PRoToKoŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,rDziedzictwo
z dnia 12 maja20t7 r. w Zwoleniu

i Rozwój''

Program Posiedzenia Rady:

1.

otwarcie posiedzenia Rady

Ż. Wybór

-

przywttanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).

i

ocena wniosków o ptzyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 0212017,
zak't e s tematyc zny - Ro zwij an ie dzi ałaInoŚc i go sp o d arc zej .

1

omówienie

4.

Zatwięrdzenie listy rankingowej orazpodjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu bperacji do
finansowania w ramach naboru 02l20I7, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności

J.

gospodarczej.
5.

Wolne głosy. wnioski i zapytania'

6.

Zakonczeni e po siedzenia Rady.

posiedzenie stawiło się 10 z 12 członkow Rady, obęcnośćczłonków potwierdzona jest
podpisem na liścieobecności,stanowiącej załącznlk nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli
takżę: Zbigniew Buczma- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Justyna Nowicka- pracownik biura LGD
oraz Iwona Sałek_ Pracownik biura LGD.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia otworzył i ptzywitał uczestników Przewodniczący Rady Pan
Andrzej Wolszczak, przedstawiając obecnym Członkom Rady cele i porządek niniejszego
posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na liŚcie obecnoŚci, po czym stwierdził
quorum i prawomocnoŚÓ niniejszego posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.l Na

Ad.2 Prowadzący obrady Zaploponował wybor na sekretarzy posiedzenia dwie osoby:
1. Pani Monika Chołuj,
2. Pan Mariusz Borek.
Przewodniczący Rady zwroc7Ł się do zebranych z zap1Ąaniem czy są inne propozycje kandydatur na
stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowatzyszenla nie zgłosił innych kandydatur.
Przystąpiono do głosowania: za - głosowało10 osób. Sekretarzę posiedzenia zostali jednocześnie
Komisj ą Nadzoruj ąca po siedzenie.

Ad.3 omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złoŻonych w ramach naboru 02l20I7,
zakre s tematy czny- Rozwij an ie działalno ścigo spoda r czej

1.

.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 0110212017 złoŻonego przęz'. ,,ARTBUD'' Artur Maniak' Jastrzębia 118/10'
26-631 Jastrzębia, pt. Rozwój dztałalnoŚci gospodarczej poprzez utworzenie trzech nowych miejsc
pracy orazzakup Środków trwałych.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kań zgodnoŚci operacji z warunkami ptzyznanta pomocy
lata
obszarów Wiejskich na
Programie Rozwoiu
określonymi w
2014-20Ż0, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriamr.

Komisja Nadzorująca dokonała ulalizy kart wypełnionych ptzez członków Rady oraz wyliczyła
średniąz przyznanych punktów.

2.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku m 02/02/2017 złoŻonego przez; Sałek Władysław ZakŁad Produkcyjno Usługowo
Handlowy, Zwolei, ul. Doktora Perzyny I7,26-700 Zwolei pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez
zakup środkatrwałego oraz zwtększenie stanu zatrudnienia.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z
LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kań wypełnionych przez członków Rady oraz, wylićzyła
średnią Z ptzyznanych punktów.

3.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 03l02l20l7 złoŻonego przęz| P.H.U. ULDAR- Urszula Wilczyńska,
Pionki, ul. Słowackiego 6/8, 26-670 Pionki pt' Rozwój firmy Przedsiębiorstwo handlowo- usługowe
ULDAR poptzez budowę myjni bezdotykowej zmontaŻem innowacyjnych urządzef myjących'
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-20Ż0, kart oceny zgodnoŚci z
LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała ana|izy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyltczyła
średniąz przyznanych punktów.

4'

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku ru 0410212017 złoŻonego przez: Marta Bicz BIMAR, Zwolen, ul.
Batalionów Chłopskich 5,26-700 Zwoleń. pt. Rozwój przedsiębiorstwa BIMAR Marta Biczpoprzez
zakup innowacyjnej automatycznej linii do dozowania i pakowania ekogroszku.
Po zapoznaniu z wnioskięm członkowie Rady Stowaruyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na|ata2014-2020, katl oceny zgodnoŚci z
LSR i lokalnymi kry'teriami.
Komisja NadzoĄąca dokonała analizy kań wypełnionych przez członków Rady oraz wyl'tczyła
Średnią z przyznanych punktów.

