PRoToKoŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Dziedzictwo
z dnia 11 maja 2017 r. w Zwoleniu

i Rozwój''

Program Posiedzenia Rady:

1. otwarcie

posiedzenia Rady

Ż. Przyjęcie

protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszeniaz dnia 15 listopada 2016 r.

3.
4.

-

przywttanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).

i

ocena wniosków o przyznanie pomocy złoŻonych w ramach naboru 01l20I7
zakre s tematy czny - P o dej mo w anie działaln o śc i go sp o darc zej .

omówienie

5.

Zatwięrdzenie listy rankingowej oruz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do
finansowania w ramach naboru 01l20l7, zakres tematyczny- Podejmowanie działalnoŚci
gospodarczej.

6.
7.

Wolne głosy, wnioski i zapfi'ania.
Zakonczenie posiedzenia Rady.

Ad.1

otwarcie posiedzenia

Rady przw)itanie

uczestników, przyjęcie porzqdku obrad.

Na posiedzenie stawiło się 10 z IŻ członków Rady, obecnośćczłonków potwierdzona jest podpisem
na liŚcię obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli takŻe:
Zblgniew Buczma- Prezes Zatządu Stowarzyszenia, Justyna Nowicka- pracownik biura LGD oraz
Iwona Sałek- Pracownik biura LGD.
Pan Zbigniew Buczma słowem wstępu przypomniał zebranym, jak waŻna jest poprawna ocena
wniosków' względem rcalizacji celów i zaŁoŻen Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Prezes Zarządll kładłnacisk na koniecznoŚó przyswojenia zmtanjakie nastąpiły w obowtązu1ących
aktach prawnych od czasu ostatniego posiedzenia Rady. Tradycyjnie juŻ zvnocił się też z apelem do
wszystkich członków Rady o zachowanie jak naidalej idącej bezstronności w ocenie wniosków.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady- Pan Andrzej Wolszczak. Przywitał on uczestników'
przedstawiając cele niniejszego posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na
liścieobecności, po czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym treśćpisma Pani Renaty Majewskiej- Krawczyk w
sprawie wydania opinii przez Radę Stowarzyszenia nt. możliwościwprowadzenia zmlal do umowy
ptzyznania pomocy nr 00039-6935-UM07I00301I6 na realtzację operacji pt. ,,Podejmowanie
działalnościgospodarczej w zakresie produkcji odzieży dziecięcej i handlu''' w zakresie
podejmowania dziaŁalnościgospodarczej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz społecznoŚć''. w związku z powyŻszym
Przewodniczący Zaproponował aby do porządku zebrania wprowadzió punkt 3a- Rozpatrzenie
prośbyi wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania pomocy nr 000396935_UMO710030116 narealtzację operacji pt. ,,Podejmowanie działalnościgospodarczej w zakręsie
produkc.ii odzieŻy dziecięcej i handlu''. Non'y porządek obrad wraz Z Zaproponowaną poprawką
przyjęto jednogłoŚnie. Przyjęty ptzez Radę porządek obrad przedstawia się następująco:

1.

otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

2.
3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszeniaz dnia 15 listopada 2016 r'
Wybór Komisji NadzoĄącej (2 Sekretarzy Posiedzenia).

3a. Rozpatrzenie proŚby i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania
pomocy nr 00039-6935-UM0710030/16 na realizację operacji pt. ,,Podejmowanie działalności
gospodarczej w zakresie produkcji odzieŻy dziecięcej i handlu".

4.

ocena wniosków o przyznanie pomocy złoŻonych w ramach naboru 0Il20I7
zakre s tematyczny- Po dej mow anie działalno ścigo spodarczej .

5.

Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do
finansowania w ramach naboru 0Il20I7, zakres tematyczny- Podejmowanie działalności
gospodarczej.

6.
7.

Wolne głosy, wnioski i zapytania'

omówienie

i

Zakonczenie posiedzenia Rady.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia ]5 listopada 2016 r.

Do protokołu uwag nie

przyjęciem. Protokoł z

zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządz|ł głosowanie nad jego
posiedzenia rady Stowarzyszenia z dnia 15 listopada 2016 r. przyjęto

iednogłośnie.

Ad.3 Wybór Komisji Nadzorujqcej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
Prowadzący obrady Zaproponował wybór na sekretarzy posiedzęnia dwie osoby.
1. Pani Monika Chołuj
2. Pan Mariusz Borek
Przewodniczący Rady zwroc1ł się do zebranych z zapyźaniem czy są inne propozycje kandydatur na
stanowiska sekretarzy. Nikt z człorrków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.
Przystąpiono do głosowania: za - głosowało 10 osób. Sekretarze posiedzenia zostaltjednocześnie
Komisj ą Nadzoruj ąca posiedzenie.

