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

Sucha Beskidzka, dnia 25.07.2019 r.

PROTOKÓŁ I/2019
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
z dnia 25.07.2019 r.
W dniu 25.07.2019 r. odbyło się I Zebranie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Podbabiogórze”. W zebraniu udział wzięło 17 osób wg załączonej listy obecności Członków Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze". Na posiedzeniu oprócz członków Rady
był obecny pracownik Biura Zarządu Pani Renata Burdyl.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem

Osoby Procenty
4
23,53
5
29,41
8
47,06
100,00
17

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)
pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)
Razem

4

23,53

13
17

76,47
100,00

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził brak wymaganej liczby członków (na początku
zebrania było 15 osób, 2 osoby dotarły w przewie 30 minutowej) i zarządził 30 minutową przerwę.
Zgodnie z § 16 ust.2. Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze”,
po upływie 30 minut zwołano Radę w drugim terminie. Zapis. § 16 ust.2. W razie braku quorum

w pierwszym terminie posiedzenia Rady, zwołuje się Radę w drugim terminie, nie wcześniej niż przed
upływem 30 minut. Rada zwołana w tym trybie może podejmować ważne uchwały bez względu na
ilość obecnych członków, ale tylko w sprawach zapisanych w propozycji porządku obrad
dostarczonych członkom Rady zgodnie § 12 ust.1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
Wiceprzewodniczący przystąpił do wyboru komisji skrutacyjnej. Na członków Komisji
skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Pani Oleksa Małgorzata, Pani Krystyna Szczepaniak, Pani
Celina Burliga, „Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej, Rada głosowała jednogłośnie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
Przedstawienie wyników naborów konkursowych nr od 1/2019 do 3/2019.
Nabór 1/2019
5. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 1/2019 dokonanej
przez Biuro Zarządu.
6. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
7. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru
1/2019.
8. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru
1/2019.
9. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
10. Sporządzenie list operacji.
11. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty
wsparcia.
12. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach
wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
Nabór 2/2019
13. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 2/2019 dokonanej
przez Biuro Zarządu.
14. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
15. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru
2/2019.
16. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru
2/2019.
17. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
18. Sporządzenie list operacji.
19. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty
wsparcia.
20. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach
wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
Nabór 3/2019
21. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 3/2019 dokonanej
przez Biuro Zarządu.
22. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
23. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru
3/2019.
1.
2.
3.
4.
5.

24. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru
3/2019.
25. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
26. Sporządzenie list operacji.
27. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty
wsparcia.
28. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach
wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
29. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
30. Zamknięcie obrad.
Jednogłośnie został przyjęty porządek obrad.
Kolejnym punktem zebrania było podpisanie deklaracji bezstronności i poufności przez Członków
Rady.

NABÓR 1/2019
Wiceprzewodniczący Rady poinformował zebranych Członków Rady, że w ramach naboru
nr 1/2019 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” od dnia 06.05.2019 od
31.05.2019 wpłynęło 17 wniosków z czego wniosek nr LGD/I/1/2019 został wycofany.
Kolejnym punktem obrad było omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy
złożonych w ramach naboru nr 1/2019 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
od dnia od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. Każdy wniosek został streszczony i została przedstawiona
rekomendacja do wniosku.
Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:
obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego,
ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków
w ramach naboru

1/2019

dokonanej

przez

Biuro

Zarządu,

które zostały przekazane

Wiceprzewodniczącemu Rady.
Następnie Rada dokonała wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019,
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019
oraz oceny według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019
i ustaliła kwotę wsparcia lub wysokości premii.

Wniosek nr: LGD/I/2/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Elżbieta Maria Klimek

Utworzenie działalności
gospodarczej świadczącej
kompleksowe usługi projektowania
wnętrz - Pracownia Architektury
Wnętrz Elżbieta Klimek

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/I/2/2019

Gmina Sucha Beskidzka

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych głosów 3
(mniej niż 50%)
pozostałe
sektory 10
(gospodarczy + społeczny)
Razem:
13

23,08
76,92
100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?
4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/2/2019

Wnioskodawca:

Elżbieta Maria Klimek
Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej kompleksowe usługi projektowania
wnętrz - Pracownia Architektury Wnętrz Elżbieta Klimek

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5
2

-

-

-

0

-

-

-

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

-

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

5

5

0

Lp.

-

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

-

5

5
6.

-

5

5
0

-

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
przeciw

30

5
-

-

-

5
-

-

-

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

45

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Elżbieta Maria
Klimek

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Utworzenie działalności
gospodarczej świadczącej
kompleksowe usługi
projektowania wnętrz Pracownia Architektury
Wnętrz Elżbieta Klimek

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(98,24%)

LGD/I/2/2019

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/3/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

"Zielone Zacisze"
LGD/I/3/2019
Gmina Zembrzyce
Gościnny Domek agroturystyka
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 14 osób głosowało za uznaniem
Urszula Ewa
Sitarz

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Ryszard Czaicki, Krzak Józef,
Czaicki Kazimierz (3 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem
zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator głosów grup interesu (żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

4

28,57

sektor gospodarczy

4

28,57

sektor społeczny

6

42,86

Razem:

14

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora publicznego (mniej niż 50% głosu)

parytet publicznych głosów (mniej niż 50%)

Osoby

Procenty

4

28,57

pozostałe sektory (gospodarczy + społeczny)
10
71,43
Razem:
14
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/3/2019

Wnioskodawca:

Urszula Ewa Sitarz
"Zielone Zacisze" Gościnny Domek - agroturystyka

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

0

5

5

0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5
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Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

-

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

-

29

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

-

-

-

-

-

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

39

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Urszula Ewa
Sitarz

Tytuł operacji

"Zielone Zacisze" Gościnny
Domek - agroturystyka

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/3/2019

80 000 zł
(100%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/4/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Gościnny Domek - "Pod
Gmina Maków
Diablakiem" LGD/I/4/2019
Podhalański
agroturystyka Izabela
Toczek
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
Izabela Ewa
Toczek

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

3

23,08

4

30,77

6

46,15

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium

Odpowiedź

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/4/2019

Wnioskodawca:

Izabela Ewa Toczek
Gościnny Domek - "Pod Diablakiem" - agroturystyka Izabela Toczek

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

0

5

5

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
2

-

-

-

-

0

-

-

-

5
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0
7.

