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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD „TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.” 
dotyczącego oceny operacji złożonych w ramach naboru 9/2018/G   

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 21 czerwca 2018 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 operacji złożonych w ramach 

naboru 9/2018/G. Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach naboru wpłynęło 11 wniosków o 

powierzenie grantu, w tym jeden został wycofany przed posiedzeniem Rady. 

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodnicząca poinformowała, iż na 

posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady w osobach: 

1. Adamiak Sławomir 

2. Dygas Ewa 

3. Łożyńska Jolanta 

4. Pawlak Katarzyna 

5. Szkudlarek Maria 

6. Tomczak Elżbieta 

Przewodnicząca stwierdziła quorum oraz poinformowała, iż spośród obecnych członków Rady – 

2 członków reprezentuje sektor publiczny, 2 członków reprezentuje sektor społeczny, 1 członek 

reprezentuje sektor gospodarczy oraz 1 członek jest mieszkańcem 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 zwanych dalej 

Komisją Regulaminową. Zaproponowano następujące osoby: Jolanta Łożyńska i Sławomir 

Adamiak. Osoby wskazane powyżej wyraziły zgodę. W wyniku głosowania ww. osoby zostały 

wybrane na sekretarzy niniejszego posiedzenia. 

Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia, który został rozesłany do członków 

Rady, tj.: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie quorum.  
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3. Wybór sekretarzy posiedzenia.  

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

5. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru 

wniosków o powierzenie grantu nr 9/2018/G w projekcie grantowym „Rozwój usług w zakresie 

kultury ”. 

6. Weryfikacja wymaganych parytetów. 

7. Rozpatrzenie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z Regulaminem 

ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie 

grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez 

Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016- 2023 [Regulamin Operacji 

Grantowych].  

8. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.  

10. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru 

wniosków o powierzenie grantu nr 10/2018/G w projekcie grantowym „Rozwój kompleksowych 

ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków 

rodzin”. 

11. Weryfikacja wymaganych parytetów. 

12. Rozpatrzenie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z Regulaminem 

ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie 

grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez 

Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016- 2023 [Regulamin Operacji 

Grantowych].  

13. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny.  

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.  

15. Wolne głosy i wnioski.  

16. Zamknięcie posiedzenia. 
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Po odczytaniu porządku posiedzenia Prezes Zarządu poinformowała, iż do biura LGD 

wpłynęły pisma dotyczące wyrażenia opinii – zgody, co do zmian w umowach w związku z 

realizacją następujących operacji: 

 Zagospodarowanie planów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, 

Olszówka i Zimotki - Wnioskodawca: Gmina Przykona 

 Przebudowa świetlicy w Koźminie i zakup wyposażenia - Wnioskodawca: Gmina 

Brudzew 

 Uruchomienie działalności gospodarczej - wykorzystującej lokalne zasoby oraz 

zwiększającej atrakcyjność obszaru LGD - Wnioskodawca: Daria Graczyk 

Przewodnicząca zaproponowała, aby do zaprezentowanego wcześniej porządku obrad 

wprowadzić punkt dotyczący opiniowania zmian ww. operacjach przed punktem obrad 

dotyczącym zgłaszania wolnych głosów i wniosków. Ponadto poinformowała, iż pracownik biura 

LGD przygotował jedną deklarację bezstronności oraz jeden rejestr interesów członków dla 

wszystkich ocenianych podczas dzisiejszego posiedzenia operacji grantowych, dlatego też 

zaproponowała, by z porządku obrad wykreślić pkt. 10 i 11 obrad i dokonać stosownej weryfikacji 

parytetów na początku posiedzenia dla obu naborów. Następnie zapytała czy są inne uwagi i 

sugestie dotyczące obrad. Członkowie Rady nie wnieśli uwag, a tym samym przystąpiono do 

głosowania nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanych przez 

Przewodniczącą zmian. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodnicząca poprosiła członków Rady o wypełnienie deklaracji bezstronności celem 

wyeliminowania konfliktów interesów. Wszyscy członkowie Rady wypełnili deklaracje. 

Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesów członków Rady, Przewodnicząca 

dokonała sprawdzenia parytetów: 

- grupa interesu społecznego: 33,33 % 

- grupa interesu gospodarczego: 16,67 % 

- grupa interesu publicznego: 33,33 % 

- mieszkańcy obszaru, którzy nie reprezentują żadnej z grup interesu: 16,67 % 

66,67 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. W związku ze 

stwierdzeniem quorum i zachowaniem parytetów Przewodnicząca stwierdziła prawomocność 

posiedzenia. 

 Przewodnicząca Rady odczytała listę wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o 

powierzenie grantu w ramach naboru 9/2018/G, według poniższego: 
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NAZWA/NAZWISKO  
I IMIĘ WNIOSKODAWCY 

TYTUŁ OPERACJI 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Malanowie 

EKOmuzykowanie w Malanowie 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój 
Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół 

Rolniczego CKU w Kościelcu 
Wędrówka po Polsce - poznajemy folklor ziemi rzeszowskiej 

Stowarzyszenie Domu Pomocy 
Społecznej  ,,RAZEM" 

,,Z kulturą za pan brat" 

Fundacja rozwoju gminy Goszczanów Wniosek wycofany 

Stowarzyszenie DOM Dobrowska 
Organizacja Międzypokoleniowa 

DOM i talent 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej Izba pamięci i tradycji Ziemi Dobrskiej 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Przemienienia Pańskiego i św. Walentego 

w Galewie 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie  
Izby pamięci 

Fundacja ze smakiem Kultura ze smakiem 

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna 
Gminy Przykona 

Pokoleniowa biesiada pod chmurką 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż kolejnym punktem obrad będzie weryfikacja 

przeprowadzonej przez pracownika oceny formalnej oraz oceny zgodności z LSR w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020 oraz ocena i wybór operacji do finansowania i ustalenie 

kwoty wsparcia przez członków Rady LGD według kolejności złożonych wniosków. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Prezesa Zarządu z prośbą o odczytanie wyników ww. 

ocen. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny formalnej oraz zgodności z LSR w 

tym zgodności z PROW na lata 2014-2020 operacji: 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: EKOmuzykowanie w Malanowie  

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

15.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej w dniu 15.06.2018r. ponownej oceny formalnej przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 
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członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. W głosowaniu 

wzięli udział wszyscy członkowie Rady. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

EKOmuzykowanie w Malanowie przeszła pozytywnie weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: 

EKOmuzykowanie w Malanowie. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem 

zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady 

przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W głosowaniu wzięli 

udział wszyscy członkowie Rady. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

EKOmuzykowanie w Malanowie, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w 

tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-

2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 55 X 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

15 - 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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 28 X 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 Wkład własny wynosi 5% 

d) Efektywność kosztowa 10 

wartość produktu jest niższa 
od wartości referencyjnej – 25 

tys. zł (wynosi 24 980,00 zł 
 

3. Trwałość 10 X 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 10 

Wszystkie wskaźniki rezultatu 
przekraczają o ponad 30 % 

wartości referencyjnej 
 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 0 

Z opisu w pkt 6.2.1 nie wynika 
jednoznacznie – jak operacja 

kontynuowana będzie w 
przyszłości. Grantobiorca 

zawarł informację, że dzięki 
zakupionemu sprzętowi 

wzrośnie jakość 
organizowanych imprez i 
szkoleń. Opisana wartość 

dodana nie stanowi wartości 
dodanej w świetle zapisów 

Podręcznika dla beneficjenta 
(…). Lub wartość – 

integracja??? 

Suma 93 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 
Przedsięwzięcia o podobnym 
charakterze realizowane były 

na obszarze LGD 
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2. Zintegrowanie 0 
Operacja nie zawiera 

zintegrowania w żadnym 
zakresie 

a) Sektorowe 0 - 

b) Obszarowe  0 

Brak zgodności 
przedstawionego we wniosku 

uzasadnienia z definicją 
zawartą w Podręczniku 

beneficjenta (…) 
 

c) Kontekstowe  0 

Brak zgodności 
przedstawionego we wniosku 

uzasadnienia z definicją 
zawartą w Podręczniku 

beneficjenta (…) 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

 
Operacja nie zakłada udziału 

osób z grup 
defaworyzowanych/ 

wykluczonych 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Malanów  

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

Suma 20 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 23 731,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. 

