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PRoToKoŁ
Z posiedzenia Rady Stow:rrzyszenia o,Dziedzictwo i Rozlvój''

z dnia 15 listopad a Ż016 r. rv Zwoleniu

Projekt porządku Posiedzenia Rady:

1. otwarcie posiedzellia Rady _ przywitanie uczestnikow' przyjęcie porządku obrad'

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 1 8 pażdziernika 2016 r'

3. Wybór Kornisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).

4' omówienie i ocena wrriosków o przyznanie pomocv złoŻonych w ramach zakresu tematycznego:
Zachowanie dzledzictwa lokalnego - Wydarzenia integrujące i aktywizujące W gminie Jastrzębia.

5" Zatwierdzenie listy rankingorvej oraz podjęcie uchwał o wyborze iub niewybraniu,operacji do
doflnansowania.

6. ornówienie i ocena wniosków o pTzyznanie pomocy zloŻonych w ramach zakresu tenatycznego:
Infi'astruktr-rra turystyczna. kultural na i rekreacy.j n a.

7. Zatwlęrdzenie listy rankingowej oraz pod.jęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do
dofinansowania.

Wolne głosy', wnioski i zapytania

Z'akończenie posiedzenia Rady.

ArJ,l Otwctrcie posiedzenia Rady - przyulitanie ucze's'tni.kow, przyjęcie porzqdku obrucl.

Na posiedzerrie stawiło się 1]' z 12 członkorł,Rady. obecnośc członkow potwierdzona.jest podpisem
na liście obecności, stanowiące.1 załącznlk nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli takze:

Zbigniew Buczma_ Prezes Zarządv Stowarzyszenia, Justyna Nowicka- pracownik biura LGD oraz
Iwona Sałek- pracownik bir-rra LGD.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenla otworzył i przywitał uczestr-rików Przewodniczący Rady Pan

Andrze'j Wolszczak, zebrał on podpisy członków rra liście obecności, po czym stwie rdził quorum

i prawomocnośĆ niniejszego posiedzerria. Następnie przedstarvił obecnym porządek zebranta.

W związku z wniesiot'tyrl't protestem ocl decyz_ji Rady' Stowarzyszenia ..Dziedzictw'o
iRozwój" z dnia 18 paŹclziernilra 2016 r. w zakresie oceny zgodności z lokalnyr'ni kryteriami
wniosku nr 0810212016, pt. Rozwinięcie działalności usług restallracyirrych w zakręsie obsługi
irrrprez okolicznościowych SZanSą dla rozwoju W regionie: turystyki, tradycji kulinarnyclr
i obrzędowych, edtrkacji i alrtywizacji mieszkańcow' złoŻonego pt'ZęZ Llanna Kranręk- Za1azc\,

Sycyna Kolonia 2' Ż6-700 Zwoleń- w ramach tlaboru 0212016_ rozwi.janie działalności gospodarczej.

Przewodnicząc"y Zaproponował aby wprowadzic do porządku posiedzenia pur-rkt 3a - rozpatrzenie
protestu oraz poutorna ocena wniosku 08l021201ó w zakresie zarzutów w nim podniesionych' Nowy
porządek obrad wraz Z Zaproponowana poprawką przyjęto jednogłośnie.

Przyjęty ptZę'Z Radę Porządek obrad przedstawia się następująco:

1' otwarcie posiedzenia Rady' - przylvitanie uczestnikor.v" przy' jęcie porządku obrad'

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzvszeniaz dnia 18 pazdziernika 201ó r'

3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posieclzerria).

3a. Rozpatrzenie protestu oraz poMórna ocena wniosku 0810212016 w zakresię zarzutow w ninr
podniesionych. 
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4. omówienie i ocena wniosków o przyznallie pomocy złoŻonych W ramach zakresu
tematycznego: Zachorł'arrie dziedzictwa lokalnego - Wydarzenia integn-rjące i aktywizujące W

gminie Jastrzębia.

5' Zatwięrdzęnie listy rankirrgowe'1 oraz podięcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do
dofinansowania.

6. omówienie i ocena wnioskÓw o przyznanie pomocy złoŻonych w ramach zakresu
tematycznego : lnfrastruktura turystyczna. kr,rlturalna i rekreacy.l na.