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

34

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

-

-

-

5

5

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

49

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Izabela Ewa
Toczek

Tytuł operacji

Gościnny Domek - "Pod
Diablakiem" - agroturystyka
Izabela Toczek

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/4/2019

80 000 zł
(56,94%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/5/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Kamil Stanisław Nowoczesna firma ogólnoGmina Miasto Sucha
LGD/I/5/2019
Surlas
Beskidzka
budowlana
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/5/2019

Wnioskodawca:

Kamil Stanisław Surlas
Nowoczesna firma ogólno-budowlana

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

0

5

5

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

7.

8.

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

-

-

-

-

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.
1.

2.

3.

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

29

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

-

-

-

5
0

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

39

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Kamil Stanisław
Surlas

Tytuł operacji

Nowoczesna firma ogólnobudowlana

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/5/2019

80 000 zł
(48,68%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/6/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Uruchomienie działalności
gospodarczej w zakresie
LGD/I/6/2019
Gmina Stryszawa
świadczenia usług
sprzątania
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Angelika Sabina
Kubasiak

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Andrzej Peć (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/6/2019

Wnioskodawca:

Angelika Sabina Kubasiak
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług sprzątania

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

Wkład własny

3.

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

0

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

5

7.

8.

-

-

-

0

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

2.

3.

-

0

0

Lp.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

19

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

29

Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, podanych w ogłoszeniu o naborze
wniosków.

Wniosek nr: LGD/I/7/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

COMPLEX - nowoczesne i
LGD/I/7/2019
Gmina Jordanów
innowacyjne rozwiązania
dla domu
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Paweł Baran

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Małgorzata Oleksa, Arkadiusz
Kudzia (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

3

20,00

sektor gospodarczy

5

33,33

sektor społeczny

7

46,67

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?

Odpowiedź
TAK

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?
4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/7/2019

Wnioskodawca:

Paweł Baran
COMPLEX - nowoczesne i innowacyjne rozwiązania dla domu

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

-

5

5
6.

-

5

5
0

-

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

-

30

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

-

-

-

-

-

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

40

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Paweł Baran

Tytuł operacji

COMPLEX - nowoczesne i
innowacyjne rozwiązania dla
domu

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/7/2019

80 000 zł
(100%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/8/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Monika Justyna
Domek letniskowy
LGD/I/8/2019
Gmina Zawoja
Marek
„Górska Ostoja”)
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Władysław Hujda (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/8/2019

Wnioskodawca:

Monika Justyna Marek
Domek letniskowy "Górska Ostoja"

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów
5

-

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się
-

-

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

4

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5

4
8.

3

3

5
6.

0

0

2.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

-

22

Liczba głosów
Liczba głosów
wstrzymujących
przeciw
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

-

-

-

-

-

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Monika Justyna
Marek

Tytuł operacji

Domek letniskowy „Górska
Ostoja”

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/8/2019

80 000 zł
(57,77%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/9/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Podejmowanie działalności
LGD/I/9/2019
Gmina Stryszawa
gospodarczej w zakresie
turystyki
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Marzena
Pochopień

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Andrzej Peć (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/9/2019

Wnioskodawca:

Marzena Pochopień
Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1
0

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

4

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów
-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

5

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

30

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

-

-

5
0

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

40

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Marzena
Pochopień

Tytuł operacji

Podejmowanie działalności
gospodarczej w zakresie
turystyki

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/I/9/2019

70 000 zł
(82,89%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/10/2019
Imię i
nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Utworzenie innowacyjnego
przedsiębiorstwa, zakup
niezbędnego urządzenia na
Ewelina Aniela
Gmina Sucha
LGD/I/10/2019
potrzeby rozpoczęcia działalności
Skrzypek
Beskidzka
gospodarczej świadczącej usługi
związane z nadrukiem UV LED na
wielu rodzajach podłoży.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/10/2019
Ewelina Aniela Skrzypek

Wnioskodawca:

Utworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, zakup niezbędnego urządzenia na
potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej świadczącej usługi związane z
nadrukiem UV LED na wielu rodzajach podłoży

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

1

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0
5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

-

0

4
8.

3

3

0
7.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

-

27
Liczba
uzyskanych
punktów
0

0

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

0

5

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Ewelina Aniela
Skrzypek

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Utworzenie innowacyjnego
przedsiębiorstwa, zakup
niezbędnego urządzenia na
potrzeby rozpoczęcia
działalności gospodarczej
świadczącej usługi związane z
nadrukiem UV LED na wielu
rodzajach podłoży.

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(76,20%)

LGD/I/10/2019

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/11/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Otwarcie działalności
gospodarczej świadczącej
usługi leśne w sposób
Augustyn
LGD/I/11/2019
Gmina Budzów
proekologiczny zgodnie z
Mirocha
oczekiwaniami
społeczeństwa w
Beskidzkich lasach.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 14 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Krystyna Szczepaniak, Cecylia
Burliga, Jan Najdek (3 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem
zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

3

21,43

5

35,71

6

42,86

Razem:

100,00
14
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

21,43

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
78,57
Razem:
14
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/11/2019

Wnioskodawca:

Augustyn Mirocha
Otwarcie działalności gospodarczej świadczącej usługi leśne w sposób
proekologiczny zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa w Beskidzkich lasach.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

5

-

-

-

1
0

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

7.

8.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

2.

3.

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

3

0

Lp.

-

5

5
6.

-

1

5
3.

Liczba
uzyskanych
punktów

30

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

-

-

-

0
5

0

0

0

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

-

0

0

30

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Augustyn
Mirocha

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Otwarcie działalności
gospodarczej świadczącej usługi
leśne w sposób proekologiczny
LGD/I/11/2019
zgodnie z oczekiwaniami
społeczeństwa w Beskidzkich
lasach.

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(53,99%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/12/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Innowacyjne cukiernictwo
Michał Palarczyk
LGD/I/12/2019
Gmina Bystra Sidzina
tworzone przy wsparciu
nowych technologii.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/12/2019

Wnioskodawca:

Michał Palarczyk
Innowacyjne cukiernictwo tworzone przy wsparciu nowych technologii

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

-

5

5
6.

-

5

5
0

-

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

30

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

40

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Michał
Palarczyk

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Innowacyjne cukiernictwo
tworzone przy wsparciu nowych
LGD/I/12/2019
technologii.

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(98,77%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/13/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

PELLET - innowacyjne
wykorzystanie odpadów z
Piotr Paweł Lipka
LGD/I/13/2019
Gmina Bystra-Sidzina
drewna wspierające
ochronę środowiska
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/13/2019

Wnioskodawca:

Piotr Paweł Lipka
PELLET - innowacyjne wykorzystanie odpadów z drewna wspierające ochronę
środowiska

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0
-

-

-

7.

8.

3
1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

5

2

0

Lp.