EKOmuzykowanie w Malanowie pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę 

jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 

113 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. W 

głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. 
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Wyniki głosowania: 

 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 par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Wędrówka po Polsce - poznajemy folklor Ziemi 

Rzeszowskiej, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy 

Zespole Szkół Rolniczego CKU w Kościelcu. 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

15.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Mariola Szkudlarek. 

 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 
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 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Wędrówka po Polsce - poznajemy folklor Ziemi Rzeszowskiej, pozytywnie przeszła weryfikację 

formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Wędrówka po 

Polsce - poznajemy folklor ziemi rzeszowskiej. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku 

wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, 

w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Wędrówka po Polsce - poznajemy folklor Ziemi Rzeszowskiej, pozytywnie przeszła weryfikację 

zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. 
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W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 35 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 5 - 

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

0 

Ocenie podlegają zasoby 
lokalne LGD – zasób 

kulturowy i naturalny opisany 
we wniosku nie może zostać 

uznany. 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie, zasoby oraz 

prowadzi działalność w 
zakresie zgodnym w 
przedmiocie projektu 

2. Efektywność 18 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
wkład własny finansowy 

znajduje się w przedziale 5 do 
10 % kk (wynosi 6%) 

d) Efektywność kosztowa 0 
wskaźnik efektywności dla 

produktu jest o 30 % wyższy 
od wartości referencyjnej 

3. Trwałość 11 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

nie wszystkie wskaźniki 
rezultatu przekraczają 30 % 

wartości referencyjnej 
(wyjątek stanowi wskaźnik – 
liczba os., które dowiedziały 

się o nowej ofercie). Warunek 
uzyskania 5 pkt nie został 

spełniony. 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 5 - 

Suma 64 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 
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Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Operacje (przedsięwzięcia) o 
podobnym charakterze były 
już realizowane na obszarze 

LGD 

2. Zintegrowanie 15 trzy poziomy zintegrowania 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  5 - 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 -  

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

operacja nie  zakłada, iż grupa 
defaworyzowana/wykluczona 
stanowić będzie więcej aniżeli 

70 % odbiorców operacji 

5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Kościelec 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

Suma 35 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 37 760,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. 

Wędrówka po Polsce - poznajemy folklor Ziemi Rzeszowskiej pozytywnie przeszła ocenę 
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merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty 

wsparcia. Operacja otrzymała 99 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyników zgodności operacji z 

LSR, w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: ,,Z kulturą za pan brat", Wnioskodawca: Stowarzyszenie 

Domu Pomocy Społecznej  ,,RAZEM". W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku 

stwierdzono braki/oczywiste omyłki, których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego 

do wnioskodawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

14.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r.  przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 



15 

 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. ,,Z 

kulturą za pan brat", pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: ,,Z kulturą za 

pan brat". Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do 

głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączył się Pan 

Sławomir Adamiak. 

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. ,,Z 

kulturą za pan brat", pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 45 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 6 

Grantobiorca w uzasadnieniu 
odniósł się przede wszystkim 
do problematyki wykluczenia 
osób z obszaru wykluczenia 

społecznego. Z treści wniosku 
wynika jedynie, że usługi w 

zakresie kultury będą 
przyczynkiem do włączenia 

społecznego i 
zaprezentowania talentu 
osób niepełnosprawnych. 

 

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 9 

Wątpliwość budzi 
zadeklarowana wielkość 

wskaźnika rezultatu – Liczba 
osób, które skorzystały z 

nowych usług 
 

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 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 24 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 Wkład własny wynosi 5% 

d) Efektywność kosztowa 6 

zwiększenie wartości 
wskaźnika efektywności dla 

produktu nie przekracza 30 % 
wartości referencyjnej 

 

3. Trwałość 11 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

Jeden ze wskaźników przyjął 
wartość pow. 30 % wartości 

referencyjnej 
 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 5 
- 
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Suma 80 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 
Innowacyjność społeczna/ 

produktowa 

2. Zintegrowanie 10 Zintegrowanie kontekstowe 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  0 - 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

grupa 
defaworyzowana/wykluczona 

nie będzie stanowić więcej 
aniżeli 70 % odbiorców 

operacji 

 

5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 
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6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 

na obszarze gminy Dobra (w 

miejscowości zamieszkiwanej 

poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 
Suma 30 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 30 875,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. ,,Z 

kulturą za pan brat" pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i 

strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 110 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: DOM i talent, Wnioskodawca: Stowarzyszenie DOM 

Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

13.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 7 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

DOM i talent , pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: DOM i talent. 

Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z 

LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie 

wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 5 
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 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

DOM i talent , pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji 

z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 51 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 
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b) 
Wykorzystanie zasobów LGD: historycznych, 
kulturowych, naturalnych w operacji 

15 - 

c) Działania przewidziane w operacji 6 

Wątpliwość rady budzą rodzaj 
zaplanowanych działań o 

charakterze inwestycyjnym w 
odniesieniu do celów i 

zakresu projektu 

 

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 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 24 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 Wkład własny wynosi 5% 

d) Efektywność kosztowa 6 

zwiększenie wskaźnika 
efektywności dla produktu nie 

przekracza 30 % wartości 
referencyjnej 

 

3. Trwałość 9 x 
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a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 
wskaźnik rezultatu  = wartości 

referencyjnej 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Wartość dodana, o której 
pisze grantobiorca nie jest 

wartością dodaną w świetle 
zapisów Podręcznika dl 

beneficjentów (…) (wynika z 
celów i działaniami projektu) 

 

Suma 84 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 
Innowacyjność produktowa 

 

2. Zintegrowanie 5 Zintegrowanie kontekstowe 

a) Sektorowe 0 - 

b) Obszarowe  0 - 

c) Kontekstowe  5 - 
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3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 10 

Udział osób z grup 
wykluczonych/ 

defaworyzowanych wynosi 
ponad 70 % grupy docelowe 

 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Kościelec 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 35 

 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 27 640,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. DOM i 

talent pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz 

ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 119 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek.  

Wyniki głosowania: 

 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 
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Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Izba pamięci i tradycji Ziemi Dobrskiej, Wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

15.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Izba pamięci i tradycji ziemi dobrskiej, pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Izba pamięci i 
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tradycji Ziemi Dobrskiej. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem 

zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady 

przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączył 

się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Izba pamięci i tradycji Ziemi Dobrskiej, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym 

w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-

2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 
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wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 50 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 5 - 

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

15 - 

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 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 30 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 



28 

 

c) Wkład własny beneficjentów 5 
wkład własny finansowy jest 

wyższy niż 10 % kk 
 

d) Efektywność kosztowa 10 

wskaźnik efektywności dla 
produktu jest mniejszy nić 

wartość referencyjna 
 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

wskaźniki rezultatu nie 
przekraczają 30 % wartości 

referencyjne 
 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Wartość dodana, o której 
pisze grantobiorca nie jest 

wartością dodaną w świetle 
zapisów Podręcznika dla 

beneficjentów (…) (wynika z 
celów i działaniami projektu) 

 

Suma 89 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego. Podobne 

przedsięwzięcia realizowane 
były na obszarze LGD.  

 

2. Zintegrowanie 10 trzy poziomy zintegrowania 

a) Sektorowe 5 

Z listu intencyjnego nie 
wynika wprost – jaką rolę 

pełnić będą partnerzy 
porozumienia, informacje dot. 
roli Gminy Miejskiej i bibliotek 
zawarte zostały we wniosku o 

przyznanie pomocy 
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b) Obszarowe  0 

Grantobiorca nie wskazał w 
jaki sposób powiąże fakt 

realizacji obszaru na obszarze 
wiejskim z bardziej 

rozwiniętym obszarem 
miejskim 

 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 

Operacja nie zawiera działań 
w zakresie ochrony 

środowiska i adaptacji do 
zmian klimatu – zgodnie z 

definicją zawartą w 
podręczniku beneficjenta  

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

z opisu zawartego we 
wniosku nie wynika wprost, iż 

grupa 
defaworyzowana/wykluczona 
stanowić będzie więcej aniżeli 

70 % odbiorców operacji 
 

5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 

na obszarze gminy Dobra (w 

miejscowości zamieszkiwanej 

poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 
Suma 20 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 8421,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. Izba 

pamięci i tradycji Ziemi Dobrskiej pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę 

jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 

109 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

Wyniki głosowania: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 
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 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 

utworzenie Izby pamięci, Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia 

Pańskiego i św. Walentego w Galewie. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

18.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 18.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej.  