Ad.3a Rozpatrzenie prośbyi wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania
pomocy nr 00039-6935-UM07I0030/16 na realizacię operacji pt. ,,Podejmowanie działalnclści
gospodarczej w zalrresie produkcji odziezy dziecięcej i handlu".

Po zapoznaniu się z pismem Pani Renaty Majewskiej Krawczyk Przewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały nr III|0I12017 w sprawie wydania opinii o możliwościzmiany umowy o przyznaniu
pomocy na wniosek Beneficjenta. Poniewaz proponowana zmiana umowy nie wpłynie na ilość
punktów jaką uzyskałby wniosek w wyniku oceny proponuje się wydanie poz1tywnej opinii.
Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie'
Za przyjęciem uchwały głosowało i0 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0. Uchwała
stanowi załącznlknr 2 do protokołu.
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1.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 01101/2017 złoŻonęgo przez: Urbański Kacper Mateusz, Kowalków_ Kolonia 44,pt.
Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego świadczącego szeroko rozumiane usługi zzakresu
mechaniki pojazdowej.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karly oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkami ptzyznania
pomocy okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wie'iskich nalata2014-2020, kart oceny
ł
zgodnoŚci z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średniąZ przyznanych punktów.

2.

- specjalista ds. wdrażania LSR lwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 02l0ll2017 złoŻonego przez'' Strzęlecka Agnieszka Barbara, Policzna,
Pracownik biura

ul. Wschodnia20,26-120 Policzna, pt. RozwÓj przedsiębiorczości oTaZ ograniczenie bezrobocia
na obszarze LGD poprzęz podjęcie działalnościgospodarczej w zakręsie sptzedaŻy internetowej
odzieŻy damskiej'
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowię Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkuni przyznania
pomocy ckreślonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata Ż014-2020, kart oceny
zgodnoŚci z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kań wypełrrionych przez członków Rady oraz vryliczyła
średniąz przyznanych punktów.

3.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 03l0ll2017 złoŻonego przez: osiński Dawid Marcin, Brzezinki Stare
99a, 26-706 Tczow. pt. Podjęcie działalnościgospodarczej w branŻy budowlanej- izolacje
natryskowe pianą PUR.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, kańy oceny wstępnej, karl zgodnoŚci operacji z warunkuni ptzyznania
pomocy okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020, kart oceny
zgodnoŚci z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analrizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz v,,ryliczyła
średniąz ptzyznanych punktów.

4.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 04/0112017 złożonego ptzez'. Wójcik Beata Elżbieta, Kuczki Kolonia
60, 26-634, pt' Produkcja i sprzedaz ciast domovvych oraz uruchomienię kawiami jako nowa
forma aktywnoŚci gospodarczej i wsparcie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Gózd.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkamt przyznania
pomocy okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, katt oceny
zgodnościz LSR i lokalnynri kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średniąz przyznanych punktów.

5.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR lwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 0510112017 złoŻonego przez: Łagowska GraŻyna Maria, Jedlnia - Letnisko, ul.
Nadrzeczna 4A,26-630 Jedlnia Letnisko, pt. otwarcie działalnościturystycznĄ i wypoczynkowej
na terenie Jedlni- Letnisko.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowatzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata 2014-2020, kart oceny
zgodnościz LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała malizy kart wypełnionych przez członków Rady oraą v,ryltczyła
średniąz przy Znanych punktow.

6.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nt 0610112017 złoŻonego przezi Gugała Adam, Gródek 97 26-]20 Policzna, pt. Podjęcie
"
działalnoŚci gospodarczej w zakresie konserwacji zabyków- pracownia rzeźby i konserwacji
zabytków.

zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata 2014-2020' kart oceny
zgodnoŚci z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przęz członków Rady oraz wy|tczyła
średniąz przyznanych punktow.

Po

].

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 07/01 12017 złoŻonego przez; Sobieszek Marek Karol, Niwki 241,
26-700 Zwolen, pt' Rozwój przedsiębiorczości na obszarze poprzez otwarcie nowej działalności
w zakresie projektowania i montazu mebli.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnięnia:
reiestru grup interesów. karty oceny wstępnej, kań zgodności operacji z warunkamt ptzyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na|ata2014-2020, kaft oceny
zgodnościz LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała ana|izy kart wypełnionych przez członków Rady oraz vłyliczyła
średniąz przyznanvch punktów.