5.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku ru 0510212017 złożonegoprzęz: NEXBUD Sylwester Kęska, Kuczki- WięŚ 117, 26-634
Gozd, pt. Rozwój działalnościNEXBUD Sylwester Kęska poprzez budowę zaplecza usługowohandlowego i poszerzenie oferty o innowacyjne usługi doradztwa i pośrednictwa budowlanego oraz
kompleksowej budowy domów.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rad1, Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z watunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020, kart oceny zgodnoŚci z

LSR i lokalnymi kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przęz członków Rady oraz wyliczyła
średniąz przy Znanych punktów.

6.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 0610212017 złoŻonęgo ptzez; Gabinet Weterynaryjny Tomasz Bilski ,,TOBIVET'',
Zwolęń, ul. Targowa 29, 26-700 Zwoleń, pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup
innowacyjnych urządzęń w celu wprowadzenta do oferty nowych oraz udoskonalonych usług
weterynaryjnych.
Po zapoznanil,l' z wnioskięm członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodnoŚci operacji z warunkami ptzyznanla pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na1ata2014-2020, kaft oceny zgodnoŚci z
LSR i lokalnymi kryteriami.
t
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz vłyliczyła
Średnią z przyznanych punktów.

7.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej .Iustyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 07102/2017 złoŻonego plzez: WIETLAND Bartłomiej Wietrzyński,
Rajec Szlachecki 15, Ż6-613 pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup Środków trwałych oraz
zwiększenie stanu zatrudnienia'
Po zapoznanlu z wnioskiem członkowie Rady Stowatzyszenla przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty ocęny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkami przyznania pomocy
okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na\ata2014-2020, kart oceny zgodności z
LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełrrionych przęz człoŃów Rady oraz wyliczyła
Średni ą z pr Zy znanych punktów.

8.

Pracownik biura * specjalista ds. wdrażania LSR lwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 08l02l20l7 złoŻonego przęZ: PPHU Ryszard Różanski Pod Różami, Jedlnia - Letnisko,
ul' Radomska 49,26^630 Jedlnia- Lętnisko pt. Rozwinięcie działalnościusług gastronomicznych w
nowo wybudowanym obiekcie SZanSą dla rozwoju lokalnego w szczególności w zakresie: turystyki'
tradycj i kulinarnych, zdrowego żywienia.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wieiskich na lata 2014-2020, kań oceny zgodności z
LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała anal.izy kart wypełnionych pIzez członków Rady oraz wyltczyła
Średnią z przyznanych punktów.

9.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 09102/2017 złoŻonego przez: PPHU Metrol Tomasz Gtzeszczyk,
Zwo\ei, ul' Kochanowskiego I00, 26-700 Zwoleń, pt. Zwiększęnte możliwoŚci produkcyjnych
przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup innowacyjnej maszyny
umozliwiających produkcję i sprzedaŻ nowych produktów firmy METROL.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów' karty oceny wstępnej, karl zgodnościoperacji z warunkaml przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności z
LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych ptzez członków Rady oraz wyliczyła
średniąz ptzyznanych punktów.

10.

Pracownik biura - specjalista ds. wdrażania LSR lwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr I0l02l20l7 złoŻonego przez: Mechanika Pojazdowa AUTO- MAR Mariusz Marszałek,
Aleksandrówka 3, 26-720 Policzna pt. Budowa warsztatu naprawy samochodów osobowych i
dostawczych wraz z infrastrukturą technic zną w miej scowoŚci Policzna.
Po zapoznaniu z wnioskięm członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkami ptzyznanla pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020, kart oceny zpodności z

LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przęz członków Rady oraz wyliczyła
średniąz przyznanych punktów.

11.

Pracownik biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr ILl02l20l7 złoŻonegoprzez: Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna
Adamczyk, Jastrzębia 99B,26-631 Jastrzębia' pt. Rozwój istniejącej działalnościgospodarczej i
wzrost poziomu zatrudnienia.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnościoperacji z warunkarni przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-Ż020, kart oceny zgodności z
LSR i lokalnymi kryeriami.
Komisja Nadzorująca dokonała anal.izy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wy|iczyła
Średnią Z pr Zy znanych punktów.