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Izby pamięci, pozytywnie przeszła 

weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Izby pamięci. Rada LGD zapoznała się z 

prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie 

wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Izby pamięci , pozytywnie przeszła 

weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
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Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 45 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 

Zgodnie z definicją zawartą w 
Podręczniku beneficjenta (…) 
operacja wykorzystuje jeden 

zasób – historyczny. 

 

c) Działania przewidziane w operacji 6 

Wątpliwość rady budzi rodzaj 
zaplanowanych działań o 

charakterze inwestycyjnym w 
odniesieniu do celów i 

zakresu projektu 

 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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 18 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 Wkład własny – 5 %. 

d) Efektywność kosztowa 0 

 
Średnia wartość 

pojedynczego wskaźnika 
produktu przekracza 30 % 

wartości referencyjnej. 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 
wskaźnik rezultatu = wartości 

referencyjnej 
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b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Operacja nie zawiera wartości 
dodanej zgodnie z definicją 

zawartą w Podręczniku 
beneficjenta (…) 

 

Suma 72 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 
Przedsięwzięcia o podobnym 
charakterze realizowane były 

już na obszarze LGD 

2. Zintegrowanie 0 
brak zintegrowania 

 

a) Sektorowe 0 

Brak załącznika (listu 
intencyjnego, umowy 

partnerskiej) 
potwierdzających 

zintegrowanie sektorowe 

 

b) Obszarowe  0 

Opisane we wniosku 
zintegrowanie obszarowe nie 
odpowiada definicji zawartej 
w Podręczniku beneficjneta 

(…) 

 

c) Kontekstowe  0 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 

Szkolenie, o którym pisze 
grantobiorca w pkt 6.3.3 nie 

ma odzwierciedlenia w opisie 
zadań – 6.1.3 oraz ramowym 

harmonogramie – 6.1.4 
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4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

udział grup 
defaworyzowany/wykluczon

ych nie przekracza 70 % 
łącznej liczby odbiorców 

operacji 

 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Brudzew 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 10 

 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 47 500,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Izby pamięci pozytywnie przeszła 

ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej 

kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 82 punkty. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia.  

Wyniki głosowania: 

 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 par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  
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Przedmiotem oceny była operacja pt.: Kultura ze smakiem, Wnioskodawca: Fundacja ze 

smakiem. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

14.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 18.06.2018r.  przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej.  

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Kultura ze smakiem, pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Kultura ze 

smakiem. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do 
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głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Kultura ze smakiem, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 
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1. Jakość przedsięwzięcia 42 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 5 - 

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

9 
 
- 

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 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  

3 
 

- 

2. Efektywność 18 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
Wkład własny na poziomie 

5% 

d) Efektywność kosztowa 0 

wskaźnik efektywności dla 
produktu jest o 30 % wyższy 

od wartości referencyjnej 

 

3. Trwałość 11 x 
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a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

nie wszystkie wskaźniki 
rezultatu przekraczają 30 % 

wartości referencyjnej 
(wyjątek stanowi wskaźnik – 
liczba wyposażenia – 65 szt.). 
Warunek uzyskania 5 pkt nie 

został spełniony. 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 5 - 

Suma 71 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 
Innowacyjność 

produktowa/marketingowa 

2. Zintegrowanie 15 trzy poziomy zintegrowania 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  5 - 

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

Podmiot realizujący pokaz 
kulinarny – ma obowiązek 

zapewnić ekologiczne 
naczynia. 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

operacja nie  zakłada, iż grupa 
defaworyzowana/wykluczona 
stanowić będzie więcej aniżeli 

70 % odbiorców operacji 

 

5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 

na obszarze gminy Brudzew 

(w miejscowości 

zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

Suma 45 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 47 497,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. Kultura 

ze smakiem pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną 

oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 116 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. 

Wyniki głosowania: 

 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 par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Pokoleniowa biesiada pod chmurką, Wnioskodawca: 

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona.  

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 08.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

13.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r. przez pracownika LGD: Operacja 

przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Ewa Dygas.  

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Pokoleniowa biesiada pod chmurką, pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Pokoleniowa biesiada 

pod chmurką. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania 
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oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 

na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do 

głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.  

Z głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Pokoleniowa biesiada pod chmurką, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w 

tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-

2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 
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wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 55 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

15 - 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 

e) 

Potencjał wnioskodawcy do realizacji operacji w 
zakresie doświadczenia w realizacji projektów o 
podobnym charakterze do operacji, którą zamierza 
zrealizować lub/i posiadanych zasobów odpowiednich 
do przedmiotu operacji 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 28 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 



44 

 

c) Wkład własny beneficjentów 3 wkład własny wynosi 5,45 % 

d) Efektywność kosztowa 10 

wskaźnik efektywności dla 
produktu jest mniejszy niż 

wartość referencyjna 

 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

wskaźnik rezultatu = wartości 
referencyjnej (wyjątek 

stanowi liczba wyposażenia, 
co pozostaje bez znaczenia 

dla liczby przyznanych 
punktów w ramach 

przedmiotowego kryterium) 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

według opisu zawartego we 
wniosku - operacja nie 

zawiera wartości dodanej. 

 

Suma 92 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Wydarzenia o podobnym 
charakterze organizowane 
były już na obszarze LGD 

 

2. Zintegrowanie 10 
Zintegrowanie kontekstowe i 

sektorowe 

 

a) Sektorowe 5 - 
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b) Obszarowe  0 

Grantobiorca nie wskazał w 
uzasadnieniu w jaki sposób 
rozwinięte ośrodki miejskie 

będą miały wpływ na 
realizację operacji. 

 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 - 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 

na obszarze gminy Przykona 

(w miejscowości 

zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 20 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 17 800,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. 

Pokoleniowa biesiada pod chmurką pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę 

jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 

112 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas. 

Wyniki głosowania: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 
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 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przewodnicząca Rady po zakończeniu ocen wniosków w ramach naboru nr 9/2018/G odczytała 

listę ocenionych operacji według kolejności uzyskanych punktów.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż zgodnie z porządkiem obrad 

przeprowadzona zostanie ocena operacji w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 

10/2018/G w projekcie grantowym Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji 

międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin. 

Z uwagi na fakt, iż została już przeprowadzona weryfikacja parytetów w oparciu o wypełnione 

deklaracje bezstronności Przewodnicząca Rady odczytała listę wnioskodawców, którzy złożyli 

wnioski o powierzenie grantu w ramach naboru 10/2018/G, według poniższego: 

NAZWA/NAZWISKO  
I IMIĘ WNIOSKODAWCY 

TYTUŁ OPERACJI 

OSP w Kowalach Pańskich Kuchnia łączy pokolenia 

Powiat Turecki ,,Dobrze nam razem" 

Gmina Brudzew 
Działajmy razem i uczmy się razem- czyli integracja pokoleń poprzez ruch, 

zabawę i edukację 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Ruszkowie Drugim 

"Smaki Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją lokalnej społeczności 

Stowarzyszenie Rodziców Na Recz Rozwoju Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z 

Przyszłością" 
Integracja przez sport 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie Poznać na nowo- międzypokoleniowa integracja 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszewie "KUŹNIA TALENTÓW"- służy integracji międzypokoleniowej  

Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja 
Międzypokoleniowa 

"DOM i pasja" 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach Razem łatwiej 

Stowarzyszenie "ONES" Stworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności obszaru LGD 

Fundacja Rozwoju Gminy Goszczanów Ekologiczna integracja mieszkańców gminy Goszczanów 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż kolejnym punktem obrad będzie weryfikacja 

przeprowadzonej przez pracownika oceny formalnej oraz oceny zgodności z LSR w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020 oraz ocena i wybór operacji do finansowania i ustalenie 

kwoty wsparcia przez członków Rady LGD według kolejności złożenia wniosków. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Prezesa Zarządu z prośbą o odczytanie wyników ww. 

ocen. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny formalnej oraz zgodności z LSR w 

tym zgodności z PROW na lata 2014-2020 operacji, wg kolejności złożenia wniosków: 

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Kuchnia łączy pokolenia, Wnioskodawca: OSP w 

Kowalach Pańskich. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 12.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Elżbieta Tomczak.  

