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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY „TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.” 
dotyczącego oceny i wyboru operacji do finansowania złożonych w ramach naborów:                 

8/2017 i 9/2017 
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 
z dnia 18 września 2017 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Ewa Dygas, która powitała 

pozostałych członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz Prezesa Zarządu – Panią Magdalenę 

Ciołek. Następnie poinformowała, iż celem posiedzenia jest ocena i omówienie  wniosków                       

o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 8/2017 i 9/2017 prowadzonego przez LGD             

i podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania. Przewodnicząca poinformowała,                         

iż w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynął 1 wniosek w zakresie 

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, natomiast           

w zakresie rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych nie wpłynął żaden wniosek. 

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na 

posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady w osobach: 

1. Adamek Magdalena 

2. Adamiak Sławomir 

3. Dygas Ewa 

4. Łożyńska Jolanta 

5. Marciniak Łukasz 

6. Pawlak Katarzyna 

Przewodnicząca  stwierdziła quorum oraz poinformowała, iż spośród obecnych członków Rady 

– 1 członek jest reprezentantem sektora publicznego, 1 członek reprezentuje sektor społeczny,    

2 członków reprezentuje sektor gospodarczy oraz 2 członków to mieszkańcy obszaru LGD,                  

co stanowi o ważności posiedzenia i zdolności Rady do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Jednocześnie Przewodnicząca poinformowała, iż nieobecność pozostałych członków Rady 

została usprawiedliwiona telefonicznie.  

Następnie Przewodnicząca przeprowadziła wybór sekretarzy posiedzenia. 

Zaproponowano następujące osoby: Pani Jolanta Łożyńska oraz Pan Sławomir Adamiak. Osoby 

wskazane powyżej wyraziły zgodę. W wyniku głosowania ww. osoby zostały wybrane na 

sekretarzy niniejszego posiedzenia. 
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Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia, który został rozesłany do członków 

Rady. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór sekretarzy posiedzenia. 

4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

5. Przedstawienie listy złożonych wniosków w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. 

6. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji z zakresu tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 

spożywczymi. 

7. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków dla operacji z zakresu tworzenia lub 

rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie spełnienia wymogów wstępnej oceny wniosków dla operacji 

z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. 

9. Przedstawienie wyników Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy 

Określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji z zakresu tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 

spożywczymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy 

Określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji z zakresu tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami 

spożywczymi. 

11. Przydzielenie członkom Rady LGD (zespołom roboczym) wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach naboru nr 8/2017. 

12. Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR oraz oceny strategicznej 

złożonych operacji.  

13. Podjęcie uchwały w oparciu o rekomendacje zespołu roboczego w przedmiocie: 

a. zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b. oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny merytorycznej, 
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c. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

14. Przedstawienie listy złożonych wniosków dla operacji z zakresu rozwoju rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 

modernizacji targowisk.  

15. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji z zakresu rozwoju rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 

modernizacji targowisk.  

16. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków dla operacji z zakresu rozwoju 

rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na 

budowie lub modernizacji targowisk. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie spełnienia wymogów wstępnej oceny wniosków dla operacji 

z zakresu rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk.  

18. Przedstawienie wyników Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy 

Określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji z zakresu rozwoju rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 

modernizacji targowisk. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy 

Określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji z zakresu rozwoju rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 

modernizacji targowisk. 

20. Przydzielenie członkom Rady LGD (zespołom roboczym) wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach naboru nr 9/2017. 

21. Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR oraz oceny strategicznej 

złożonych operacji.  