1. Zatwlerdzenie listy rankingowej oraz pod.jęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do
dofinansowania.

8. Wolne głosy, wnioski t zapytanla.

9. Zakonczenie posiedzenia Rady.

+

Ad.? Przyjęcie prrltokolu z pcl,siedzenia Rad1l Sttlwarzyszenia z dł'tiu l8 pazdzierniką 20l ó r.

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego

przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia l8 pażdziernika 201ó r. prz'vjęty

został j ednogłośnie.

Ad. 3 Wybór Komisji lvadzorulqcej (2 'Sekretcu'zy Prł.siedzenict).

Prowadzący obrady Zapropollował wybor na sekretarzy posiedzenia dwie osoby
1. Pan Mariusz Borek.
Ż. Pan Michał Kowal:
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z zapytaniem cZ>/ są inne propozycje kandydatur na

stanowiska sekretarzy. Nikt z człorrkólv Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innvclr kandydatr"rr.

Przystąpiono do głosowariia: za - głosowało l 1 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie

Komisj ą Nadzoruj ąca posiec1zenie'

Ad.3a Rozpatrzenie protes'ttł oraz powtórna Ocena v,niosku 08/02/2016 w zakresie zcłrzutlr5łu v,nim
podniesionych.

PrzewodnicZący Zapoznał Członków Rady z zarzllalni postarł'ionymi we wniesionym proteście. Po

czym zebrani przystąpiii do powtorrrej oceny wniosku nr 08/02/20Ió pt. Rozv,inięcie działalności

tt,slug restauracyjnych w zakl'esie obsługi imprez okoliczncl'ściowych s'Zansq dla rozwoju w regiclltie:

turystyki, tradycji kulinarnych i obrzędowych, edukacji i aktywizacji ntieszkancov,, zlożonego przez

Hanna Kramek- Zajazd, Sycyna Kolonia 2, 2ó-700 Zwoleń względem zgodnoŚci z lokalnvnli

kryteriami nr 8 i nr 9.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy lrart wypełnionych prze'z członków Rady oraz wyllczyła
średnią Z przyznanych punktów.

Szczegoły dotyczące głosowania nad przedmiotowym wnioskiem znajdują się w protokole Z' prac

Komisji Nadzorującej. ktory stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie zbiorczyclr wyników z przeprowadzonego głosowania utworzono listę operac.ji

rłybranych do dofinansowania dla naboru nr 0ŻlŻ016 - rozwijanie działalności gospodarcze.i. po

uwzględnieniu protestu od decyz'ji Rady Stowarzyszenia z drria 18 pażdziernika 2016 r.



Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie prz1,.|ęcia listy wniosków wybranych oraz
ocenionego wniosku.

Rada podjęła następujące uchlvały:

1. Uchwała nr 1112812016 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do do1'inansowania dla
naboru nr 0Ż12016'rozwi_janię działainości gospodarczej, po uwzględnieniu protestu od decyzji
Rady Stowarzyszenta z dnla 18 paźdzlernika 2016 r. Uchrł'ała stanowi załącznl\< nr 3 do
niniej szego protokołu'

1. Uchwała nr 11129lŻ016 n' sprawie wniosku nr 0810Ż12016 złoŻonego przez: Hanna Kramek
Za1azcl, Sycyrra Kolonia 2" 26-700 Zwoleń. pt' Rozwinięcie działalności usług restauracyjnych

w zakresie obsługi imprez okolicznościowych SZanSą dla rozwoju w regionie: turystyki, tradycji
kulinarnych i obrzędowych, edukacji i aktywizacji mieszkańcow w sprawie wyboru operacji do

dofinansowania W ramaclr poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji

w ramach strategii rozwo.|u lokalnego kieror'vanego prZęZ społeczrlość' +

Rada Stow,arzyszenl'a uznała. Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej..jest zgodna z LSR,
uzyskała 38 pkt w ramach oceny zgodr-rości z lokalnymi kryteriarni dokonane.j ponownie na

podstawie wniesiollego protestu. W zwtązku Z pow) Ższym operac.ię wybiera się do

dofinansowania. operacja nie nlieściła się w limicie środków wskazanyt-t-l w' ogłoszeniu

o naborzę nr 0212016, ale na poc1stawie powtomej oceny rv zakresie zarzutow postawionyclr

w proteście od decyz.ji Rady Stowarzyszetria z dTla 18 pazdziernika 2016 r. Rada skierowała ją

do dollnansowania ze r,vzglęc1u na to. ze są jeszcze środki dostępne na realizac.ję danego celu