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 5 

 liczba oddanych głosów ważnych – 5 
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 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Kuchnia łączy pokolenia ,pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Kuchnia łączy 

pokolenia. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do 

głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączyła się Pani 

Elżbieta Tomczak.  

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Kuchnia łączy pokolenia, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 
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W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 53 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

15 - 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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  

3 

Samo posiadanie przepisu nie 
można uznać za spełnienie 

kryterium w zakresie 
posiadanych odpowiednich 

do przedmiotu operacji – 
przepis nie jest potwierdzony 

żadnym materiałem 
etnograficznym, 

dokumentującym źródło jego 
pochodzenia i okres 

stosowania  

2. Efektywność 24 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
Wkład własny na poziomie 5 % 

 

d) Efektywność kosztowa 6 
Zwiększenie wskaźnika nie 

przekracza 30 % jego wartości 
referencyjnej 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 
wskaźnik rezultatu = wartości 

referencyjnej (387) 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Operacja nie ma wartości 
dodanej – przepisy, o których 
pisze grantobiorca nie zostały 
poparte żadnym materiałem 

etnograficznym 
przesądzającym, iż mają 

związek z tradycją i kulturą 
naszego obszaru, ponadto 

tradycyjne przepisy – to 
integralna część programu 

warsztatów, które to 
stanowią jedno z działań 

operacji.  

Suma 86 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 
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oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Przedsięwzięcia o podobnym 
charakterze były już 

realizowane na obszarze 
działania LGD 

 

2. Zintegrowanie 10 
Zintegrowanie sektorowe i 

kontekstowe 

 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  0 

Według definicji zawartej w 
Podręczniku beneficjenta (…) 
zintegrowanie obszarowe to 
nie tylko wykorzystanie szans 

zawartych w LSR. 
Grantobiorca winien wskazać 
czy w ramach operacji będzie 

miało miejsce powiazanie 
ośrodków bardziej 

rozwiniętych z ośrodkami 
mniej rozwiniętymi (przykłady 

zawarte w podręczniku) 

 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 
Projekt nie zakłada udziału 
grup defaworyzowanych 

 

5. Miejsca pracy 0 
Projekt nie zakłada tworzenia 

miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Kawęczyn 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej przez mniej 

niż 5 tys. mieszkańców) 

 

Suma 20 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 17 497,00 zł. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. Kuchnia 

łączy pokolenia pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną 

oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 106 punktów. 

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

w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny merytorycznej, 

w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Elżbieta Tomczak.  

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: ,,Dobrze nam razem", Wnioskodawca: Powiat Turecki. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 14.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 
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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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

,,Dobrze nam razem", pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: ,,Dobrze nam 

razem". Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do 

głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączył się Pan 

Sławomir Adamiak. 

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

,,Dobrze nam razem", pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 47 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 

Projekt wykorzystuje tylko 
jeden zasób - historyczny, sam 

fakt realizacji operacji placu 
zabaw jako miejsca realizacji 

operacji nie przesądza o 
wykorzystaniu zasobów 

naturalnych w świetle 
zapisów definicji zawartej w 

Podręczniku beneficjenta 
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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 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  

3 - 

2. Efektywność 21 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
Wkład własny grantobiorcy 

wynosi 5 % 

 

d) Efektywność kosztowa 3 

zwiększenie wskaźnika 
efektywności dla produktu nie 

przekracza 30 % wartości 
referencyjnej 

 

3. Trwałość 11 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

zwiększenie wskaźnika 
rezultatu mieści się w granicy 

30 % wartości referencyjnej 
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b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 5 
- 

 

Suma 79 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Projekt nie ma charakteru 
innowacyjnego operacje o 

podobnym charakterze były 
już realizowane na obszarze 

LGD 

 

2. Zintegrowanie 10 

Zintegrowanie sektorowe i 
kontekstowe w ramach 

operacji 

 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  0 - 

c) Kontekstowe  5 - 
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3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 
- 

 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Beneficjenci nie stanowią co 
najmniej 70 % osób z grup 

defaworyzowanych 

 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Dobra (w 
miejscowości zamieszkiwanej 
poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 

Suma 20 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. ,,Dobrze 

nam razem" pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną. Z 

uwagi, iż grantobiorca reprezentuje jednostkę sektora finansów publicznych, Przewodnicząca 

zaproponowała, by ustalić rekomendowaną kwotę wsparcia oraz przeprowadzić głosowanie w 

sprawie przyjęcia uchwały dot. wyboru operacji do finansowania, w tym: zatwierdzenia 

wyników oceny formalnej,  wyników zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z PROW na lata 

2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny merytorycznej, w tym jakościowej i 

strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia po ocenie wszystkich przedłożonych w 

ramach grantu operacji, by na podstawie sporządzonych list móc ustalić rekomendowaną kwotę 

dla niniejszej operacji z uwzględnieniem zasady, iż kwota grantu przypadająca na ww. jednostki 

nie może przekroczyć 20 %.  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącej.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: Działajmy razem i uczmy się razem - czyli 

integracja pokoleń poprzez ruch, zabawę i edukację, Wnioskodawca: Gmina Brudzew. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 12.06.2018r.  przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Działajmy razem i uczmy się razem - czyli integracja pokoleń poprzez ruch, zabawę i edukację, 

pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Działajmy 

razem i uczmy się razem - czyli integracja pokoleń poprzez ruch, zabawę i edukację. Rada LGD 

zapoznała się z prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w 

tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po 

wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie 

wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 6 
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 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Działajmy razem i uczmy się razem- czyli integracja pokoleń poprzez ruch, zabawę i edukację, 

pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 49 x 
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a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 

Projekt wykorzystuje tylko 
jeden zasób - historyczny, sam 

fakt realizacji operacji placu 
zabaw jako miejsca realizacji 

operacji nie przesądza o 
wykorzystaniu zasobów 

naturalnych w świetle 
zapisów definicji zawartej w 

Podręczniku beneficjenta 

 

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 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 30 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 5 
Wkład własny grantobiorcy 

wynosi powyżej 10 % 
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d) Efektywność kosztowa 10 

wskaźnik efektywności dla 
produktu jest mniejszy od 

wartości referencyjnej 

 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 
wskaźnik rezultatu  = wartości 

referencyjnej (387) X 2 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Wskazana „wartość dodana” 
nie jest wartością dodaną 

zgodnie z definicją zawartą w 
podręczniku dla beneficjenta. 

Wartość dodana, o której 
pisze wnioskodawca wynika 

bezpośrednio z celów i 
działań projektu. 

Grantobiorca nie wskazał z 
jakich źródeł planowane 

działania związane z niniejszą 
operacją finansowane będą w 

przyszłości 

 

Suma 88 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 
Operacja zawiera 

innowacyjność produktową 

 

2. Zintegrowanie 10  

a) Sektorowe 0 - 
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b) Obszarowe  5 - 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 
Operacja zakłada działania z 
zakresu ochrony środowiska 

 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Grantobiorca nie wskazała 
jaka będzie liczba osósb 

należących do grup 
defaworyzowanych/wykluczo

nych 

 5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Brudzew 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 40 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. 

Działajmy razem i uczmy się razem - czyli integracja pokoleń poprzez ruch, zabawę i edukację 

pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną.  