8.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 08/01/2017 złożonęgopIzęz: Mąkosa Marcin, Mąkosy Stare 41, 26-631 Jastrzębia, pt.
Podjęcie działalnościgospodarczej na terenie więjskim poprzęz samozatrudnienie.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowatzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-20Ż0, kart oceny
zgodnościz LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz v,ryIiczyŁa
Średnią z przyznanych punktów.

9.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 09l0t/2017 złoŻonego przez: Bartosiewicz Łukasz, Dąbrowa
Kozłowska 10 A, Ż6-631 Jastrzębia, pt. Podjęcie działalnościgospodarczĄ w zakresię dystrybucji
energii pochodzącej ze Źrodeł odnawialnych.

zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata 2014-2020, kaft oceny
zgodnościz LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych ptzez członków Rady oraz wyltczyła

Po

średniąz ptzy znanych punktów.

Szczegoły dotyczące głosowań nad poszczególnymi wnioskami o przyznanie pomocy' złoŻonych
w ramach naboru }IlŻu], zakres tematyczny- Podejmowanie działalnościgospodarczej znajdują się
w protokole Zprac Komisji Nadzorującej, który stanowi załączntk nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 5 Zątwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji
do .finansowania w ramach naboru 01/20]7, zakłes temaĘczny- Podejmowanie dzictłalności
gospodarczej.

Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową
operacji dla naboru nr 0Il20|7 * Podejmowanie działalnoŚci gospodarczej, na podstawie której
utworzono listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania. Ze względu na to, ze wśród
złoŻonych projektów nie było wniosków nie spełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR,
odstąpiono od tworzenia list takich operacji.
W zwiqzku Z tym, że dna wnioski

z lisQ rankingowej- 04/0l/2a]7 oraz 05/0]/2017, uzyskały takq

samq liczbę punktów, Zastosowano lłryteria róznicujqce:
- o koleiności na liścierankingowej zdecydowało lrryterium nr 7- Wnioskodawca nalezy do.iednej z
grup defaworyzowanych wymienionych w LSR ,, Dziedzictwo i Rozwój ''.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list wniosków wybranych oraz
ni ewybranych do dofi nansow ania oraz ocenionych wniosków.
Rada podjęła następujące uchwaĘ:
t.

Uchwała nr IIa02/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o nabotze

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD
,,Dziedzictwo i Rozwói'' dla naboru 0Il20I7- Podejmowanie działalnościgospodarczej.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do rriniejszego protokołu.
2. Uchwała nr IIll03/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla
naboru 0Il20I7- Pode.imowante działalnościgospodarczej. Uchwała stanowi załączntk nr 5 do
niniej szego protokołu.
a
J.
Uchwała nr IIIl04l2017 r.v sprawie ptzyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania
dla naboru 0Il20I7- Podejmowanię dz'Lałalnościgospodarczej. Uchwała stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu.
4. Uchwała nr IIl/05l2017 w sprawie wniosku nr 0510112017 złoŻonego przez'. Łagowska
GraŻyna Maria, Jedlnia * Letnisko, ul. Nadrzeczna 4A,26-630 Jedlnia Letnisko, pt. otwarcie

5.

działalnościturystycznej i wypoczynkowej na terenie Jedlni- Letnisko' w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego ptzez społeczność.
Rada StowarzyszeniauznaŁa, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 46 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt. W zwtązku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieścisię ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała nr I|110612017 w sprawie wniosku 0410112017 złoŻonego przez: Wójcik Beata
Elzbięta, Kuczki Kolonia 60, 26-634, pt. Produkcja i sprzedaŻ ciast domowych oraz
uruchomienie kawiarni jako nowa forma aktywnościgospodarczej i wsparcie infrastruktury
rekreacyjnej w gminie Gozd, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania y ramach
poddziałania I9.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowane

g

o przez społecznoŚć.