LSR, przewidziane w untowie ramowe.f. tistalona przez I-GD kwota wsparcia wynosi

299 000'00 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu'

Ad. 4 omov,ienie i ocentl v,nioskólr () pl'ą'-nilnie pomocy zlozonych :yl) rttmcłch zclkre,s'u

tematycznego" Zachou,anie dziedzictu,ą lokalnego - l/tr/ydarzenia inlegrujqce i aktyl,vizttjLlCe I,v'gminie

,Iastrzębia.

1' Pracownik bir-rra specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sarłek przedstawiła clrarakterystykę

wniosku nr l0l0312016 złoŻonęgo przez: Gn-rina .lastrzębia, Jastrzębia 110. 26-631 Jastrzębia,

pt. Folkowy Turniej Sołectw- Jastrzębia 2011.

Po zapoznaniu z wnioskiem otaz dyskrrsji członkowie Rady Stowarzyszenia przi'stąpili clo

wypełnierria: rejestru grup interesów, karty oceny r'vstępnej" kai_t zgodności operac.ji z r'varunltami

przy'znaniapomocy określonymi w Progranlie l{ozwo.ju obszarórv Wie.jskich na lata 2014-2020. kart

oceny zgodności z LSR i loltalrlylni kryterialni.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnion1,ch przez członkow Rady oraz wyliczyła
średnią Z przy Znanych pr-rrrl<tow.

Szczegóły dotyczące głosowania rrac'l przednliotowym wnioskiem o przyznanie pornocy złoŻonym

rł,ramach naboru 0312016. zakres tetnatyczny: Zachowanie dzieclzictlva lokalnęgo - Wydarzenia

integrujące i aktywizLrjące \,V gnlinie Jastrzębia zna.jdują się W protokole z prac Komis.ji

Nadzoru.jącej, który stanorvi załącznlk nr'2 do ninie.jszego protokołu.

Ad. 5 Zatv,ierc]zenie lisi1't'ttnkingtlre.i tlraz podjęcie ttchv,al o v'yborze lub niewybrtlnitt operac'ji do

dofinans'owanicł.

Na podstawie zblorczych wynikow Z przeprowadzonych głosowań lttworzorro listę rankingową
operacji d1a naboru ru 0312016 - zakres tetnatyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego -

Wydarzenia integrtrjące i aktywizujące w gminie Jastrzębia, na podstawie której utworzono 1istę

-i



operacji wybranych do dofinarrsorł'ania. Ze względu na to, Że wśrod złoŻonych pro.jektow nie było
wnioskÓw niewybrarrych do dof-ttransoił'allia. nie spełrria.|ących oceny wstępne.j i niezgodnych
z LSR, odstąpiono od tworzenia list takich operac.ji'

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia listy wnioskow wybranych oraz
ocenionych wniosków.
Rada podjęła następujące uchwaĘ:

2. Uchwała nr lll30l20l6 w sprawie przyjęcia listy operacji zgoclnych z ogłoszenienr o naborze

wniosków o przyznanie pomocy oTaZ zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD
.'Dziedzictr,vo i Rozwój'' dla naboru 03/2016- zakres tematyczny: Zacirolł'anie dziedzictwa
lokalnego _Wydarzenia integrujące i aktywizujące w gminie Jastrzębia. Uchwała stanowi
załącznlk nr 5 do ninie.iszego protokołu.

Uchwała nr 1113112016 w sprawie przy.jęcia listy operac.ji wybranych do dofintinsowania dla

naboru 0312016- zakres tematyczr.ry: Zachowanie dziedzictwa lokahiego -Wydarzenia

integrujące i aktywizlrjące W gminie .Iastrzębia' Uchwała stanowi załącznik nr 6 do ninie.jszego

protokołu.

Uchwała nr 1113Ż12016 w sprawie wniosku nr 10/03/2016 złoŻonego przez: Gmina Jastrzębia.