Z uwagi, iż grantobiorca reprezentuje jednostkę sektora finansów publicznych, Przewodnicząca 

zaproponowała, by ustalić rekomendowaną kwotę wsparcia oraz przeprowadzić głosowanie w 

sprawie przyjęcia uchwały dot. wyboru operacji do finansowania, w tym: zatwierdzenia 

wyników oceny formalnej,  wyników zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z PROW na lata 

2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny merytorycznej, w tym jakościowej i 

strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia po ocenie wszystkich przedłożonych w 

ramach grantu operacji, by na podstawie sporządzonych list móc ustalić rekomendowaną kwotę 

dla niniejszej operacji z uwzględnieniem zasady, iż kwota grantu przypadająca na ww. jednostki 

nie może przekroczyć 20 %.  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącej.  
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Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: „Smaki Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją 

lokalnej społeczności, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie 

Drugim. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 14.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

„Smaki Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją lokalnej społeczności, pozytywnie przeszła 

weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: „Smaki 
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Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją lokalnej społeczności. Rada LGD zapoznała się z 

prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie 

wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny 

zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. Z głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

"Smaki Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją lokalnej społeczności, pozytywnie przeszła 

weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 
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wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 43 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

15 - 

c) Działania przewidziane w operacji 6 

Grantobiorca nie 
uszczegółowił opisu dot. 

warsztatów i pokazu 
kulinarnego – stąd też 

wątpliwość budzi działanie o 
charakterze inwestycyjnym 

(czy zakup wszystkich 
elementów wyposażenia jest 

nieodzowny dla 
przeprowadzenia 

warsztatów) 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 9 

Grantobiorca nie opisał, ani 
nie załączył dokumentu 

potwierdzającego kwalifikację 
osoby do przeprowadzenia 

warsztatów (pokazu 
kulinarnego), stąd też Rada 

ma wątpliwość co do 
możliwości profesjonalnego 

przeprowadzenia ww. 
zadania. Ponadto 

grantobiorca nie zamieścił 
informacji – jakie potrawy wg 

jakich receptur 
przygotowywał będzie na 

warsztatach. Brak 
uzasadnienia dla realizacji 
pokazu kulinarnego oraz 

opisu – ile godzin, kto będzie 
brał udział w pokazie. 

 



66 

 

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 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  

3 - 

2. Efektywność 18 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 6 

Brak uzasadnienia dla zakupu 
namiotu – z opisu nie wynika, 

w jakim celu będzie on 
zakupiony, skoro 

wyposażenie nabywane w 
ramach operacji stanowić 

będzie uzupełnienie już 
posiadanego w zasobach 

lokalowych, jakimi dysponuje 
grantobiorca - koszt 

niekwalifikowany. Ponadto 
brak możliwości dokonania 

oceny racjonalności zakupów 
sprzętu i prognozowanej 

kwoty na zakup artykułów 
spożywczych – 

wnioskodawca nie opisał, 
jakie potrawy będzie 

serwował. 

 

b) Przejrzystość budżetu 3 

Niejasność budzi zakup art. 
spożywczych. Z informacji 
zawartych we wniosku nie 
można określić czy kwota 
zaplanowana na ten cel w 
budżecie jest racjonalna. 
Ponadto budżet wymaga 
korekty – brak zasadności 

zakupu urządzenia do 
gotowania ryżu i namiotu. 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
Wkład własny grantobiorcy 

wynosi 5 % 

 

d) Efektywność kosztowa 6 

zwiększenie wskaźnika 
efektywności dla produktu nie 

przekracza 30 % wartości 
referencyjnej 

 

3. Trwałość 9 x 
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a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

wskaźnik efektywności dla 
produktu jest równy wartości 

referencyjnej 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 - 

Suma 70 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

Projekt nie ma charakteru 
innowacyjnego operacje o 

podobnym charakterze były 
już realizowane na obszarze 

LGD 

 

2. Zintegrowanie 10 
Zintegrowanie sektorowe i 

kontekstowe 

 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  0 - 

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

Operacja zakłada działania w 
zakresie adaptacji do zmian 

klimatu 

 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 10 - 

5. Miejsca pracy 0 - 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Kościelec 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 40 

Członkowie rady poddali wątpliwości zakup namiotu w kwocie 1938,85 zł.  Z opisu we wniosku nie 

wynika, w jakim celu będzie on zakupiony, skoro wyposażenie nabywane w ramach operacji 

stanowić będzie uzupełnienie już posiadanego znajdującego się w zasobach lokalowych, jakimi 

dysponuje grantobiorca oraz brak jest uzasadnienia dla kosztu zakupu urządzenia do gotowania 

ryżu (wnioskodawca nabywa garnki) w kwocie 534,00 zł. Koszty zakupu namiotu i urządzenia do 

gotowania ryżu - uznali za niekwalifikowany. Wobec czego kwota kosztów kwalifikowanych z 

uwzględnieniem powyższego ulega zmniejszeniu i wynosić będzie – 23 526, 56 zł. Członkowie 

Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 22 350,00 zł  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. "Smaki 

Pokoleń" - wspólne gotowanie integracją lokalnej społeczności pozytywnie przeszła ocenę 

merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty 

wsparcia. Operacja otrzymała 110 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek.  

Wyniki głosowania: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 
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 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: Integracja przez sport, Wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Rodziców Na Recz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach 

„Szkoła z Przyszłością". 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

15.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 15.06.2018r przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła negatywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Integracja przez sport, nie przeszła pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku. 

W związku z negatywną oceną w ramach etapu I, operacja nie zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników negatywnej oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: Poznać na nowo międzypokoleniowa integracja, 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 14.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 
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członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Poznać na nowo międzypokoleniowa integracja, pozytywnie przeszła weryfikację formalną 

wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: Poznać na 

nowo międzypokoleniowa integracja. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym wnioskiem 

celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, w tym 

zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z 

głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 
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 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Poznać na nowo międzypokoleniowa integracja, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z 

LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 

lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 37 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 

Operacja wykorzystuje 
jedynie zasoby kulturowe, z 

opisu nie wynika – jakie 
konkretnie zasoby 

historyczne zostaną 
wykorzystane w operacji 
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c) Działania przewidziane w operacji 6 

Zakres operacji 
„Wzmocnienie kapitału 

społecznego…” 
ukierunkowany jest na 
działania o charakterze 

edukacyjnym. Grantobiorca 
opisał głównie zakup 

wyposażenia, zaś działania 
służące wzmocnieniu kapitału 

potraktowane zostały 
marginalnie: z wniosku nie 

wynika – jakie warsztaty będą 
prowadzone (program), ile 

czasu będą trwały, jakie 
zakupione zostaną produkty 
do ich przeprowadzenia, kto 

będzie je prowadził etc.  

 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 9 

Grantobiorca założył w 
kosztorysie jedynie koszty 
dotyczące wyposażenia – 
wątpliwość budzi realność 

przeprowadzenia warsztatów 
kulinarnych, skoro nie zostały 

na ten cel zabezpieczone 
żadne środki. Punk ciężkości 

winien zostać położony – 
zgodnie z zakresem 

tematycznych na 
wzmocnienie kapitału 

społecznego, nie zaś na 
wzmocnienie bazy 

technicznej.  

 

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 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  

3 

Grantobiorca posiada 
doświadczenie w realizacji 
podobnych przedsięwzięć 

oraz przedmiot operacji jest 
zgodny z zakresem 

działalności. Z opis nie 
wynika, jakie zasoby 

wykorzystywać będzie 
grantobiorca do realizacji 

operacji. 

 

2. Efektywność 24 x 
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a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 6 

Budżet nie uwzględnia 
działań o charakterze 

edukacyjnym. Ponadto 
niezasadny jest przy realizacji 
operacji w zakresie zgodnym 

z ogłoszeniem zakup tak 
kompleksowego wyposażenia 

kuchni. Budżet wymaga 
korekty w zakresie: okap 

przyścienny, basen 1-
komorowy, stół z blokiem 3 
szuflad, stół z 2 szufladami 

podblatowymi - zakup 
niezasadny.   

 

b) Przejrzystość budżetu 3 

Budżet wymaga korekty w 
kategorii B (B.1, B.2, B.3) 
oraz A.1 – opracowanie 

publikacji 

c) Wkład własny beneficjentów 5 
wkład własny stanowi 11 % 

 

d) Efektywność kosztowa 10 

wskaźnik dla produktu jest 
mniejszy od wartości 

referencyjnej  

 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

wskaźnik efektywności 
kosztowej = wartości 

referencyjnej (387) 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Operacja nie ma wartości 
dodanej, grantobiorca nie 
wskazał, jakie dodatkowe 
rezultaty nie wynikające 

bezpośrednio z celów 
projektu i działań zostaną 

osiągnięte 

 

Suma 70 
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Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego – podobne 

operacje realizowane były na 
obszarze LGD. 