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

27

5
-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Piotr Paweł
Lipka

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

PELLET - innowacyjne
wykorzystanie odpadów z
drewna wspierające ochronę
środowiska

LGD/I/13/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(75,83%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/14/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Gonty łupane połączenie
LGD/I/14/2019
Gmina Bystra-Sidzina
innowacyjności i
nowoczesności z tradycją
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Marcin Paweł
Mazur

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/14/2019

Wnioskodawca:

Marcin Paweł Mazur
Gonty łupane połączenie innowacyjności i nowoczesności z tradycją

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5

7.

8.

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

2

0

Lp.

-

5

5
6.

-

5

5
0

-

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

25

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)
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Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Marcin Paweł
Mazur

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Gonty łupane połączenie
innowacyjności i nowoczesności
z tradycją

LGD/I/14/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(86,19%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/15/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Utworzenie działalności
gospodarczej w zakresie
Marta Monika
produkcji galanterii
LGD/I/15/2019
Gmina Jordanów
Kowalczyk
papierniczej. Warsztaty
rękodzielnicze dla dzieci i
dorosłych
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Małgorzata Oleksa, Arkadiusz
Kudzia (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny

3

20,00

sektor gospodarczy

5

33,33

sektor społeczny

7

46,67

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/15/2019

Wnioskodawca:

Marta Monika Kowalczyk
Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji galanterii papierniczej.
Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

1

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

0

5

5

2

-

-

-

0

-

-

-

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

-

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

25

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)
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Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Marta Monika
Kowalczyk

Tytuł operacji

Utworzenie działalności
gospodarczej w zakresie
produkcji galanterii
papierniczej. Warsztaty
rękodzielnicze dla dzieci i
dorosłych

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(99,37%)

LGD/I/15/2019

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/16/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Brykiet opałowy - ochrona
Artur Robert
środowiska i innowacyjne
LGD/I/16/2019
Gmina Bystra-Sidzina
Wirtelczyk
wykorzystanie odpadów z
drewna
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator głosów grup interesu (żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty
3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych głosów (mniej niż 50%)
pozostałe sektory (gospodarczy + społeczny)

3
12

20,00
80,00

Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.

IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/16/2019

Wnioskodawca:

Artur Robert Wirtelczyk
BRYKIET OPAŁOWY - OCHRONA ŚRODOWISKA I INNOWACYJNE
WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z DREWNA

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

0
5

5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

7.

8.

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.
1.

2.

3.

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

29

5
-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

39

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Artur Robert
Wirtelczyk

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Brykiet opałowy - ochrona
środowiska i innowacyjne
wykorzystanie odpadów z
drewna

LGD/I/16/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(44,20%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/I/17/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Utworzenie ośrodka
edukacyjno-turystycznego
pod nazwą "Stara szkoła"
Jacek Bogusław
w Sidzinie jako
LGD/I/17/2019
Gmina Bystra-Sidzina
Wilczek
innowacyjnego narzędzia
do prowadzenia
działalności gospodarczej
w rejonie Podbabiogórza
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

3

20,00

5

33,33

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 1/2019
Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
LGD/I/17/2019
Jacek Bogusław Wilczek

Wnioskodawca:

Utworzenie ośrodka edukacyjno-turystycznego pod nazwą "Stara szkoła" w Sidzinie
jako innowacyjnego narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie
Podbabiogórza

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0

3.

Wkład własny

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

4
8.

-

-

0
7.

-

5

5
6.

-

1

5
0

0

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów
5
5

-

-

-

5
0

-

30

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

45

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Jacek Bogusław
Wilczek

Tytuł operacji

Utworzenie ośrodka
edukacyjno-turystycznego pod
nazwą "Stara szkoła" w
Sidzinie jako innowacyjnego
narzędzia do prowadzenia
działalności gospodarczej w
rejonie Podbabiogórza

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(98,67%)

LGD/I/17/2019

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Kolejnym punktem było sporządzenie list operacji oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub
niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia, które stanowią załącznik do
protokołu.
Następnie podjęto jednomyślnie Uchwały nr I/od 1 do 16/19

w sprawie wybrania lub

niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyłączenia podczas
głosowania nad Uchwałami nr I/od 1 do 16/19 są identyczne jak przy ocenie wniosków.
Jednomyślnie podjęto uchwały:
a) Uchwała nr I/17/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru
wniosków

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

w ramach naboru nr 1/2019

organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
b) Uchwała nr I/18/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr
1/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
c) Uchwała nr I/19/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru nr
1/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”.
Następnie zostały przygotowane zawiadomienia dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji
oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.

NABÓR 2/2019
Kolejnym punktem obrad było omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy
złożonych w ramach naboru nr 2/2019 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
od dnia 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. Każdy wniosek został streszczony i została przedstawiona
rekomendacja do wniosku.
Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:
obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego,
ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w
ramach

naboru

2/2019

dokonanej

przez

Biuro

Zarządu,

które

zostały

przekazane

Wiceprzewodniczącemu Rady.
Następnie Rada dokonała wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019, oceny
według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019, oraz
oceny według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 i
ustaliła kwotę wsparcia lub wysokości premii.

Wniosek nr: LGD/II/1/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Konrad Mąka

Poprawa Atrakcyjności
LGD/II/1/2019
Gmina Maków
obszaru i rozwój jego
Podhalański
funkcji turystycznych oraz
rekreacyjnych poprzez
uruchomienie i prowadzenie
innowacyjnej kręgielni
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy

Procenty

3

23,08

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/1/2019
KONBUD Konrad Mąka

Wnioskodawca:

Poprawa atrakcyjności obszaru i rozwój jego funkcji turystycznych oraz rekreacyjnych
poprzez uruchomienie i prowadzenie innowacyjnej kręgielni

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

7.

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5
-

-

-

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

2.

3.

4

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

5

5
0

5

4

Lp.

3

3

0

8.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

32

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów
5
5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

42

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Konrad Mąka

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Poprawa Atrakcyjności obszaru i
rozwój jego funkcji turystycznych
oraz rekreacyjnych poprzez
uruchomienie i prowadzenie
innowacyjnej kręgielni

LGD/II/1/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

160 000 zł
(68,17 %)

Wniosek nr: LGD/II/2/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Andrzej Bańdura
Firma Handlowo
Usługowa
"BANDI"

Zakup nowoczesnego
LGD/II/2/2019
Gmina Zawoja
wyposażenia warsztatu
mechaniki samochodowej
wraz z instalacjami OZE
szansą na rozwój
mikroprzedsiębiorstwa
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Władysław Hujda (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?
4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/2/2019
Andrzej Bańdura Firma Handlowo Usługowa „BANDI”

Wnioskodawca:

Zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatu mechaniki samochodowej wraz z
instalacjami OZE szansą na rozwój mikroprzedsiebiorstwa

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

5

-

-

-

2.