Jastrzębia 110, 26-63l Jastrzębia, pt. Folkowy Turniej Sołectw_ Jastrzębia Ż017 lv sprawie

wyboru operacji do dof-inansowania w ramach poddziałar'rla 19.Ż Wsparcie tla wdrazanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc.

Rada Stowatzyszenia uznała. Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej. jest zgodna z LSR'
uzyskała 29 pkt w ranrach oceny zgodności z lokalnyni kryteriami' W związktt z powyŻszylll

operację wybiera się do dofinansowania i nrieści się ona w limicie środkow wskazanym

w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 31 8l5.00 zł.

Uchwała stanowi załączntk rrr 7 do protokołu.

Ad.6 Omóyl,ienie i occn.tł l.t,łlios'kólr () pl':y:ndnic pO:11oc'y zlozonych w rtlmcłch zakresu
tenlatycznego" Infruslratkłttra tttrystyęz7161' kulturalna i rekreucyjnrł'

1. Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr 0ll03lŻ016 złozonego przez'. Gmina I'ionki, r-rl. Zu,ycięstwa 6a" Pionki.

Ż6-670 Pionki. pt. Budowa boisl<a relrreacyjnego W miejscorvości Sucha.

Po z'apoznaniu z wnioskiem i clyskusji członkolł'ie Radv Stowarz'yszenia przystąpili c1o wypełnienia:

rejestrrr grup interesow, karty oceny wstępnej, kart zgodrrości operacji z warunkami przyznania

pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata

Ż014-2020, kań oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała anallzy kart wypełrrionych ptzez członkow Rady oraz wyliczyła
Średnią 7' przyznanych punktow'

2. Pracownik biura - spec.jalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła

charakterystykę wniosku nr 0210312016 złoŻonego przez'. Gmina Kazanów, Plac Partyzantow 28'

I(azanów, 26-713 Kazanów, pt' Bu<lowa boiska wielofirnkcyjnego rv rliejscowości Kazanów'

Po zapoznaniu z wnioskicrn i dyskusji człorrkowie Rady Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodrrości operacji z warunkanli przyznanla

pomocy okreŚlonyrni rł, Programie Rozwoju obszarów Wie.jskich na lata

2014-2020, kart oceny zgodności z LSR i lokalnvmi kryteriami.
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Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z ptzyznanych punktow.

3. Pracownik biura - specjalista ds. w'drazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr 03/03/201ó złozoIlego przęZ'. Gnrina Kazanów, Plac Partyzantów' 28, Kazanów.
26-713 Kazanów pt. Budowa obiektow małej architektr-rry tworzących plac rekreacyjno- zabawowv

w miejscowości Kazanów.
Po zapoznaniu z wnioskiem i dyskusji członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warrrnkarni prz7lznania

pomocy określonymi rł' Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata

2014-20Ż0. kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kr.vterianri'

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członkow Rady oraz wyliczyła
średnią Z przyznanyclr punktorł'. 
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4. Pracownik biura - specjalista ds' aktywizacji społecznej Jr'rstyna Nowicka przedstarviła

charakterystykę wniosku nr 0410312016 złozonego przez: Gmirra Gozd" ul. Radornska 7, Gózd.
26-634 Gozd, pt. Rozbr-rdowa brrdylrku rernizy straŻackiej Z przystosowaniem pomieszczeń na

świetlicę wiejską w miejscowości Kłonor,vek. gmina Gozd'
Po zapoznaniu z wnioskiem i dyskusji członkowię Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnierria:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodnoŚci operacji z warunkami przyznanla

pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarÓw Wiejskich na 1ata

2014-20Ż0^ kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnion1,ch przez członkow Rady oraz wyliczyła
średnią Z przyznanych punktow'.

5. Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nI 0510312016 złoŻonego plzez'. Gmina Gozd, ul. Radomska 7. Gózd.

26-634 Gozd. pt. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, Gmina Gozd.

Po zapoznaniu z wnioskienl i dyskr-rsji członkowie Rad1, Stowarzyszenia przystąpili c1o wypełnierria:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępr-rej" kart zgodności operacji z warunkami przyznaila

pomocy określonymi rł' Programie Rozwo.iu obszarów Wieiskich na lata 2014-2020. kart oceny

zgodności z LSR i lokalnymi kryterianri.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionyclr przez członkow Rady oraz wyliczyła

średnią Z przyznanych punktów.