2. Zintegrowanie 5 

Brak zintegrowania 
sektorowego (z wniosku i 

listu intencyjnego nie wynika 
jaka będzie rola partnerów 

przy realizacji operacji) i 
obszarowego 

a) Sektorowe 0 

Z listu intencyjnego i wniosku 
nie wynika, jaka będzie rola 

poszczególnych 
interesariuszy listu 

intencyjnego, ponadto jednej 
z nich PW Lilla brany był pod 

uwagę także jako potencjalny 
oferent. 

b) Obszarowe  0 

 
Grantobiorca nie wskazał w 

jaki sposób powiąże fakt 
realizacji obszaru na obszarze 

wiejskim z bardziej 
rozwiniętym obszarem 

miejskim 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 

Operacja nie zawiera działań 
ukierunkowanych na ochronę 

środowiska 
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4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Grupy wykluczone/ 
defaworyzowane nie 

stanowią więcej aniżeli 70 % 

 

5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Dobra (w 
miejscowości zamieszkiwanej 
poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 

Suma 15 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada wyraziła wątpliwość co do założonych przez 

wnioskodawcę kosztów. Rada stwierdziła brak zasadności dla zakupu następującego 

uzasadnienia: okap przyścienny w kwocie 5 164,77 zł; Basen 1-komorowy w kwocie 1536,27 zł; 

Stół z blokiem 3 szuflad w kwocie 3 565,77 zł oraz stół z 2 szufladami podblatowymi w kwocie 

1720 zł,77 zł. Poniesienie powyższych kosztów nie jest nieodzowne dla realizacji przedmiotowej 

operacji, zważywszy na jej edukacyjny charakter i rodzaj zaplanowanych w tym zakresie zadań. 

Wartość operacji przed zmianami – 19 425,39 zł, po zmianach 7 437,81 zł.  

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia z uwzględnieniem 

powyższych zmian i wnioskowanego poziomu wsparcia - 89% to: 6 619,00 zł 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. Poznać 

na nowo międzypokoleniowa integracja pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym 

ocenę jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja 

otrzymała 85 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

Wyniki głosowania: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 
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 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: „KUŹNIA TALENTÓW" - służy integracji 

międzypokoleniowej, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszewie. 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 14.06.2018r.  przez pracownika LGD: 

Operacja przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Katarzyna Pawlak.  

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

KUŹNIA TALENTÓW" - służy integracji międzypokoleniowej, pozytywnie przeszła weryfikację 

formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o przedstawienie wyników zgodności 

operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. Pani Prezes odczytała wyniki przeprowadzonej oceny dla operacji pn.: KUŹNIA 

TALENTÓW" - służy integracji międzypokoleniowej Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Po wnikliwej analizie wniosku 

wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny zgodności z LSR, 

w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Katarzyna Pawlak.  

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

KUŹNIA TALENTÓW" - służy integracji międzypokoleniowej, pozytywnie przeszła weryfikację 

zgodności z LSR, w tym w tym zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
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Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 50 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

15 

Operacja wykorzystywać 
będzie zasób kulturowy i 

zasób naturalny – brak 
zgodności zasobu 

historycznego wskazanego 
we wniosku z definicją z 

Podręcznika beneficjenta. 

 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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  

0 

Grantobiorca wskazał 
doświadczenie, ale nie 

załączył umów je 
potwierdzających, zasób 

wskazany we wniosku nie 
może zostać uznany, zawarty 

opis odnosi się do 
zintegrowania sektorowego. 

Grantobiorca zamierza 
zrealizować operację, której 

przedmiot jest zgodny z 
zakresem działalności. 

 

2. Efektywność 24 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 - 

c) Wkład własny beneficjentów 3 

 
 

wkład własny mieści się w 
granicy od 5 do 10 % 

d) Efektywność kosztowa 6 

zwiększenie wskaźnika 
efektywności mieści się w 

granicach 30 % wartości 
referencyjnej (400 osób) 

 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

zwiększenie wskaźnika 
rezultatu nie przekracza 30 % 

wartości referencyjnej 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Operacja nie ma wartości 
dodanej, grantobiorca nie 
wskazał, jakie dodatkowe 
rezultaty nie wynikające 

bezpośrednio z celów 
projektu i działań zostaną 

osiągnięte 
 

Suma 83 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 
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oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego – podobne 

operacje realizowane były na 
obszarze LGD. 

 

2. Zintegrowanie 10 

Operacja zakłada 
zintegrowanie sektorowe i 

kontekstowe 

 

a) Sektorowe 5 - 

b) Obszarowe  0 - 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 10 
Operacja zakłada działania z 
zakresu ochrony środowiska 

 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Grupy wykluczone/ 

defaworyzowane nie 

stanowią więcej aniżeli 70 % 

 
5. Miejsca pracy 0 

Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 

na obszarze gminy Dobra (w 

miejscowości zamieszkiwanej 

poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 

Suma 30 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 22 000,00 zł. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. KUŹNIA 

TALENTÓW" - służy integracji międzypokoleniowej " pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, 

w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. 

Operacja otrzymała 113 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Katarzyna Pawlak. 

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: „DOM i pasja", Wnioskodawca: Stowarzyszenie 

"DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa. 

 Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej w dniu 13.06.2018r.  przez pracownika LGD: Operacja 

przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 



83 

 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

„DOM i pasja", pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Przewodnicząca przedstawiła wyniki zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji pn.: „DOM i pasja". Po 

wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie 

wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

„DOM i pasja" pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 
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W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 49 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 - 

c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 15 - 
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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 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 24 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 10 - 

b) Przejrzystość budżetu 5 
- 

 

c) Wkład własny beneficjentów 3 
Wkład własny grantobiorcy 

wynosi 5 % 

 

d) Efektywność kosztowa 6 

wskaźnik efektywności dla 
pojedynczego produktu jest 

równy wartości referencyjnej 

 

3. Trwałość 11 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 
wskaźnik rezultatu jest równy 

wartości referencyjnej 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 5 - 

Suma 84 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 
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spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 10 

Innowacyjność produktowa  
– wypożyczanie strojów 

przez NGO 

 

2. Zintegrowanie 5 Zintegrowanie kontekstowe 

a) Sektorowe 0 - 

b) Obszarowe  0 - 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 - 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Z opisu zawartego we 
wniosku nie wynika 

jednoznacznie, iż odbiorcami 
operacji będą w co najmniej 

70 proc. Osoby z grup 
defaworyzowanych/ 

wykluczonych.  

 

5. Miejsca pracy 0 - 
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6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Kościelec 

(w miejscowości 
zamieszkiwanej poniżej 5 tys. 

mieszkańców) 

 

Suma 25 

Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, iż rekomendowana kwota wsparcia to: 19 998,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. "DOM i 

pasja" pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz 

ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 109 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek. 

Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: Razem łatwiej, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż 

Pożarna w Piekarach.  

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej w dniu 11.06.2018r.  przez pracownika LGD: Operacja 

przeszła pozytywnie weryfikację formalną. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 

członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Razem łatwiej, pozytywnie przeszła weryfikację formalną wniosku. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu I, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Przewodnicząca przedstawiła wyniki zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 dla operacji pn.: Razem łatwiej. Po 

wnikliwej analizie wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie 

wyników oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020. Z głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

 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 
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 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Razem łatwiej, pozytywnie przeszła weryfikację zgodności z LSR, w tym w tym zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

W związku z pozytywną oceną w ramach etapu II, operacja zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu III – ocena merytoryczna, w tym oceny jakościowej i oceny strategicznej oraz IV – 

wybór operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie wniosku o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami oraz analiza dołączonych do wniosku dokumentów.  