3.

-

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

0

0

0

Lp.

3

3

4
8.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

22

5
-

-

-

-

-

-

5
0

5
5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Andrzej
Bańdura Firma
Handlowo
Usługowa
"BANDI"

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Zakup nowoczesnego
wyposażenia warsztatu
mechaniki samochodowej wraz z
instalacjami OZE szansą na
rozwój mikroprzedsiębiorstwa

LGD/II/2/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
134 275 zł
(70%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/3/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Modernizacja i
LGD/II/3/2019
Gmina Maków
optymalizacja procesu
Podhalański
produkcji mebli oraz
utworzenie nowych miejsc
pracy.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
Grzegorz Polak
ROOD-DREW

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

3

23,08

4

30,77

6

46,15

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/3/2019
ROOD-DREW GRZEGORZ POLAK

Wnioskodawca:

Modernizacja i optymalizacja procesu produkcji mebli oraz utworzenie nowych miejsc
pracy.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

5

-

-

-

1

7.

0

-

-

-

5

-

-

-

2.

3.

-

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

5

-

-

-

0

0

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

1

0

Lp.

-

3

3

4
8.

-

1

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

28

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

38

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Grzegorz Polak
ROOD-DREW

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Modernizacja i optymalizacja
procesu produkcji mebli oraz
utworzenie nowych miejsc pracy.

LGD/II/3/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
66 500 zł
(70%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/4/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Inwestycja na podniesienie
LGD/II/4/2019
Gmina Jordanów
jakości i poszerzenie oferty
przedsiębiorstwa poprzez
unowocześnienie produkcji,
optymalizację
informatyczną,
wykorzystanie lokalnych
produktów rolnych,
instalację energii
odnawialnych oraz
zatrudnienie pracownika.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Projekt Sales
Craft Paweł
Kowalcze

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Małgorzata Oleksa, Arkadiusz
Kudzia (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

20,00

sektor gospodarczy

5

33,33

sektor społeczny

7

46,67

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/4/2019
”Sales Craft” Paweł Kowalcze

Wnioskodawca:

Inwestycja na podniesienie jakości i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez
unowocześnienie produkcji, optymalizację informatyczną, wykorzystanie lokalnych
produktów rolnych, instalację energii odnawialnych oraz zatrudnienie pracownika.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

0

0

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0

Lp.

3

3

4
8.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

27

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

5

-

-

-

5
0

5
5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

42

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Projekt Sales
Craft Paweł
Kowalcze

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Inwestycja na podniesienie
jakości i poszerzenie oferty
przedsiębiorstwa poprzez
unowocześnienie produkcji,
optymalizację informatyczną,
wykorzystanie lokalnych
produktów rolnych, instalację
energii odnawialnych oraz
zatrudnienie pracownika.

LGD/II/4/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
79 997,00 zł
(67,18 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/5/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Jarosław Kostka, Zakup suszarni
LGD/II/5/2019
Gmina Bystra Sidzina
KOSTKA
konwekcyjnej
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium

Odpowiedź

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/5/2019

Wnioskodawca:

JAROSŁAW KOSTKA KOSTKA
Zakup suszarni konwekcyjnej

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0
-

-

-

7.

8.

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

2

0

Lp.

3

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące
Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”
Innowacyjność
projektu

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

27

5

5
0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Jarosław
Kostka,
KOSTKA

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Zakup suszarni konwekcyjnej

LGD/II/5/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
80 000 zł
(64%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/6/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Zwiększenie
LGD/II/6/2019
Gmina Jordanów
konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz
wzrost produkcji poprzez
zakup innowacyjnych
maszyn do obróbki drewna
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Produkcja
Wyrobów
Drzewnych
Eugeniusz
Knapczyk

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Małgorzata Oleksa, Arkadiusz
Kudzia (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

20,00

sektor gospodarczy

5

33,33

sektor społeczny

7

46,67

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/6/2019

Wnioskodawca:

Eugeniusz Knapczyk PRODUKCJA WYROBÓW DRZEWNYCH
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost produkcji poprzez zakup
innowacyjnych maszyn do obróbki drewna

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0
-

-

-

7.

8.

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

5

-

-

-

2.

3.

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

2

0

Lp.

3

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

27
Liczba głosów
wstrzymujących
się

0

5
5

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Produkcja
Wyrobów
Drzewnych
Eugeniusz
Knapczyk

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz wzrost
produkcji poprzez zakup
innowacyjnych maszyn do
obróbki drewna

LGD/II/6/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
160 000 zł
(65,10 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/7/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Firma
Wzrost konkurencyjności
LGD/II/7/2019
Gmina Maków
Produkcyjno
przedsiębiorstwa oraz
Podhalański
usługowa
wzrost zatrudnienia poprzez
Chowaniak
doposażenie zaplecza
Bernadetta
technicznego
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

3

23,08

4

30,77

6

46,15

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/7/2019

Wnioskodawca:

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA CHOWANIAK BERNADETA
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez
doposażenie zaplecza technicznego

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

5

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

2.

3.

0

0

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0

Lp.

3

3

4
8.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

27

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

-

-

-

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0
5

0

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

-

0

5

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Firma
Produkcyjno
usługowa
Chowaniak
Bernadetta

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz wzrost
zatrudnienia poprzez doposażenie
zaplecza technicznego

LGD/II/7/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD
150 000 zł
(69,96 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/8/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Józef Antosiak
Inwestycje w środki trwałe
LGD/II/8/2019
Gmina Maków
Firma
szansą na rozwój
Podhalański
Produkcyjno
przedsiębiorstwa
Handlowo
działającego w branży
Usługowa
drzewnej
DREWEKS
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

3

23,08

4

30,77

6

46,15

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/8/2019

Wnioskodawca:

Józef Antosiak – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa DREWEKS
Inwestycje w środki trwałe szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego w branży
drzewnej

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

5

3

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

5
0

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

4

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

-

5

5

5
6.