6. Pracownik biura _ specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła

charakterystykę wniosku nr 0610312016 złozonego przez.: Gnrina Przyłęk. Przyłęk 30. 26-]04

Przyłęk, pt. Budowa ogó1nodostępnego wielottrnkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie.

Po zapoznaniu z wnioskien'r i dyskusji członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkami przyznanla

pomocy określonymi w Prograrłrie Rozwoiu Obszarow Wiejskich na lata Ż014-2020. kart oceny

zgodności z LSR i lokalrr''_'nri kryteriami.

Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełrrionych przez członkow Rady oraz wyliczyła

Średnią Z przyznanych punktow'

7. Pracownik biura - specjalista ds' wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr 0710312016 z-łoŻonego przez'. Gmirra Policzna, ul. B' Prusa 1l. Policzrra. 26-7Ż0



Policzna, pt. Wzrost atrakc,vjności rekreacyjr'rej na terenach wie.jskich poprzez zagospodarowanie
centrum miej scowości Policzrra.

Po zapoznaniu z wnioskienr i dyskr-rsji członkowie Rady Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesow, karty oceny wstępnej. kart zgodności operacji z warr-rnkami przyznania
pomocy określonyrni lł' Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata

2014-20Ż0, kart oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członkow Rady oraz wyliczyła
średrri ą Z przy znanych pirnkttirł''

8. Pracownik biura -_ specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 08/03l20t6 złozonego przęZ: Gmina Policzna, ul. B' Prusa 1 1, Policzna,
Ż6-7Ż0 Policzna' pt. Rozwo.j rekreacji na terenach wiejskiclr poprzez budowę placow zabaw na

terenie gminy Policzna. 
.

Po zapoznaniu z wnioskiem i dyskusii członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
re.jestru grup interesów, kańy ocen}' wstępnej. kart zgodności operacji z warulrkami przyznanla
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 przęz członków Rady oraz wyliczyła
Średnią Z przyznanych punktÓw.

9. Pracownik biura spec"jalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła ciiarakterystykę
wrtiosku nr 09103lŻ016 złoŻonego przez: Gmirra Tczow'. 'l'czów 1Ż4. 26-706 'fczów. pt.

Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne rra terenie gminy Tczów.
Po zapoznaniu z wnioskiem i dyskusji członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:
rejestru grup interesów, karty oceny wstępne.|. kart zgodności operacji z warunkami pr7'yznanla
ponocy określonymi w Programie Rozwo.ju obszarow Wiejskich na lata Ż011-20Ż0' kart oceny
zgodnoŚci z LSR i lokalnymi kr1,teriami.

Komisja Nadzorltjąca dokonała analizy l<art wypełnionyclr przez członltów Rady oraz wyllczyła
średnią Z przyZnanych pr'rrrktów.

10' Pracownik biura __ specjalista ds. aktylvizac.ii społecznej Justyna Nowicka przedstawiła

charakterystykę wniosku nI lIl03lŻ016 złoŻonego przez: Gmina Jastrzębia, Jastrzębia

110.26-631 .Iastrzębia, pt' Aktylvizac.1a mieszkańcow poprzez tr'vorzenie mie.jsc rekreac.ji w Gnrinie
Jastrzębia.

Po zapoznaniu z wnioskiem i clyskusji członkowie I{ady Stor.ł'arz1'szeilia przystąpili do w'ypełrrienia:

rejestru grup interesów, karty oceny wstępnei, kart zgodności operacji z warunkami przyznania
pomocy określonymi w Progranrie Rozwoju obszarów Wiejskioh na Iata 2014-2020. kart oceny
zgodności z LSR i lokalnymi kryteriarni.
Komisja Nadzorująca dolionała ana|tzy kart wypełnionych przez c'złonkow Rady oraz wyliczyła
Średrrią'z przy znanych purlkto rv'

11. Pracownik biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr lŻ10212016 złoŻonego przez: Gmina Miasto Pionki, Aleja.Iana Pawła II 15, Pionki.
26-6]0 Pionki, pt. Modernizacja infiastn'rktury rekreacyjno- ttrrystycznei nad Starł'em Górrrym

w Pionkach.