22. Podjęcie uchwały w oparciu o rekomendacje zespołu roboczego w przedmiocie: 

a. zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b. oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny merytorycznej, 

c. wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

23. Wolne głosy i wnioski. 

24. Zamknięcie posiedzenia. 
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Po odczytaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady poinformowała,                                   

iż po wysłaniu zaproszenia na niniejsze posiedzenie, do biura LGD ponownie wpłynęło pismo                      

od Grantobiorcy Stowarzyszenia Folwarczanie z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie                   

o powierzenie grantu nr V/2/2017/G. Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała,                   

aby do porządku obrad, dodać punkt dotyczący wydania opinii w sprawie zmian w umowie             

o powierzenie grantu. Przewodnicząca zaproponowała również wprowadzenie zmian                  

do odczytanego porządku obrad poprzez skreślenie punktów od 14 do 22 ze względu na brak 

złożonego wniosku w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych,                                   

z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk. Członkowie Rady 

nie zgłosili uwag do zaproponowanych zmian w porządku obrad.  Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Przewodnicząca poprosiła Panią Magdalenę Ciołek – Prezesa Zarządu o przedstawienie 

listy Wnioskodawców w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 

w ramach naboru nr 8/2017. Pani Magdalena Ciołek przedstawiła następującą listę 

wnioskodawców: 

NAZWA/NAZWISKO  
I IMIĘ WNIOSKODAWCY 

TYTUŁ OPERACJI 

Nabór nr 8/2017 

Fundacja ze Smakiem 
Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia 

Inkubatora Kuchennego na obszarze działania LGD 
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 

 
Przewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o wypełnienie deklaracji bezstronności 

celem wyeliminowania konfliktów interesów. Wszyscy członkowie Rady wypełnili deklaracje. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do pracownika przeprowadzającego ocenę wstępną                   

o przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru nr 8/2017.  

Pracownik biura przedstawił wyniki przeprowadzonej oceny wstępnej operacji: 

Tytuł operacji: Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia Inkubatora Kuchennego na obszarze 

działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 

Wnioskodawca: Fundacja ze Smakiem 
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Wyniki przeprowadzonej oceny przez pracownika LGD: Operacja przeszła pozytywnie 

weryfikację wstępną. 

Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

wstępnej. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. zatwierdzenia pozytywnej 

oceny wstępnej operacji. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. 

Wyniki głosowania dotyczącego wstępnej oceny wniosków: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 6 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 6 

 liczba oddanych głosów ważnych – 6 

 liczba oddanych głosów nieważnych – 0 

 liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 6 

 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie § 17 ust. 4 Regulaminu 

Rady LGD.  

Przewodnicząca Rady zwróciła się do pracownika przeprowadzającego ocenę Zgodności 

Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy Określonymi w PROW na lata 2014-2020                                              

o przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny. 

Pani Daria Robaszek przypomniała, że ocena zgodności operacji z warunkami udzielenia 

wsparcia jest elementem wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy. W związku                                  

z powyższym operacja, która pozytywnie przeszła ocenę wstępną wniosku o przyznanie 

pomocy, pozytywnie przeszła ocenę zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia. 

Następnie przedstawiła wyniki przeprowadzonej oceny Zgodności Operacji z Warunkami 

Przyznania Pomocy Określonymi w PROW na lata 2014-2020: 

Tytuł operacji: Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia Inkubatora Kuchennego na obszarze 

działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 

Wnioskodawca: Fundacja ze Smakiem 

Wyniki przeprowadzonej oceny przez pracownika LGD: Operacja przeszła pozytywnie ocenę 

zgodności z PROW na lata 2014-2020.  
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Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

zgodności z PROW na lata 2014-2020. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. zatwierdzenia pozytywnej 

oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie 

Rady.  

Wyniki głosowania dotyczącego zgodności z PROW na lata 2014-2020: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 6 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 6 

 liczba oddanych głosów ważnych – 6 

 liczba oddanych głosów nieważnych – 0 

 liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 6 

 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie § 17 ust. 4 Regulaminu 

Rady LGD.  