0

5
3.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące
Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”
Innowacyjność
projektu

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów
5

5
0

-

34

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

44

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Józef Antosiak
Firma
Produkcyjno
Handlowo
Usługowa
DREWEKS

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Inwestycje w środki trwałe szansą
na rozwój przedsiębiorstwa
działającego w branży drzewnej

LGD/II/8/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

160 000 zł
(53,89 %)

Wniosek nr: LGD/II/9/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Kudzia Łukasz
Wzrost konkurencyjności
LGD/II/9/2019
Gmina Zawoja
Drewniane
firmy poprzez zakup
Wyroby
nowoczesnego wyposażenia
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Władysław Hujda (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/9/2019
Kudzia Łukasz Drewniane Wyroby

Wnioskodawca:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia
Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

0
5

5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

3

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

4

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

-

5

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

-

34
Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów
5

-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

44

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Kudzia Łukasz
Drewniane
Wyroby

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Wzrost konkurencyjności firmy
poprzez zakup nowoczesnego
wyposażenia

LGD/II/9/2019

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

80 000 zł
(69,21%)

Wniosek nr: LGD/II/10/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Podniesienie atrakcyjności
LGD/II/10/2019
Gmina Zawoja
bazy turystycznej
Podbabiogórza, poprzez
modernizację i wyposażenie
Domu WypoczynkowoKolonijnego Wiktoria
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Dom
WypoczynkowoKolonijny
Wiktoria
Władysław Hujda

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Władysław Hujda (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium

Odpowiedź

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/10/2019

Wnioskodawca:

Dom Wypoczynkowo-Kolonijny Wiktoria Władysław Hujda
Podniesienie atrakcyjności bazy turystycznej Podbabiogórza, poprzez modernizację i
wyposażenie Domu Wypoczynkowo-Kolonijnego Wiktoria

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0
-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

0

1.

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

3

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

32

5
-

-

-

-

-

-

5
0

5
5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

47

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Dom
WypoczynkowoKolonijny
Wiktoria
Władysław
Hujda

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Podniesienie atrakcyjności bazy
turystycznej Podbabiogórza,
poprzez modernizację i
wyposażenie Domu
Wypoczynkowo-Kolonijnego
Wiktoria

LGD/II/10/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(68,92 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/11/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Rozwój przedsiębiorstwa
LGD/II/11/2019
Gmina Maków
opierający się na
Podhalański
zwiększeniu
konkurencyjności firmy na
lokalnym oraz krajowym
rynku poprzez zakup
maszyny umożliwiającej
znaczne skrócenie czasu
produkcji oraz poszerzenie
wachlarza świadczonych
usług
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
Lit Drew s.c
Jakub Borowy,
Rafał Koziana

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

3

23,08

4

30,77

6

46,15

Razem:

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/11/2019
Lit Drew s.c. Jakub Borowy, Rafał Koziana

Wnioskodawca:

Rozwój przedsiębiorstwa opierający się na zwiększeniu konkurencyjności firmy na
lokalnym oraz krajowym rynku poprzez zakup maszyny umożliwiającej znaczne
skrócenie czasu produkcji oraz poszerzenie wachlarza świadczonych usług

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

4
8.

3

3

0
7.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

-

32

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów
5
5

0

-

-

-

5

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

42

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Lit Drew s.c
Jakub Borowy,
Rafał Koziana

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Rozwój przedsiębiorstwa
opierający się na zwiększeniu
konkurencyjności firmy na
lokalnym oraz krajowym rynku
poprzez zakup maszyny
umożliwiającej znaczne
skrócenie czasu produkcji oraz
poszerzenie wachlarza
świadczonych usług

LGD/II/11/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
68 000 zł
(68%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/12/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Modernizacja Warsztatu
LGD/II/12/2019
Gmina Maków
Stolarskiego przez zakup
Podhalański
nowoczesnego Plotera
Frezującego CNC wraz z
osprzętem oraz zakup wózka
widłowego
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
ONLYWOOD
Michał Puzik

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoba (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny

3

Procenty
23,08

sektor gospodarczy
sektor społeczny

4

30,77

6

46,15

Razem:

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/12/2019
ONLYWOOD Michał Puzik

Wnioskodawca:

Modernizacja Warsztatu Stolarskiego przez zakup nowoczesnego Plotera
Frezującego CNC wraz z osprzętem oraz zakup wózka widłowego

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

7.

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

0

-

-

-

5

-

-

-

2.

3.

0

0

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

5

2

0

Lp.

3

3

4
8.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

-

27
Liczba
uzyskanych
punktów
0

0

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

0

5

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

ONLYWOOD
Michał Puzik

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Modernizacja Warsztatu
Stolarskiego przez zakup
nowoczesnego Plotera
Frezującego CNC wraz z
osprzętem oraz zakup wózka
widłowego

LGD/II/12/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
160 000 zł
(65,39 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/II/13/2019
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Indywidualne
Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Fundacja
Kapitalny remont - kapitalna LGD/II/13/2019
Gmina Sucha
Edukacja,
gastronomia Hotelu Monttis
Beskidzka
Zdrowie, Rozwój w Suchej Beskidzkiej
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 2/2019
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
LGD/II/13/2019

Wnioskodawca:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój
Kapitalny remont - kapitalna gastronomia Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

1

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

2.

3.

5

5
-

-

-

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

-

2

0

Lp.

-

5

4
8.

-

5

5

0
7.

3

3

0

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

32

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

-

-

-

5

5

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

47

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Fundacja
Edukacja,
Zdrowie,
Rozwój

Tytuł operacji

Kapitalny remont - kapitalna
gastronomia Hotelu Monttis w
Suchej Beskidzkiej

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Ustalona
kwota
wsparcia przez
Rade LGD

LGD/II/13/2019

144 080 zł
(69,90%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Kolejnym punktem było sporządzenie list operacji oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub
niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia, które stanowią załącznik do
protokołu.
Następnie podjęto jednomyślnie Uchwały nr I/od 20 do 32/19 w sprawie wybrania lub
niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyłączenia podczas
głosowania nad Uchwałami nr I/od 20 do 32/19 są identyczne jak przy ocenie wniosków.
Jednomyślnie podjęto uchwały:
a) Uchwała nr I/33/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru
wniosków

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

w ramach naboru nr 2/2019

organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
b) Uchwała nr I/34/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr
2/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”.
Następnie zostały przygotowane zawiadomienia dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji
oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.

NABÓR 3/2019
Wiceprzewodniczący Rady poinformował zebranych Członków Rady, że w ramach naboru
nr 3/2019 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” od dnia 06.05.2019 od
31.05.2019 wpłynęło 17 wniosków z czego wniosek nr LGD/III/2/2019 został wycofany.
Kolejnym punktem obrad było omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy
złożonych w ramach naboru nr 3/2019 prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
od dnia 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. Każdy wniosek został streszczony i została przedstawiona
rekomendacja do wniosku.
Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie:
obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego,
ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w
ramach

naboru

3/2019

dokonanej

przez

Biuro

Zarządu,

które

zostały

przekazane

Wiceprzewodniczącemu Rady.
Następnie Rada dokonała wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019, oceny
według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019, oraz
oceny według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019 i
ustaliła kwotę wsparcia lub wysokości premii.