Szczegoły dotyczące głosowań nad poszczególnymi wnioskami o przyznanie pomocy złoŻonych
w ramach naboru 0212017, zakres tematyczny- Rozwijanie działalnoŚci gospodarczĄ znajdują się
w protokole Zprac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

podstawie zbtorczych wyników Z plzeptowadzonyclr głosowań utworzono listę
rankingową operacji dla naboru nr 0212011 - Rozwijanie dziaŁalności gospodatczej, na podstawie
której utworzono listę operacji wybranych i niewybranych do finansowania. Ze względu na to, Że
wŚród złożonych projektów nie było wniosków nie spełniających oceny wstępnej i niezgodnych
z LSR, odstąpiono od tworzenia list takich operacji.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list wniosków wybranych oraz

Ad. 4 Na

niewybranych do dofinansowanla oraz ocenionych wniosków.
Rada podjęła następujące uchwaĘ:

1'

Uchwała nrIY11412017 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze
wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD
,,Dziedzictwo i Rozwój" dla naboru 02l20I]- Rozwijanie działalnoŚci gospodarczej. Uchwała
stanowi zaŁącznlk nr 3 do niniejszego protokołu.

Ż.

Uchwała nt IYll5l2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla
naboru 0212017_ Rozwijanie działalnościgospodarczej. Uchwała stanowi zaLącznik nr 4 do
niniej szego protokołu.

W związku z tym. że wszystkie

ocenione projekty w ramach naboru 02l20l7 zakres
temaĘlczn}': Rozwijanie działalnościgospodarczej został}' skierowane do dofinansowania.
odstąpiono od tworzenia listy wniosków niewybranych.
J.

Uchwała nr IYl16l2017 w sprawie wniosku nr 0810212077 zŁoŻonego ptzez: PPHU Ryszard
Różański Pod Różami, Jędlnia - Letnisko. ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia- Letnisko pt.
Rozwinięcię działalnoŚci usług gastronomicznych w nowo wybudowanym obiekcie szansą dla
rozwoiu lokalnego w Szczegolności w zakresie: turystyki, tradycji kulinarnych1 zdrowego
Żywienia, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2
Wsparcie na wdttzanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz
społeczność.

Rada Stowarzyszeniauznała, Że operacja spełniła warunki ocęny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 47 pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu'
4. Uchwała rr IYl17l2017 w sprawie wniosku nt 0310212017 złoŻonęgo przez'. P.H.U. ULDARUrszula Wilczyńska, Pionki, ul. Słowackiego 618, 26-670 Pionki pt. Rozwój firmy
Przedsiębiorstwo handlowo- usługowe ULDAR poprzez budowę myjni bezdotykowej z
montazem innowacyjnychurządzeń myjących w sprawie wyboru operacji do dofinansowania
w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdtaŻanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowaneg o przez społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznila, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR'
uzyskała 45 pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kry.teriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania i mięścisię ona w limicie Środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000'00 zł.
Uchwała stanowi zaŁącznlk nr 6 do protokołu'
5. Uchwała nr |Yl18l20l7 w sprawie wniosku nr 05l02l20l7 złoŻonego przez: NEXBUD
Sylwester Kęska, Kuczki_ Wieś1I7, 26-634 Gózd, pt. Rozwoj działalnościNEXBUD
Sylwester Kęska poptzez budowę zaplecza usługowo- handlowego i poszerzenie ofeńy o
innowacyjne usługi doradztwa i pośrednictwabudowlanego oraz kompleksowej budowy
domów w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc.
Rada Stowarzyszeniauznała, ze operacja spełniła warunki oceny wstępnej. jest zgodna z LSR,
uzyskała 44 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieŚci się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznlknr 7 do protokołu.
6. Uchwała nr lY/l9l20l7 w sprawie wniosku nr 06102/2017 złożonego przęz; Gabinet
Weterynaryjny Tomasz Bilski ,,TOBIVET", Zwolen ul. Targow-a 29, 26-700 Zwolen, pt.
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu wprowadzenia do
oferty nowych oraz udoskonalonych usług weterynaryjnych w sprawie wyboru operacji do

dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach
strategii rozwoj u lokalnego kierowaneg o ptzez społeczność'
Rada Stowarzyszeniauznila, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 43 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym
operację wybiera się do dofinansowania i mieŚci się ona w limicie Środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 78 800,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
t. Uchwała nr IYlŻ0l2017 w sprawie wniosku nr 04/02/2017 złożonego ptzez: Marta Bicz
BIMAR, Zwolen, ul. Batalionów Chłopskich 5. 26-700 Zwo|eń, pt. Rozwój przedsiębiorstwa
BIMAR Marta Bicz poprzez zakup innowacyjnej automatycznej linii do dozowania i
pakowania ekogroszku w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowapego ptzez
społecznoŚÓ.

