i w/g lokalny kryteriów 
 
 
Ad. 19  Omówienie  i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 2/2017 
 
Przewodnicząca Rady udostępniła w platformie POP wnioski złożone w 2 naborze i wstępnie pozytywnie 

zweryfikowane. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonymi wnioskami. Wezwała także 

członków Rady do złożenia oświadczeń o bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich 

przypadkach należy wyłączyć się z oceny wniosków. 

Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności.  

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji 
bezstronności. 
Przy ocenie każdego z wniosków sprawdzano przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie wszystkich 
wniosków został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 
Każdorazowo zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami 
publicznymi. 
Do każdego wniosku dołączono kartę pt. :Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego 
parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.  
Oceny wstępnej Rada dokonała za pośrednictwem POP 

Ad.20  Omówiono wynik oceny weryfikacji wstępnej a następnie utworzono listę operacji zgodnych z  
ogłoszeniem o 2 naborze wniosków. 
 
Ad.21 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków / 
pozytywna ocena kart weryfikacji wstępnej. 
 uchwała I/6/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Uchwała stanowi Zał. nr 6 
 
Ad.22 Omówiono wynik oceny weryfikacji wstępnej a następnie utworzono listę operacji niezgodnych z 
ogłoszeniem o 2 naborze wniosków. 
 
Ad.23 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków / 
negatywna ocena kart weryfikacji wstępnej. 
 uchwała I/7/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Uchwała stanowi Zał. nr 7 
 
Ad.24 Następnie biorąc pod uwagę wyniki oceny operacji zgodności z LSR utworzono listę operacji zgodnych z 
ogłoszeniem o 2 naborze wniosków oraz zgodnych z LSR 
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Ad.25 Podjęto uchwałę zatwierdzającą listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków oraz 
zgodnych z LSR  
uchwala nr I/8/2017  
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 8 
 
Ad.26 W dalszej kolejności członkowie Rady kolejno ocenili wnioski wg lokalnych kryteriów wyboru.  
 
Wniosek: ZS/2/2017/1 
Wnioskodawca: Iwona Kubis 
Tytuł operacji: Zakup i rozbudowa portalu/serwisu Klub Równowagi 
Radni wyłączeni z oceny :0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  49 punktów. 

W związku z niską ilością punktów członkowie Rady ponownie szczegółowo przeanalizowali wniosek oraz 

przydzieloną punktację. Po analizie poszczególnych kryteriów oraz porównaniu ocen członków Rady (ocena 

członków Rady była jednolita), utrzymano 49 punktów.  

W związku z tym, iż wniosek nie uzyskał minimalnej wymaganej ilości punktów (50) nie ustalano kwoty 

wsparcia. 

Wniosek: ZS/2/2017/3 
Wnioskodawca: MINI BAMBINI Marta Pacholczyk-Sanfilippo 
Tytuł operacji: Zwiększenie miejsc opieki  i edukacji dla dzieci do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennego 
opiekuna oraz realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego najmłodszych. 
Radni wyłączeni z oceny : 0 
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest zgodny z LSR 

i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 61,83  punktów. 

Kwotę wsparcia ustalono na poziomie 37 600zł. 

Ad.27 Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
sporządzono listę operacji do dofinansowania. 
 
Ad.28 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania. 
uchwała nr I/9/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał. nr 9 
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Ad.29 Na podstawie wyników oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
sporządzono listę operacji  nie wybranych do dofinansowania. 
 
 
 
Ad.30  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania w 2 naborze. 
uchwała nr I/10/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał nr 10 
 
Ad. 31. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji w 2 naborze. (uchwały I/11.1-11.3) 
uchwała nr I/11.1/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał. nr 11.1 
Operacja nie została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/11.2/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw 0 wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał. nr 11.2 
Operacja nie została wybrana do finansowania 

uchwała nr I/11.3/2017 
Wynik głosowania; 12 za, 0 przeciw 0, wstrzymało się 
Uchwała stanowi Zał. nr 11.3 
Operacja została wybrana do finansowania 

Ad. 32 Wolne wnioski i zapytania – brak 

Ad.33. Zakończenie posiedzenia 

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady za owocne obrady oraz pracownikom biura  

za rzetelne przygotowanie materiałów i sprawną obsługę posiedzenia, po czym zamknęła posiedzenie o 

godzinie 21:30. 

Załączniki do protokołu stanowią:  

 Porządek obrad zał. 1a 

 Lista obecności zał. 1b 

 Uchwała nr I/1/2017 

 Uchwała nr I/2/2017 

 Uchwała nr I/3/2017 

 Uchwała nr I/4/2017 

 Uchwały nr I/5.1/2017 do I/5.13/2017 

 Uchwała nr I/6/2017 

 Uchwała nr I/7/2017 

 Uchwała nr I/8/2017 

 Uchwała nr I/9/2017 

 Uchwała nr I/10/2017 

 Uchwały nr I/11.1/2017 do I/11.3/2017 
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Przewodnicząca Rady  Sekretarz Rady 

Ewa Domaradzka 

 

 

Ewa Chojecka 

Podkowa Leśna, 28.03.2017r. 