Wniosek nr: LGD/III/1/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Anna Katarzyna
Wajdzik

Postawienie domku
turystycznego pod wynajem w
Żarnówce

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/1/2019

Gmina Maków Podhalański

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Barbara Piaseczny, Józef Bałos (2
osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. 2 osoby (P. Hyciek Zofia, Maria Grzechynka) wyłączyły się z głosowania celem
zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny

3

Procenty
23,08

sektor gospodarczy
sektor społeczny

4

30,77

6

46,15

Razem:

100,00
13
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

10
76,92
Razem:
13
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium

Odpowiedź

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/1/2019
Anna Katarzyna Wajdzik

Tytuł operacji:

Postawienie domku turystycznego pod wynajem w Żarnówce

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalna strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej
w analizie SWOT

5

3

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

4

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

-

5

5

5
6.

0

5
3.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

34

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

5

-

-

-

5
0

5
5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

49

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Anna Katarzyna
Wajdzik

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Postawienie domku turystycznego
pod wynajem w Żarnówce

LGD/III/1/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(41,32 %)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/3/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Michał Adamek

Osiągnięcie przychodu z
działalności gospodarczej
poprzez zakup zestawu głowic
SMART SET TOOLS
umożliwiającego innowacyjną
technologicznie produkcję
stolarki drewnianej w
miejscowości Tarnawa Dolna

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/III/3/2019

Gmina Zembrzyce

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 14 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Ryszard Czaicki, Krzak Józef,
Czaicki Kazimierz (3 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem
zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

4

28,57

sektor gospodarczy

4

28,57

sektor społeczny

6

42,86

Razem:

14

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 4

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

28,57
71,43

14
100,00
Razem:
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/3/2019
Michał Adamek
Osiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej poprzez zakup zestawu głowic
SMART SET TOOLS umożliwiającego innowacyjną technologicznie produkcję stolarki
drewnianej w miejscowości Tarnawa Dolna

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1
0

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalna strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

1

0

7.

8.

-

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

5

5

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0

Lp.

5

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

25

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5
0

0

Innowacyjność
projektu

5

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

0

5

30

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Michał Adamek

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Osiągnięcie przychodu z działalności
gospodarczej poprzez zakup zestawu
głowic SMART SET TOOLS
umożliwiającego innowacyjną
technologicznie produkcję stolarki
drewnianej w miejscowości Tarnawa
Dolna

LGD/III/3/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(100%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/4/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Paweł Stanisław
Bednarz

Utworzenie firmy świadczącej
usługi w zakresie nowoczesnej
pielęgnacji samochodów i
wulkanizacji.

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/4/2019

Gmina Bystra-Sidzina

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/4/2019
Paweł Stanisław Bednarz
Utworzenie firmy świadczącej usługi w zakresie nowoczesnej pielęgnacji
samochodów i wulkanizacji.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

3.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

1

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalna strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

1

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
6.

7.

8.

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

-

-

-

-

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.
1.

2.

3.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

21

5
-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

31

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Paweł Stanisław
Bednarz

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Utworzenie firmy świadczącej usługi
w zakresie nowoczesnej pielęgnacji
samochodów i wulkanizacji.

LGD/III/4/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(98,01%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/5/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Monika Justyna Marek

Podjęcie usługowej działalności
w branży gastronomicznej
poprzez zakup mobilnego
punktu gastronomicznego (Food
Truck)

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/III/5/2019

Gmina Zawoja

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Władysław Hujda (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)

Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium

Odpowiedź

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:

1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/5/2019
Monika Justyna Marek
Podjęcie usługowej działalności w branży gastronomicznej poprzez zakup mobilnego
punktu gastronomicznego (Food Truck)

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

5

-

-

-

-

0

2.

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

0

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

-

3

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

1

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalna strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

5

5

2

-

-

-

0

-

-

-

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

5
0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

1

5
6.

-

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba
uzyskanych
punktów
0
5

-

-

-

5
0

-

20

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

30

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Monika Justyna
Marek

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Podjęcie usługowej działalności w
branży gastronomicznej poprzez
zakup mobilnego punktu
gastronomicznego (Food Truck)

LGD/III/5/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(98,97%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/6/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Monika Szklarczyk
Tequila Catering

Razem dla środowiska Innowacyjne rozwiązania firmy
Tequila poprzez wprowadzenie
inwestycji w odnawialne źródło
energii.

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/III/6/2019

Gmina Sucha Beskidzka

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/6/2019
Monika Szklarczyk TEQUILA - CATERING
Razem dla środowiska - Innowacyjne rozwiązania firmy Tequila poprzez
wprowadzenie inwestycji w odnawialne źródło energii

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalna strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0
-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

5

5

2

-

-

-

0

-

-

-

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

5

5

0

Lp.

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

3

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

27

5
-

-

-

-

-

-

5

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

42

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Monika Szklarczyk
Tequila Catering

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Razem dla środowiska Innowacyjne rozwiązania firmy
Tequila poprzez wprowadzenie
inwestycji w odnawialne źródło
energii.

LGD/III/6/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
240 000zł
(70%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/7/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Michał Palarczyk

Innowacyjne cukiernictwo
tworzone przy wsparciu nowych
technologii

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/7/2019

Gmina Bystra Sidzina

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/7/2019
Michał Palarczyk
Innowacyjne cukiernictwo tworzone przy wsparciu nowych technologii

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0

3.

Wkład własny

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

1

0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

5

5

5
6.

0

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

30

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

40

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Michał Palarczyk

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Innowacyjne cukiernictwo tworzone
przy wsparciu nowych technologii

LGD/III/7/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(98,77%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/8/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Mateusz Michał Kudła

Rozpoczęcie działalności w
obszarze turystyki przygodowej,
w tym ekoturystyki i
agroturystyki i turystyki
aktywnej.

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/III/8/2019

Gmina Stryszawa

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Andrzej Peć (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/8/2019
Mateusz Michał Kudła
Rozpoczęcie działalności w obszarze turystyki przygodowej, w tym ekoturystyki i
agroturystyki i turystyki aktywnej.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

3.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

1

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5
2

-

-

-

0

-

-

-

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

5

5

0

Lp.

5

4
8.

-

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

0
7.

5

5
6.