Po zapoznatriu z wtrioslriem i dyskLrsjiczłonkowic Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia:

rejestru grup interesow. karty oceny rvstępne.j. kart zgodrlości operac.ji z warutlkami przyznania



pomocy okreśIonymi w Programie Rozwoju obszarow Wiejskich na lata

2014-2020, kart oceny zgodnoŚci z LSR i lokainymi kryteriani.
Komisja Nadzorująca dokorrała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z przyznanvch punktów'

Szczegóły dotyczące głosowań nad poszczegolnymi wnioskami o przyznanie ponloc1, złożonych
w ramach naboru 0312016- zakres tematyczny: Infrastr"uktura turystvczna, kulturalna i rekreacy'jna
znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzoru.jącej, ktory stanowi załącznik nr 2 do ninie.jszego
protokołu'

Ad.7 Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwat o wyborze lub niewybra.niu operacji do
dofinans'owania.

Na podstawie zbiorczycl-i wyrrików Z przęprowadzollych głosowań utworzono listę'rankingową
operacji dla naboru nr 0312016 zakres tematyczny: Inliastn-rktura turystyczna. kulturalna
i rekreacyjna, na podstawie którei utworzono listę operacji iv-vbranych do dofitlansowanl'a. Ze
względu na to, ze wśrÓd złoŻonych projektów nie było wnioskow niewybranych do dof-tnansowania
nie spełniających oceny wstępnej i niezgodrrych z LSR, odstąpiono od tworzenia list takiclr operac.ji.

W zwiqzku z lym, że ki/ka ył,nioskóy, z li.s't1l rankingołuej uzyskało tcłkq samq lic'zbę pttnktr'lu,,

ZaS l o :; ow (tno kry t er ia r óżn ic'uf q c e ;

- yl pierv,,szei kolejności decydcnl,alo kr)lterium nr 3- operac.ja przyczyni się do utlltlr'eniu nul|)lt'h
ntief s'c pracy,
- w drugiej kole.lności decydowata kole.fność vlpływutwniosku clo biura LGD.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list wniosków wybranych do
do1'rnansowania oraz ocenionych wniosków:
Rada podjęła następuiące uchw:rĘ:

1. Uchwała nr 1113312016 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze
wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalrrą Strategią Rozwoju LGD
,,Dziedzictwo i Rozwoj" dla naboru 03/2016- zakres tematyczny: Infrastruktura lurystyczna,
kulturalna i rekreacyjrra. Uchwała stanowi załącznlk nr 8 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr lll34lŻ0l6 rv sprawie przy'jęcia listy operacji wybranyclr do dot'inansowania dla
naboru 0312016- zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacy.jna.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 1113512016 rł' sprawie wniosku nr 12103lŻ016 złoŻonęgo przez'. Gmina Piorrki'
Aleja Jana Pawła II 15. Pionki' Ż6-670 Pionki pt. Moderntzacja infrastruktury rekreacyjno-
turystyczne.j nad Stawem Górnym w Pionkach w sprawie wyboru operacji do clof-inarrsowania

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na lvdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowaneg o przez społecznośc'
Rada Stowarzyszena uznała^ ze operacja spełniła warunki ocl-l-}y wstępnej..jest zgodna z LSR,
uz1,skała 39 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kr1'teriami. W zwtązku z powyzszym
operację wybiera się do dofinarrsowania' i mieści się ona w limicie środków wskazanytr-l

w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przezLGD kr,vota wsparcia wynosi 29163]^00 zł' Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała nr 11136lŻ016 w sprawie wriiosktt nr 03/03/2016 zloŻonego przez: Gmina Kazanórł',

Plac Partyzantow 28. Kazanów,26-713 Kazanow pt. Budowa obiektow małej architekturv

a

2.

4.



).

tworzących plac rekreacy.jno- zabawowy rv miejscowości Kazanow W sprawie wyboru operacji
do dot-rnansowania w ramach poddziałanta 19,Ż Wsparcie na wdrazanie operacji w ramacl"l

strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przez społeczność.
Rada Stowarzyszenta uznała, ze operacja spełniła warunki ocenv wstępnej, jest zgodna z LSR.
uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W zwlązku z powyzszynl
operację wybiera się do dofinansolł,ania i mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszelliu o naborze' Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi Ż949],00 zł. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 do protokołu'

Uchwala nr IIl37l20l6 w sprawie wniosku nr 04103lŻ016 złoŻonęgo pTZeZ'. Gmina Gózd, irl.