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, członkowie Rady przystąpili do oceny 

merytorycznej, w tym oceny jakościowej i strategicznej oraz ustalenia kwoty wsparcia, 

przyznając punkty w ramach każdego z kryteriów wyboru operacji grantowych, które 

odnotowywał na karcie oceny merytorycznej i strategicznej członek Komisji Regulaminowej. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby podczas przyznawania punktacji 

wyrazili swoją opinię w ramach ocenianego kryterium oraz wydali rekomendacje dotyczące 

udzielenia pomocy w tym wysokości kwoty wsparcia w ramach LSR. Po przydzieleniu punktów 

przez każdego członka Rady, członek Komisji Regulaminowej, zaprezentował uśrednione wyniki 

wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów operacji i rekomendowaną kwotą wsparcia 

według poniższego: 

Lp. Kryteria wyboru operacji Punkty Uzasadnienie 

Ocena Jakościowa 

1. Jakość przedsięwzięcia 41 x 

a) Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji 10 - 

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

9 

Operacja wykorzystuje 
jedynie zasoby kulturowe, z 

opisu nie wynika – jakie 
konkretnie zasoby 

historyczne zostaną 
wykorzystane w operacji 
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c) Działania przewidziane w operacji 10 - 

d) Realność założeń rzeczowych i merytorycznych 9 

Zarówno z zapytania 
ofertowego, jak i oferty 

pozycji B.1 nie wynika, jaka 
gwiazda, jakiego programu 

kulinarnego będzie 
zaangażowana do Pikniku 
kulinarnego. Zastrzeżenie 

budzi brak rozeznania 
cenowego dla udziału 
jednego z uczestników 
programu kulinarnego. 

9 

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 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  

3 

Grantobiorca posiada 
doświadczenie w realizacji 
podobnych przedsięwzięć 

oraz przedmiot operacji jest 
zgodny z zakresem 

działalności. Z opis nie 
wynika, jakie zasoby 

wykorzystywać będzie 
grantobiorca do realizacji 

operacji. 

 

2. Efektywność 20 x 

a) Adekwatność i racjonalność założeń finansowych 6 

Zapytanie ofertowe 
dotyczące pikniku 

kulinarnego było nazbyt 
ogólne – nie precyzowało 

dokładnie – na czym polegać 
będzie usługa, jakiego typu 

dania będą przygotowywane, 
jakie produkty mają być 
zapewnione (informacja 

niniejsza może mieć istotny 
wpływ przy szacowaniu 

kosztów w ramach wyceny. 
Wątpliwość budzi kwota 

założona na ten cel, 
zważywszy na udział 
„gwiazdy” z telewizji.  
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b) Przejrzystość budżetu 3 

Brak uszczegółowienia do 
pozycji nr B.1, ponadto zakup 

stołów w ilości 15 sztuk dla 
przewidywanej liczby osób 

jest bezzasadny. Grantobiorca 
nie zakładał zakupu ławek, 
ławki nie wskazane zostały 

także w zasobach tym samym 
należy uznać, iż stoły 

wykorzystywane będą w 
formie „stołów szwedzkich”. 

W ocenie Rady –  10 sztuk 
stołów spełni swoje zadanie 

podczas wydarzenia 
kulinarnego. Ponadto dla 
realizacji pikniku nie jest 

zasadnym nabywanie 
mikrofali do zabudowy. 

Operacja dotyczy 
przedsięwzięcia o charakterze 

kulinarnym, zatem zakup 
kolumn aktywnych nie 

wykazuje związku z tematem 
tym samym nie może zostać 
uznany za zasadny. Budżet 

wymaga korekty.  

 

c) Wkład własny beneficjentów 5 
wkład własny stanowi 11 % 

 

d) Efektywność kosztowa 6 

Wartość operacji nie 
przekracza 30 % wartości 

referencyjnej 

 

3. Trwałość 9 x 

a) Efektywność wskaźników rezultatu 6 

wskaźnik efektywności 
kosztowej = wartości 

referencyjnej (387) 

 

b) Utrzymanie wskaźników i efektów operacji 3 

Operacja nie ma wartości 
dodanej, grantobiorca nie 
wskazał, jakie dodatkowe 
rezultaty nie wynikające 

bezpośrednio z celów 
projektu i działań zostaną 

osiągnięte 

 

Suma 70 
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Przewodnicząca poinformowała, iż kolejnym etapem oceny jest ocena strategiczna. Każdy 

członek Rady został poproszony o wypowiedzenie się na temat danego kryterium na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Przewodnicząca poinformowała również, iż o przyznaniu punktów podczas 

oceny strategicznej zgodnie z kryteriami wyboru operacji decyduje zwykła większość głosów. 

Członek Komisji Regulaminowej odnotował uzasadnienie dokonanej oceny na karcie oceny 

merytorycznej. 

Ocena strategiczna 

1. Innowacyjność 0 

operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego – podobne 

operacje realizowane były na 
obszarze LGD. 

 

2. Zintegrowanie 5 
Brak zintegrowania 

sektorowego i obszarowego 

 

a) Sektorowe 0 

Z listu intencyjnego nie 
wynika, jaka będzie rola 

poszczególnych 
interesariuszy listu 

intencyjnego, ponadto jednej 
z nich PW Lilla brany był pod 

uwagę także jako potencjalny 
oferent. 

 

b) Obszarowe  0 

Grantobiorca nie wskazał w 
jaki sposób powiąże fakt 

realizacji obszaru na obszarze 
wiejskim z bardziej 

rozwiniętym obszarem 
miejskim 

 

c) Kontekstowe  5 - 

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 0 

Operacja nie zawiera działań 
ukierunkowanych na ochronę 

środowiska 

 

4. Grupy defaworyzowane/wykluczone 0 

Grupy wykluczone/ 
defaworyzowane nie 

stanowią więcej aniżeli 70 % 
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5. Miejsca pracy 0 
Operacja nie zakłada 

utworzenia miejsc pracy 

 

6. Lokalizacja 10 

Operacja realizowana będzie 
na obszarze gminy Dobra (w 
miejscowości zamieszkiwanej 
poniżej 5 tys. mieszkańców) 

 

Suma 15 

 

Członkowie Rady poddali wątpliwości następujące koszty: zakup stołów w ilości 15 sztuk dla 

przewidywanej liczby osób został przeszacowany. Grantobiorca nie zakładał zakupu ławek, 

ławki też nie zostały wskazane w zasobach grantobiorcy. Tym samym należy uznać, iż stoły 

wykorzystywane będą w formie „stołów szwedzkich”. W ocenie Rady –  10 sztuk stołów spełni 

swoje zadanie podczas wydarzenia kulinarnego. Ponadto dla realizacji pikniku nie jest zasadnym 

nabywanie mikrofali do zabudowy. Operacja dotyczy przedsięwzięcia o charakterze kulinarnym, 

zatem zakup kolumn aktywnych nie wykazuje związku z tematem przewodnim operacji, a tym 

samym nie może zostać uznany za zasadny.  Kwota grantu: 20 070,68 zł zostaje pomniejszona o 

następujące pozycje: 

 1536,90 zł ( 5 szt. stołów x 307,38 zł) 

 1379,98 zł (kolumna aktywna) 

 1368,00 zł (mikrofala do zabudowy) 

Wartość projektu z uwzględnieniem oceny rady: 15 785,80 zł Rekomendowana kwota wsparcia z 

uwzględnieniem poziomu wsparcia wskazanego we wniosku o powierzenie grantu 89% kk w 

zaokrągleniu do pełnego złotego : 14 049 zł 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, iż operacja pn. Razem 

łatwiej pozytywnie przeszła ocenę merytoryczną, w tym ocenę jakościową i strategiczną oraz 

ustalenie rekomendowanej kwoty wsparcia. Operacja otrzymała 85 punktów. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników oceny formalnej,  wyniki zgodności operacji z LSR, 

w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny 

merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty wsparcia. Z 

głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. 

Wyniki głosowania: 
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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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem kolejnej oceny była operacja pt.: Stworzenie miejsca integracji lokalnej 

społeczności obszaru LGD, Wnioskodawca: Stowarzyszenie „ONES". 

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

11.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej ponownej oceny formalnej w dniu 13.06.2018r. przez pracownika LGD: 

Operacja nie przeszła pozytywnie weryfikacji formalnej. Rada LGD zapoznała się z 

prezentowanym wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie 

wniosku wszyscy członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny 

formalnej.  

 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 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Stworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności obszaru LGD, negatywnie przeszła 

weryfikację formalną wniosku. 

W związku z negatywną oceną w ramach etapu I, operacja nie zakwalifikowała się do oceny w 

ramach etapu II – ocena zgodności z LSR, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników negatywnej oceny formalnej. 