5

5
0

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

31

5
-

-

-

-

-

-

5

5
0

-

5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

46

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Mateusz Michał
Kudła

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Rozpoczęcie działalności w obszarze
turystyki przygodowej, w tym
ekoturystyki i agroturystyki i
turystyki aktywnej.

LGD/III/8/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(98,47%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/9/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Piotr Paweł Lipka

PELLET - innowacyjne
wykorzystanie odpadów z
drewna wspierające ochronę
środowiska

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/9/2019

Gmina Bystra-Sidzina

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/9/2019
Piotr Paweł Lipka
PELLET - innowacyjne wykorzystanie odpadów z drewna wspierające ochronę
środowiska

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

8.

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5

2.

3.

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

3

3

0

Lp.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

27

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

37

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Piotr Paweł Lipka

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

PELLET - innowacyjne
wykorzystanie odpadów z drewna
wspierające ochronę środowiska

LGD/III/9/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(75,83%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/10/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Marcin Paweł Mazur

Gonty łupane połączenie
innowacyjności i nowoczesności
z tradycją

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/10/2019

Gmina Bystra-Sidzina

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/10/2019
Marcin Paweł Mazur
Gonty łupane połączenie innowacyjności i nowoczesności z tradycją

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1
0

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

7.

8.

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

2

0

Lp.

5

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

25

5
-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

35

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Marcin Paweł Mazur

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Gonty łupane połączenie
innowacyjności i nowoczesności z
tradycją

LGD/III/10/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(86,19%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/11/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Dominik Józef Czarny

Powstanie pracowni obróbki
drewna F.P.U. "Strugac"

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD
LGD/III/11/2019

Gmina Bystra-Sidzina

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/11/2019
Dominik Józef Czarny
Powstanie pracowni obróbki drewna F.P.U. "Strugac"

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

3

-

-

-

0

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

-

-

-

5

7.

8.

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

2

0

Lp.

-

5

5
6.

-

5

5
0

-

1

1

4.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

25

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

35

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Dominik Józef
Czarny

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Powstanie pracowni obróbki drewna
F.P.U. "Strugac"

LGD/III/11/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(99,50%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/12/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Marcin Piotr
Utworzenie pracowni
LGD/III/12/2019
Gmina Budzów
Bukowski
projektowej
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 14 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Krystyna Szczepaniak, Cecylia
Burliga, Jan Najdek (3 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem
zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

3

21,43

5

35,71

6

42,86

Razem:

100,00
14
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

3

21,43

11

78,57

Razem:
14
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/12/2019
Marcin Piotr Bukowski
Utworzenie pracowni projektowej

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

3.

Wkład własny

0

5

-

-

-

-

3

-

-

-

1

1
0

4.

5.

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

-

-

-

0

-

-

-

5

5
-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

-

-

-

0

-

-

-

4
-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

1.

2.

3.

-

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

Lp.

5

5

4
8.

-

2

0
7.

5

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
Liczba głosów
uzyskania liczba
za
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
przeciw

-

30
Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów
5

-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

40

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Marcin Piotr
Bukowski

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Utworzenie pracowni
projektowej

LGD/III/12/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(99,09%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
14 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
3 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/13/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Zakup niezbędnych
LGD/III/13/2019
Gmina Sucha
maszyn i urządzeń na
Beskidzka
potrzeby rozwijanej
działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia
usług tartacznych oraz
otwarcia składu drewna.
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
BIESZCZADY
Izabela Guzik

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/13/2019
Izabela Guzik "Bieszczady"
Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń na potrzeby rozwijanej działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług tartacznych oraz otwarcia składu drewna.

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

3

5
-

-

-

7.

8.

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

2.

3.

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

-

1

5
6.

0

5
3.

Liczba
uzyskanych
punktów

-

29

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

-

-

-

-

Innowacyjność
projektu

5

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

0

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące
Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

0

5

34

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

BIESZCZADY
Izabela Guzik

Zakup niezbędnych maszyn i
urządzeń na potrzeby
rozwijanej działalności
gospodarczej w zakresie
świadczenia usług
tartacznych oraz otwarcia
składu drewna.

LGD/III/13/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
160 000 zł
(61,06%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/14/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Brykiet opałowy LGD/III/14/2019
Gmina Bystraochrona środowiska i
Sidzina
innowacyjne
wykorzystanie odpadów
z drewna
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
Artur Robert
Wirtelczyk

zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek
(2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
Razem:

Procenty

3

20,00

5

33,33

7

46,67

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odpowiedź

Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:
Wnioskodawca:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/14/2019
Artur Robert Wirtelczyk
BRYKIET OPAŁOWY - OCHRONA ŚRODOWISKA I INNOWACYJNE
WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z DREWNA

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

0
5

5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

3

-

-

-

7.

8.

-

-

-

-

0

-

-

-

5

5
0

-

-

-

5
2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

5

-

-

-

2.

3.

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

-

1

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

-

29

0

Liczba
uzyskanych
punktów
5
5

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

39

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Artur Robert
Wirtelczyk

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Brykiet opałowy - ochrona
środowiska i innowacyjne
wykorzystanie odpadów z
drewna

LGD/III/14/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(44,20%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/15/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

1) Niepubliczne
Przedszkole Akademia
Dziecka Aneta
Tempka, 2)
Niepubliczny Żłobek
Akademia Malucha
Aneta Tempka

Mobilne i stacjonarne centrum
diagnostyczno-terapeutyczne

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

LGD/III/15/2019

Gmina Jordanów

17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Małgorzata Oleksa, Arkadiusz
Kudzia (2 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

20,00

sektor gospodarczy

5

33,33

sektor społeczny

7

46,67

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
3

20,00

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

12
80,00
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW

2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/15/2019
1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA DZIECKA Aneta Tempka
2. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK AKADEMIA MALUCHA Aneta Tempka

Wnioskodawca:

Mobilne i stacjonarne centrum diagnostyczno-terapeutyczne
Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

8.

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

3

0

0

5

5

2

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

3

-

-

-

-

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

0

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

22

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

-

-

-

5
5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

1) Niepubliczne
Przedszkole
Akademia Dziecka
Aneta Tempka, 2)
Niepubliczny Żłobek
Akademia Malucha
Aneta Tempka

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD

Mobilne i stacjonarne centrum
diagnostyczno-terapeutyczne

LGD/III/15/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
168 500 zł
(69,01%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/16/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Beata Maria
Weihrauch

Projektowanie i produkcja LGD/III/16/2019
Gmina Stryszawa
unikatowych akcesoriów
odzieżowych
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 15 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Andrzej Peć (1 osoba) została
automatycznie wyłączona z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 1
osoba (P. Hyciek Zofia) wyłączyła się z głosowania celem zachowania parytetu.
Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny

Procenty

4

26,67

4

26,67

7

46,67

Razem:

100,00
15
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów
4

26,67

pozostałe sektory (gospodarczy
+ społeczny)

11
73,33
Razem:
15
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/16/2019

Wnioskodawca:

Beata Maria Weihrauch
Projektowanie i produkcja unikatowych akcesoriów odzieżowych

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

5
2.