Radomska 7, Gozd, 26-634 Gozcl pt. Rozbudowa budynku remizy' strazachie.j

z przystosowaniem pomieszczeń na Świetiicę wiejską w miejscowości Kłonowek. gmina Gózd
w sprawie wyboru operacji do doflnansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwo.ił't lokalnego kil'roWanego przez społecznośc.
Rada Stowarz'yszenia Uznała, ze operacja spełniła warunki oceny wstępnej' jest zgoc1na z LSR,
uzyskała 33 pkt w ramaclr oceny zgodności z lokalnymi kry.teriami. W zwlązku z powyzszyln
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazatlyn-t
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez'LGD kw'ota wsparcia wynosi 135970'00 zł. Uclrwała
stanowi załącznik rrr ]2 do protokołu.

Uchwa]a nr 1113812016 w sprau,ie wniosklr nr 05/03/2016 złoŻonego przez: Gnrina Gozd,
r-rl. Radomska 7, Gozd, 26-631 Gozd pt. Przebuc1owa budynku świetlicy wiejskiej
w mie.iscowości Gozd' Gmina Gózd lv sprawie wvboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowaneg o przez społeczność.
Rada Stowarzyszenlattznała. ze operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR.
uzyskała 33 pkt w ramaclr ocelly zgodności z lokalnvnli krr'teriami. W związku z powyzszyni
operację wybiera się do dofinansowania i nlieści się ona w limicie środków wskazanynr
w ogłoszeniu o naborzę. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 154175,00 zł. Uchwała
stanorł'i załącznlk nr 13 do protokołu.

Uchwała nr IIl39l2016 w sprawie wniosku nr 0710312016 złoŻonego przez: Gmiira Policzna,
uI. B. Prusa 11, Policzna.26-7Ż0 Policzna pt. Wzrost atrakcyjności rekreacy.jne.j rra terenacll
wiejskich poprzez zagospodarowanie centrllm nrie.jscowości w sprawie wyboru operacji do

doflnansowania w ramach poddziałanta 19.2 Wsparcie na wdrazanie operac_ji rł, ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego prZęZ społecznośc.
Rada Stowarzyszen1auznała. ze operacja spełniła warunki ocetly wstępnej, jest zgodna z LSR.
uzyskała 33 pkt w rałnach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym

operację wybiera się do doflnansowania i nlieści się ona w limicie środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez I'GD lrwota wsparcia wynosi 206203.00 zł' Uchwała
stanowi załącznlk nr' i4 cio protokołu'

Uclrrł,ała nr 1114012016 w sprawie wniosku nr 11103lŻ016 złoŻonego przez: (}nrina Jastrzębia,
Jastrzębia I10, 26-631 Jastrzębia pt. Aktyv'izacja mieszkańców poprzęz tworzenie miejsc
rekreacji w Gminie Jastrzębia w sprawie wyboru operac.ii do dofinansowania w ramaclt
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ranrach strategii roz.'vo.ju lokalnego

kieror,vane g o prZęZ społeczność'
Rada Stowarzyszenla uznała. ze operac.ja spełniła warunki oceny wstępne.i..|est zgodrra z LSR,
uzyskała 33 pkt w ramaclr oceny zgodności z lokalnymi kryteriarni. W związktr z powyŻszyrn

operację wybiera się clo cloflnansowania i rnieści się ona w limicię środkow wskazanym

6.

l

8.
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w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 259822.00 zł. Uchwała
stanowi załączntk nr 15 do protokołu.
Uchwala nr 1111112016 w sprawie wniosku nr 0110312016 złoŻonego przęz: Grnina Pionki,
ul. Zwycięstwa 6a' Pionki. Ż6-670 Pionki. pt. Budowa boiska rekreacyjnego lv miejscowości
Suclra w sprawie lvyboru operacji do dotlnansowania w rarnach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrazanie operacji lv ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc.
Rada Stowarzyszen|a uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 31 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt.W związku z powyzszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środkow wskazanyn'l
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przezLGD kwota wsparcia wynosi 283289.00 zł. Uchwała
stanowi załącznik nr 1ó do protokołr'r.