Rada Stowatzyszeniauznńa, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej' jest zgodna z LSR,
uzyskała 46 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami' W związku z powyższym
operację w1'biera się do dofinansowania i mieścisię ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona ptzęz LGD kwota wsparcia wynosi 70 Ęs. zł'
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
6. Uchwała nt IIIl07l2017 w sprawie wniosku nr 06/0112017 złożonegoprzęz: Gugała Adam,
Gródek 97,26-720 Policzna, pt. Podjęcie działalnościgospodarczej w zakresie konserwacji
zabyków- pracownia rueźby i konserwacji zabytków, w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdtazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przęz społecznoŚó.
Rada Stowarzyszeniauznał,a, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 37 pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kłyeriami. W związku z powyższym
operację wybiera się do dofinansowania i mieścisię ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona pTZ'eZ LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załączniknr 9 do protokołu.
7. Uchwała nr III/08/2017 w sprawie wniosku nr 03/0112017 złoŻonego przezi osiński Dawid
Marcin, Btzezinki Stare 99a, 26-106 Tczów, pt. Podjęcie działalnościgospodarcz€1 w branŻy
budowlanej- izolacje natryskowe pianą PUR, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w
ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowaneg o pIzęz społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznała, Że operucja spełniła warunki oceny wstępnej' jest zgodna z LSR,
uzyskała 36 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, a|e nię mieŚci się ona w limicie środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze' Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł'
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
8. Uchwała nr IIII0912017 w sprawie wniosku nr 02l01l20l7 złoŻonego przęz'. Strzelecka
Agnieszka Barbara, Policzna. ul. Wschodnia 20, 26-720 Policzna, pt. Rozwój
przedsiębiorczościoraz ograniczenie bezrobocia na obszarze LGD poprzez podjęcie
działalnościgospodarczej w zakresie sprzedaŻy internetowej odzieŻy damskiej, w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz społeczność.Rada
Stowarzyszenia uznała, Ze operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,

uzyskała 35 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załącznlknr l1 do protokołu.
9. Uchwała nr IIIl']'0l2017 w sprawie wniosku nr: 07l01l20l7 złoŻonego ptzez; Sobieszek Marek
Karol, Niwki 24I, 26-700 Zwoleń, pt. Rozwoj przedsiębiorczoŚci na obszatze poptzez
otwarcie nowej działalnoŚci w zakresie projektowania i montażu mebli, w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 3Ż pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kr1teriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania' ale nie mieŚci się ona w limicię środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona ptzez LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załączntk nr 12 do protokołu.
10. Uchwała nr lll/1ll2017 w sprawie wniosku nr: a3l01/20l7 złoŻonego przez: Mąkosa Marcin,
Mąkosy Stare 4l , 26-631 Jastrzębia, pt. Podjęcie działalnościgospodarczĄ na terenie
wiejskim poprzez samozatrudnienie, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałanta I9.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowane g o ptzez społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznila, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej. jest zgodna z LSR'
uzyskała 29 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W zwtązku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieŚci się ona w limicię Środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przezLGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załącznlk rrr 13 do protokołu.
11. Uchwała nrll]l12l2017 w sprawie wniosku nr 0l|0l/2al7 złoŻonęgo ptzez Urbański Kacper
Mateusz, Kowalków_ Kolonia 44,pt. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego
Świadczącego szeroko rozumiane usługi z za}ręsu męchaniki pojazdowej, w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prZęZ społecznoŚć.
Rada Stowarzyszęnla uznała, Że operucja spełniła warunki ocęny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kryteriami. W zwtązku z powyzszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborzę. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł.
Uchwała stanowi załącznlk nr 14 do protokołu.
12. Uchwała nr III/1312017 w sprawie wniosku nr 09l0Il20I7 złoŻonego przez: Bańosiewicz
Łukasz, Dąbrowa Kozłowska 10 A, 26-631 Jastrzębia, pt. Podjęcie działalnoŚci gospodarcze1
w zakresie dystrybucji energii pochodzącej ze żrodęłodnawialnych, w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośÓ.
Rada Stowarzyszentauznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,

ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, a tym Samym
nieosiągnięty został minimalny próg punktowy wynoszący 28 pkt. W związku z powyŻszym
uzyskała 26 pkt

w

operacji nie wybiera się do dofinansowania.
Uchwała stanowi załącznlk nr 15 do protokołu.

Ad.6.

Wolne głosy' wnioski i zapytania.

W sprawie wolnych wniosków dyskusia nie została podjęta.

Ad.

7

Zakończenie posietlzenia Rar\y.

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwoj" najpoŹniej do
dnia 15 maja 2017 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz
z dokumentacją potwierdzającą wybór zostaną przekazane do Instytucji Wdrużającej celem dalszej
oceny.

Na tym posiedzenie zakonczono.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, Z częgo jeden przekazuje się do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.
Przewodniczący

Protokolant

PRZEWODNICZACYNADY
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