Wyniki głosowania: 

 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 par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Przedmiotem oceny była operacja pt.: Ekologiczna integracja mieszkańców gminy Goszczanów, 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Gminy Goszczanów.  

Na skutek przeprowadzonej oceny formalnej we wniosku stwierdzono braki/oczywiste omyłki, 

których wykaz zawarty jest w kserokopii pisma wysłanego do wnioskodawcy, stanowiącego 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pismo w sprawie uzupełnień wysłano dnia: 07.06.2018 r.; uzupełnienia otrzymano dnia: 

13.06.2018 r. 

Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej w dniu 13.06.2018r.  przez pracownika LGD: Operacja 

nie przeszła pozytywnej weryfikacji formalnej. Rada LGD zapoznała się z prezentowanym 

wnioskiem celem zweryfikowania oceny formalnej. Po wnikliwej analizie wniosku wszyscy 
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członkowie Rady przystąpili do głosowania w sprawie wyników oceny formalnej. Z głosowania 

wyłączyła się Pani Katarzyna Pawlak. 

 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 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż operacja pn. 

Ekologiczna integracja mieszkańców gminy Goszczanów, negatywnie przeszła weryfikację 

formalną wniosku. 

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

finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników negatywnej oceny formalnej. 

Z głosowania wyłączyła się Pani Katarzyna Pawlak. Wyniki głosowania: 

 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

Przewodnicząca Rady po zakończeniu ocen wniosków w ramach naboru nr 10/2018/G odczytała 

listę ocenionych operacji według kolejności uzyskanych punktów. Przewodnicząca Rady 

poinformowała, iż łączna kwota rekomendowanego wsparcia oraz kwota środków wnioskowanych 

przez grantobiorców reprezentujących jednostki sektora finansów publicznych wynosi: 155 683,00 

zł, w tym kwota grantobiorców reprezentujących KSFB wynosi 48 750,00 zł. Wskutek powyższego 
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zostaje przekroczony limit 20 % środków JSFB w ramach planowanego projektu grantowego. Udział 

KSFB wynosi obecnie 31,31 %.  

Przewodnicząca poinformowała, iż w przedmiotowej sytuacji wartość rekomendowanej kwoty 

wsparcia dla Powiatu Tureckiego wynosi 23 750,00  zł, natomiast kwota rekomendowana dla Gminy 

Brudzew 25 000,00 zł. Jednak z uwagi na fakt, iż Powiat Turecki zajął niższą pozycję na liście 

rankingowej - nie zmieści się w limicie środków bowiem przekroczony został limit 20 % wartości 

udzielonego grantu na rzecz JSFB.  

Przewodnicząca zwróciła się do członków rady z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie 

operacji Dobrze nam razem i poddaniu jej głosowaniu. Z głosowania wyłączył się Pan Sławomir 

Adamiak. 

 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 

Członkowie zgodnie oświadczyli, iż kwota rekomendowanych środków dla operacji Dobrze nam 

razem wynosi - 23 750,00 zł, jednak operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu.  

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały dot. wyboru ww. 

operacji do finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny formalnej,  wyników 

zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników 

pozytywnej oceny merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty 

wsparcia.  

Z głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak. Wyniki głosowania: 

 liczba osób obecnych podczas głosowania – 6 

 liczba osób uprawnionych do głosowania – 5 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu – 5 

 liczba oddanych głosów ważnych – 5 
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 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 została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

Przewodnicząca zwróciła się do członków rady z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie operacji 

Dobrze nam razem oraz Działamy razem i uczymy się razem - czyli integracja pokoleń przez ruch, 

zabawę i edukację i poddanie jej pod głosowanie. 

 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 

Członkowie zgodnie oświadczyli, iż kwota rekomendowanych środków dla operacji Dobrze nam 

razem oraz Działamy razem i uczymy się razem - czyli integracja pokoleń przez ruch, zabawę i 

edukację 25 000,00 zł. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.  

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały dot. wyboru ww. 

operacji do finansowania, w tym: zatwierdzenia wyników pozytywnej oceny formalnej,  wyników 

zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z PROW na lata 2014-2020, zatwierdzenia wyników 

pozytywnej oceny merytorycznej, w tym jakościowej i strategicznej oraz rekomendowanej kwoty 

wsparcia. Wyniki głosowania: 

 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 
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 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

Przewodnicząca poinformowała, iż w dalszej części posiedzenia zostaną podjęte uchwały w 

sprawie wyrażenia opinii nt. zaproponowanych zmian w umowach. Przewodnicząca poprosiła o 

wypełnienie deklaracji bezstronności.  

Na podstawie listy obecności oraz rejestru interesów członków Rady, Przewodnicząca 

dokonała sprawdzenia parytetów: 

- grupa interesu społecznego: 33,33 % 

- grupa interesu gospodarczego: 16,67 % 

- grupa interesu publicznego: 33,33 % 

- mieszkańcy obszaru, którzy nie reprezentują żadnej z grup interesu: 16,67 % 

66,67 % głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.  

 

Przystąpiono do odczytania i analizy pism przedłożonych przez wnioskodawców: 

Gmina Przykona - Prezes LGD poinformowała, iż wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie 

zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 30 listopada 2018 

r. dla operacji pn.: Zagospodarowanie planów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, 

Olszówka i Zimotki z uwagi na trwające procedury oceny postępowania przetargowego dla ww. 

operacji. 

Członkowie Rady zgodnie orzekli, iż przedmiotowa zmiana pozostaje bez wpływu na ocenę i 

wybór przedmiotowej operacji. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania w sprawie 

zgodności wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany umowy z LSR oraz kryteriami wyboru 

operacji. Z głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas. 

 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 
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 liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały – 0 

 liczba osób wstrzymujących się od głosowania  

 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  



Gmina Brudzew - Prezes LGD poinformowała, iż wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie 

zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 30 listopada 2018 

r. dla operacji pn.: Przebudowa świetlicy w Koźminie i zakup wyposażenia z uwagi na trwające 

procedury oceny postępowania przetargowego dla ww. operacji. 

Członkowie Rady zgodnie orzekli, iż przedmiotowa zmiana pozostaje bez wpływu na ocenę i 

wybór przedmiotowej operacji. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania w sprawie 

zgodności wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany umowy z LSR oraz kryteriami wyboru 

operacji.  

 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  

 

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD.  

 

Daria Graczyk - Prezes LGD poinformowała, iż wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie 

zgody na: 

 przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, tj. od dnia 

01.06.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. na termin: od dnia 01.08.18 do dnia 20.08.2018 r. oraz 

wniosku o płatność drugiej transzy pomocy z terminu od dnia 01.06.2018 r. do dnia 
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31.08.2018 r. na termin: od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Powyższe spowodowane 

jest odmową wykonania prac przez potencjalne podmioty gospodarcze domków, które 

zostały zaplanowane w przedmiotowym projekcie w okresie letnim (duże obłożenie 

zleceniami potencjalnych wykonawców) 

 umożliwienie realizacji projektu na dwóch działkach tj.:, pierwszej wpisanej do projektu o 

nr 360/2 będącej własnością Darii Graczyk oraz drugiej będącej w jej posiadaniu na mocy 

zawartej umowy dzierżawy od dnia 17 czerwca 2018 r. o nr 359/2. Zmiana niniejsza 

spowodowana jest brakiem możliwości usytuowania dwóch domków wg koncepcji 

zawartej w projekcie o wymiarach 7 m x 5 m oraz 10 m x 3,5 m na działce będącej 

własnością Darii Graczyk z uwagi na nie dochowanie odległości 4 m jednego z domków 

 od granicy działki sąsiadującej.  

Kopię umowy oraz oświadczenie - zgodę właściciela na realizację operacji Wnioskodawca 

przedłożył w załączeniu niniejszego pisma.  

Członkowie Rady zgodnie orzekli, iż przedmiotowa zmiana pozostaje bez wpływu na ocenę i 

wybór przedmiotowej operacji. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania w sprawie 

zgodności wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany umowy z LSR oraz kryteriami wyboru 

operacji. Z głosowania wyłączyła się Pani Jolanta Łożyńska.  

 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  

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 10 ust. 3 Regulaminu 

Rady LGD. 

 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. 

  

 