Uchwała nr lll42l20l6 w sprawie wniosku nr 0Ż10312016 złoŻonego przez: Gnlina Kazanów,
Plac Partyzantów 28. Kazanow,26-713 Kazanow pt. Budowa boiska wielotunkcyjnego rv
miejscowoŚci Kazanów W Sprawie wyboru operacji do doflnansowania w ramacll poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwo.iu lokalnego kierclwanego 1T'ZęZ
społeczność.
Rada Stowarzyszęnla uznała. Że operacja spełniła i,varunki oceny wstępne.j,.jest zgodna z LSR,
uzyskała 31 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.W zwlązku z' powyzsz1trl
operac.ję wybiera się clo dofinansowania i mieści się ona w linlicie Środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przezLGD kwota wsparcia wynosi i28531,00 zł. Uchwała
stanowi załączntk nr 17 do protokołu.

11. Uchwała nr IIl4312016 w sprawie wniosku nr 0610312016 z.łoŻonego przez: Gnina Przyłęk,
Przyłęk 30. 26-704 Przyłęk pt. Budowa ogólnodostępllego wieiof unkcvjr'rego boiska
rekreacy.jnego w Łaguszowie W Sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwo.ju lokalnego
ki erowaneg o prZęZ społeczno Śc.

Rada Stowarzyszeniavznała, ze operacja spełrriła warunki oceny wstępnej, jest zgodrra z LSI{.
uzyskała 31 pkt w ramach oceny zgodrlości z lokalnymi kryteriami. W związku z porłyzszym
operację wybiera się do dofinansowania i niieści się orra w linricie środkciw i'vskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przezLGD krł,ota wsparcia wynosi 291425,00 zł. Uchwała
stanowi załącznik nr 1 8 do protokołu.

12. Uohwała nr 1111412016 w sprawie wniosku nr 08/03/2016 złoŻonęgo przez: Gmina Policzna,
ul. B. Prusa 11, Policzna,26-720 Policzna pt. Rozwoj rekreac.ii na tęrenach wie.jskich poprzez
budowę placow zabaw na terenie gminy' Po1iczna W sprawie wyboru operacji do
dol'irransowania w ran_lach poc1działania 19.2 Wsparcie tla wdrazanie operac.ii w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚć.

Racla Stowarzyszenlauznała, ze operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 31 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriaml. W związku z powyzszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środkórv lł'skazanyrl
w ogłoszeniu o naborze. LJstalonaprZęZ I-GD krvota wsparcia wynosi 81336,00 zł. Uchwała
stanowi załączltik nr 19 do protokołu.

i3. Uchwała nr Ill15l20l6 w sprawie wniosku nr 09103lŻ016 złoŻ'onego ptzez: Gmina Tczów'
Tczow 124,26-]06 'rczolł'pt. Kontpleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie gminy Tczów
w sprawie wyboru operacji clo dotlrransowania w ramach poddziałanla 19.2 Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwo.iu lokalnego kierowanego przez społeczność.
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Rada StowarzyszenlaUznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 31 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kry.teriami. W związku z powyzszym
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie Środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborzę. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 291615,00 zł. Uchwała
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 8 W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została pod.jęta.

Ad. 9 Podjęte
najpózniej do

z dokumentac.ją

oceny.

uchwały przekazuje się Zatządowi Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój"
dnia 18 listopada 2016 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz

potwierdzającą wybor Zostaną ptzekazane do Instytucji WdraŻającej celem dalszej

Na tym posiedzenie zakonczono.

Protokół sporządzono w trzech jedr'robrzmiącyclr egzemplarzach, z ktorych dwa przekazu.ie się do

Urzędtr Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego W Warszawie, a jeden pozostaje
w biurze LGD.

Protokolant

\uorw. 1og,u"

*.^ ..)i,twłrrzyszcnietl zl xd'z l ctlł.o i lłozwój''
26-7Dc Zwoleń

ul. Wojska i)olskieEo 7g
Nlp:81 I tlz_SZlAS

Przewodniczący

PRZE\ĘCI}NIC-!ĄCY R
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