Kolejnym punktem posiedzenia było przydzielenie zgodnie z Regulaminem 

ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD 

do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) 

Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. członkom Rady LGD (zespołom roboczym) wniosku do oceny 

według listy alfabetycznej członków Rady, z zachowaniem wymagań dotyczących 

bezstronności.  

Po otrzymaniu przydzielonego wniosku członkowie Rady w ramach zespołu roboczego 

przystąpili do oceny złożonej operacji pod względem zgodności z LSR, oceny merytorycznej,                   

w tym oceny strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przedmiotem oceny będzie operacja pt.: 

Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia Inkubatora Kuchennego na obszarze działania 

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Wnioskodawca: Fundacja ze Smakiem.  

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do członków zespołu roboczego                                    

o przedstawienie informacji o ocenianej operacji, zgodności operacji z celami LSR, wyników 
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oceny merytorycznej i strategicznej oraz wydanie rekomendacji dotyczącej udzielenia pomocy      

w  tym wysokości wsparcia w ramach LSR.  

Członkowie zespołu roboczego przedstawili informację nt. ocenianej operacji, w tym 

zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z rekomendacją. Członkowie 

zespołu roboczego uznali operację za zgodną z celami LSR. 

Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady o weryfikację przedstawionej oceny oraz 

o wyrażenie opinii w przedmiocie sprawy. Z powodu braku zastrzeżeń i uwag przystąpiono do 

głosowania w sprawie podjęcia uchwały dot. zatwierdzenia pozytywnej oceny zgodności 

operacji z LSR. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. 

Wyniki głosowania dotyczącego zgodności operacji z LSR: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 6 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 6 

 liczba oddanych głosów ważnych – 6 

 liczba oddanych głosów nieważnych – 0 

 liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 6 

 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Rada jednogłośnie stwierdziła, że operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Następnie członkowie zespołu przedstawili informację w zakresie przedmiotu oceny 

merytorycznej i strategicznej ocenianej operacji oraz zaprezentowali uśrednione wyniki wraz                    

z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia według 

poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 55 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 

b) 
Wykorzystanie zasobów LGD: historycznych, kulturowych, 
naturalnych w operacji 

15 
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c) Działania przewidziane w operacji 10 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 

e) 

Potencjał wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia w zakresie 
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze do 
operacji, którą zamierza zrealizować lub/i posiadanych zasobów 
odpowiednich do przedmiotu operacji, jeżeli jest osobą fizyczną 
lub/i kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji, którą 
zamierza zrealizować, jeżeli jest osobą fizyczną lub/i wykonuje 
działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować  

5 

2. Efektywność 21 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 

b) Przejrzystość budżetu 5 

c) Wkład własny beneficjentów 0 

d) Efektywność kosztowa 6 

3. Trwałość 9 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 

2. Zintegrowanie 20 

a) Pionowe  5 

b) Obszarowe  5 

c) Poziome  5 

d) Kontekstowe  5 
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3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 

4. Domeny strategiczne 10 

5. Grupy defaworyzowane/wykluczone 10 

6. Miejsca pracy 0 

7. 
Lokalizacja 

nd 

8. 
Lokalne produkty rolne 

nd 

Suma 145 

 

Rekomendowana kwota wsparcia przez zespół roboczy: 499 966,00 zł 

Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady o weryfikację przedstawionej oceny oraz 

o wyrażenie opinii w przedmiocie sprawy.  

Rada LGD dokonała weryfikacji oceny merytorycznej i strategicznej oraz 

rekomendowanej kwoty wsparcia. Z powodu braku zastrzeżeń i uwag Przewodnicząca 

zarządziła przeprowadzenie głosowania w sprawie podjęcia uchwały dot. wyboru operacji do 

finansowania oraz rekomendowanej kwoty wsparcia.  

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. wyboru operacji do 

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny merytorycznej i strategicznej 

oraz rekomendowanej wysokości wsparcia na podstawie oceny i rekomendacji członków 

zespołu roboczego. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. 