3.

4.

5.

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

7.

8.

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

3

3

5

5
0

-

-

-

5
2

-

-

-

0

-

-

-

2.

3.

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

1.

5

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.

5

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące
Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”
Innowacyjność
projektu

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

32

5

5
0

-

-

-

5
0

-

-

-

5
0

5
5

-

-

-

-

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

15

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

47

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest równa lub
wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności
gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są
racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Beata Maria
Weihrauch

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Projektowanie i produkcja
unikatowych akcesoriów
odzieżowych

LGD/III/16/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(85,57%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
15 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
2 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Wniosek nr: LGD/III/17/2019
Indywidualne

Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

oznaczenie sprawy

Lokalizacja operacji

nadane przez LGD

Magdalena
Talaga

Uruchomienie
LGD/III/17/2019
Gmina Sucha
działalności gospodarczej
Beskidzka
w postaci stacjonarnego
studia tatuażu i makijażu
permanentnego pn
Magdalena Talaga
17 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 13 osób głosowało za uznaniem
zgodności operacji z LSR i wybraniem projektu do finansowania. Wanda Słowik, Józef Bałos,
Tomasz Bielarz, Maria Grzechynka (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad
w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Podczas głosowania nad projektem
Kalkulator

głosów

grup

interesu

(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby

Procenty

sektor publiczny

3

23,08

sektor gospodarczy

4

30,77

sektor społeczny

6

46,15

Razem:

13

100,00

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49% praw głosu.
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty

parytet publicznych
(mniej niż 50%)

głosów 3

23,08

pozostałe sektory (gospodarczy 10
+ społeczny)

76,92

Razem:

100,00

13

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw głosu posiadali
partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.

Przystąpiono do oceny operacji:
I. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty weryfikacyjnej operacji
Nazwa kryterium
Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w
ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?
Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym
zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
Czy operacja spełnia dodatkowe formalne warunki udzielenia
wsparcia obowiązujące w ramach naboru? (Poniżej należy wskazać
jakie)
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie
papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
Czy wniosek kierowany jest do dalszej oceny?

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

II. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny zgodności operacji z LSR
Nazwa kryterium
1. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z programem
PROW
2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów ogólnych LSR?
3. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia
celów szczegółowych LSR?

Odpowiedź
TAK

TAK

TAK

4. Czy projekt / operacja jest zgodna z przedsięwzięciami
planowanymi w LSR?

TAK

5. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami rezultatu
planowanymi w LSR?

TAK

6. Czy projekt / operacja jest zgodna z wskaźnikami produktu
planowanymi w LSR?

TAK

TAK
„Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR”

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

III. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa kryterium
1. Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-20201

Odpowiedź
TAK

Przeprowadzono głosowanie,
w wyniku którego oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Wstępna ocena wniosku jest pozytywna, ponieważ zwykła większość oceniających członków
Rady opowiedziała się za taką oceną.
IV. Weryfikacja operacji na podstawie: Karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
Nr Naboru
Nazwa Naboru
Wniosek:

Konkurs nr 3/2019
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
LGD/III/17/2019

Wnioskodawca:

Magdalena Talaga
Uruchomienie działalności gospodarczej w postaci stacjonarnego studia tatuażu i
makijażu permanentego pn Magdalena Talaga

Tytuł operacji:
Lokalne kryteria wyboru - kryteria
podstawowe
Lp.

1.

2.

Kwalifikacje i doświadczenie
wnioskodawcy

Tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

Liczba głosów
wstrzymujących
się

5

5
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0
5
3.

4.

5.

Wkład własny

Wykorzystanie lokalnych produktów
rolnych wytwarzanych na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju

Wzmocnienie mocnej strony lub
osłabienie słabej wskazanej w analizie
SWOT

0

3

7.

8.

0

0

5

5

2

-

-

-

-

0

-

-

-

5

Poziom wnioskowanej kwoty pomocy

Wzmocnienie
sektora turystycznego

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

4

4

Doradztwo Biura Zarządu LGD

0

-

-

-

-

Liczba głosów
wstrzymujących
się

Liczba
uzyskanych
punktów

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria podstawowe

Lp.
1.

2.

3.

3

5
6.

Liczba
uzyskanych
punktów

Lokalne kryteria wyboru - kryteria
premiujące

Możliwa do
uzyskania liczba
punktów

Wsparcie zaspakajania potrzeb grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w
LSR LGD „Podbabiogórze”

5

Innowacyjność
projektu

5

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub klimatu

0

Liczba głosów
za

Liczba głosów
przeciw

22

5
-

-

-

5

0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

0

0

Suma punktów uzyskanych w ramach lokalnych kryteriów wyboru - kryteria premiujące

10

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny (kryteria podstawowe + kryteria premiujące)

32

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

V. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
Ustalenie kwoty wsparcia polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota wsparcia jest
równa lub wyższa od kwoty wsparcia obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach
realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu operacji.
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Magdalena
Talaga

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Uruchomienie działalności
gospodarczej w postaci
stacjonarnego studia tatuażu
i makijażu permanentnego
pn Magdalena Talaga

LGD/III/17/2019

Ustalona
kwota
wsparcia
przez Rade
LGD
80 000 zł
(100%)

Przeprowadzono
głosowanie,
w wyniku którego
oddano:
13 głosów ZA
0 głosów PRZECIW
4 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ

Kolejnym punktem było sporządzenie list operacji oraz podjęcie uchwał o wybraniu
lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia, które stanowią
załącznik do protokołu.
Następnie podjęto jednomyślnie Uchwały nr I/od 35 do 50/19 w sprawie wybrania lub
niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wyłączenia podczas
głosowania nad Uchwałami nr I/od 35 do 50/19 są identyczne jak przy ocenie wniosków.
Jednomyślnie podjęto uchwały:
c) Uchwała nr I/51/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr
3/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
d) Uchwała nr I/52/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach
naboru nr 3/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”.
Następnie zostały przygotowane zawiadomienia dla Wnioskodawców o wynikach oceny
operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 25.07.2019 r.
3. Deklaracje bezstronności i poufności.