Rada Stowarzyszeniauznila,Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej. jest zgodna z LSR,
uzyskała 42 pkt w ramach ocęny zgodności z lokalnymi kryeriami. W związku z powyższym

operację wybiera się do dofinansowania i mieŚci się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załączniknr 9 do protokołu.
8. Uchwała nr IYl21l20l7 w sprawie wniosku t 09l02l20l7 złoŻonego przez: PPHU Metrol
Tomasz Grzeszczyk, Zwolen, ul. Kochanowskiego 100, 26-700 Zwolen, pt. Zwiększenie
możliwościprodukcyjnych przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poptzez
zakup innowacyjnej maszyny umożliwiających produkcję i sprzedaż nowych produktów fi.my
METROL w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2
Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznoŚć.
Rada Stowarzyszenla uznila, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 38 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryeriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieścisię ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
9. Uchwała nr IY12212017 w sprawie wniosku nr l1l02l2017 złożonego przęz: Usługi Sprzętem
Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B,26-63l Jastrzębia' pt. Rozwój istniejącej
działalnościgospodarczej t wzrost poziomu zatrudnienia w Sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach
strategii rozwoj u lokalnego kierowaneg o przęz społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznil'a, że operacja 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, ale nie mieŚci się ona w limicie Środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 135 836,00 zł
Uchwała stanowi załączntk nr 11 do protokołu.
l0' Uchwała rr IYl23l2017 w sprawie wniosku nr 10102120|7 złoŻonego przez: Mechanika
Pojazdowa AUTO- MAR Mariusz Marszałek, Aleksandrówka 3, 26-120 Policzna pt. Budowa
warsztatu naprawy samochodów osobowych i dostawczych wtaz Z infrastrukturą techniczną w
miejscowoŚci Policzna w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz
społeczność.

Rada Stow arzyszenia uznała, że operacj a spełniła warunki oceny wstępnej , j est zgodna z LSR,
uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami' W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowanta, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
11. Uchwała nr IYl24l2017 w sprawie wniosku nr 0210212077 złoŻonego przez: Sałek Władysław
Zal<ład Produkcyjno Usługowo Handlowy, Zwolen, ul. Doktora Perzyny 17,26-700 Zwo|en
pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środka trwałego oraz zwiększenie stanu
zatrudnienia w Sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania |9.2
Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz
społecznoŚć.
Rada Stowarzyszęnla uznała, Że opencja spełniła warunki oceny wstępnej. .iest zgodna z LSR,
uzyskała 32 pkt w ramach ocęny zgodności z lokalnymi kryteriami. W zwtązku z powyższym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mięścisię ona w limicię środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przęz LGD kwota wsparcia wynosi 161 22],00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Uchwała nr IY/25/2017 w sprawie wniosku nt 07/0212017 złoŻonego pruez: WIETLAND
Bartłomiej Wietrzyński, Rajec Szlachecki 15, 26-613 pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzęz

zakup Środkow trwałych oraz zwiększenię stanu

w

sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania 19.Ż Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
gii rozwoj u lokalnego kierowane g o pIzez społecznoŚć.
Rada Stowatzyszeniauznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 30 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryeriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do doftnansowania, ale nie mieści się ona w limicie środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 780,00 zł. i jest niższaw
stosunku do wnioskowanej, ponieważ kwotę kosztów kwalifikowalnych ustalono poprzez jej
zmniejszenie Zę względu na uznanię częścikosztów Za niekwalifikowalnęw przypadku Środków transportu, za kwalifikowanę mozna uznać koszty ich zakupu
W wysokoŚci nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji
pomniejszonych o koszty ogólne.
Uchwała stanowi załącznlk nr 14 do protokołu.
13. Uchwała nrlYl26l2017 w sprawie wniosku nr 01l02l20l7 złoŻonego prZęZ:,,ARTBUD'' AńuI
Maniak, Jastrzębia l18/10, 26-631 Jastrzębia, pt. Rozwój działalnościgospodarczej poptzez
utworzenie trzech nowych miejsc pracy oraz zakup środków trwałych w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszeniauznil'a, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 29 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 l70 100,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 5 W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.

Ad. 6 Podjęte uchwały ptzekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój''
najpóŹniej do dnia 15 maja 2017 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz
z dokumentacją potwierdzającą wybór zostaną przekazane do Instytucji WdtaŻĄącej 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.
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26-70c Zwoień

ul. Wojska Polskiego 78
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