Wyniki głosowania dotyczące oceny merytorycznej, strategicznej oraz rekomendowanej 

kwoty wsparcia: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 6 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 6 

 liczba oddanych głosów ważnych – 6 

 liczba oddanych głosów nieważnych – 0 

 liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 6 

 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 
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 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie § 17 ust. 4 pkt 4 

Regulaminu Rady LGD.  

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Rady odczytała uśrednione wyniki wyboru 

operacji oraz poinformowała, że operacja pt.: Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia 

Inkubatora Kuchennego na obszarze działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. otrzymała 

145 punktów.  

Kolejnym punktem było rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Folwarczanie w sprawie 

zmian w umowie o powierzenie grantu numer V/2/2017/G, które wpłynęło do biura LGD w dniu 

posiedzenia Rady tj. dnia 18.09.2017 r. Pani Przewodnicząca odczytała treść pisma pozostałym 

członkom Rady LGD oraz przedstawiła załączniki do pisma tj. ofertę firmy TRAINER na 

utworzenie siłowni zewnętrznej oraz opinię, również firmy TRAINER co do jakości i 

funkcjonalności oferowanych urządzeń. Wnioskodawca zaznaczył, iż powodem ponownego 

złożenia pisma o zmiany w umowie o powierzenie grantu, jest przedstawienie w poprzednio 

złożonym piśmie niewyczerpujących opisów co do proponowanych zmian. Wnioskodawca 

zadeklarował, iż ani cele projektu ani funkcjonalność urządzeń nie ulegnie zmianie. Po 

przedstawieniu dokumentów rozpoczęła się dyskusja nt. zasadności wnioskowanych zmian. 

Jeden z członków Rady zauważył, iż załączona opinia, która została wydana przez firmę, która 

chce sprzedać swój produkt nie jest obiektywna. Dodatkowo, jeden z członków Rady stwierdził, 

iż aby dokonać prawidłowego porównania parametrów siłowni zewnętrznej i wyrazić zgodę na 

wnioskowaną zmianę, wnioskodawca powinien przedstawić ofertę innej firmy na te same 

urządzenia wraz z podaniem parametrów materiałów. Dopiero w takiej sytuacji Rada mogłaby 

dokonać rzetelnej oceny obu ofert. Pozostali członkowie Rady zgodzili się z przedstawionym 

stanowiskiem, podkreślając, że warto byłoby aby wnioskodawca przedstawił niezależną opinię 

osoby lub firmy zajmującej się siłowniami zewnętrznymi dotyczącą zarówno parametrów jak i 

materiałów z których wykonane byłyby urządzenia. Rada zdecydowała, że  nie może wyrazić 

zgody na wnioskowane przez Stowarzyszenie Folwarczanie zmiany z powodu braku możliwości 

dokonania rzetelnej oceny zasadności zmian na podstawie przedłożonych dokumentów. Pani 

Przewodnicząca poprosiła zatem o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie 

wnioskowanej przez Grantobiorcę zmiany umowy o powierzenie grantu nr V/2/2017/G. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Magdalena Adamek.  
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 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 5 

 liczba oddanych głosów ważnych – 5 

 liczba oddanych głosów nieważnych – 0 

 liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 5 

 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała  sprawie wnioskowanej przez Grantobiorcę zmiany 

umowy o powierzenie grantu nr V/2/2017/G została przyjęta jednogłośnie.   

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy zebrani mają uwagi i wnioski dotyczące posiedzenia 

rady. Wobec braku uwag i wniosków Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim                              

za przybycie i aktywny udział oraz zakończyła obrady. 

   

 

 

      Protokołowała    W imieniu członków Rady Przewodnicząca Rady 

 

………………………..             …………………………. 

      /Daria Robaszek/                        /Ewa Dygas/ 

 

 

Sekretarze posiedzenia 

 

……………………………………………………………… 

/Jolanta Łożyńska/                   /Sławomir Adamiak/ 

 

 

 


