
Protokół z XXI Posiedzenia Rady 
LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

Zakrzów, biuro LGD 1 październik 2018 r. 
 

Protokół w sprawie oceny przez Radę LGD „Gościniec 4 żywiołów” wniosku o przyznanie pomocy  
nr 1/OW/4/2018 „Moja pierwsza firma”- - podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia 
własnej dział. gospodarczej z uwzględ. komponentu związaną z branżą turystyczną oraz rozwój i promocja 
klastrów meblowego, obuwniczego oraz spożywczej inicjatywy klastrowej na operacje własną w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW 2014-2020 w ramach ogłoszenia nr. OW/4/2018 na operacje własną z dnia 02-
08-2018 r.  
 
Przed posiedzeniem Rady związanym z oceną wniosku o przyznanie pomocy odbyło się szkolenie Rady -  
dotyczące procedury wyboru operacji własnych, omówione zostały min. kolejne kroki oceny przez Radę LGD, 
sposoby wypełniania kart oceny a także zasady realizacji operacji i monitoringu LSR. Szkolenie przeprowadziła  
p. Ewa Frosztęga.  
 
Przewodnicząca Rady P. Magdalena Adamczyk otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych Członków 
Rady. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie wypełnionej 
przez zebranych członków Rady listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia - 
poinformowała, że obecnych jest 9 członków Rady w związku z powyższym osiągnięte zostało wymagane 
kworum. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik biura Ewa Frosztęga.  
Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Sekretarza Rady członkowie rady wybrali jednogłośnie p. Małgorzatę 
Chyczyńską do pełnienia funkcji sekretarza. Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, 
zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku 
posiedzenia o dodatkowe punkty. W tym zakresie nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem wniosków 
porządek obrad został przyjęty w proponowanym brzmieniu.  
 
Program Posiedzenia Rady:  

1. Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, parytetów, rejestru interesów i innych dokumentów. 
2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do złożonego wniosku nr. 1/OW/4/2018.  
3. Analiza i ocena projektu własnego. 

Ad. 1  
 

P. Magdalena Adamczyk poinformowała o ogłoszeniu na operacje własną nr OW/4/2018.    
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, 
gospodarczego i publicznego. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że ocena operacji przez Radę będzie się 
odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady. 
Przewodnicząca  poprosiła p.  Ewę Frosztęgę  o przedstawienie informacji na temat poprawności złożenia 
wniosku.  
 
Ad. 2  
Następnie Przewodnicząca Rady wskazała na zasady wyłączeń z oceny i wyboru operacji oraz przedstawiła 
sposób wypełniania deklaracji bezstronności i poufności. Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności w 
odniesieniu do wniosku będącego przedmiotem oceny i przekazali je Przewodniczącemu Rady. Nikt nie wyłączył 
się z oceny i wyboru operacji.  
 
Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie złożonych przez Członków Rady deklaracji 
bezstronności i poufności oraz rejestru interesów (przygotowanego przez Zarząd) dokonali analizy grup 
interesów i stwierdzili, że przy obecnym składzie Rady na posiedzeniu ani podmiot lub sektor publiczny, ani  
żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% głosów, oraz co najmniej 50% głosów będą posiadały 
podmioty nie będące instytucjami publicznymi oraz że podczas głosowania nad każdym z wniosków zachowane 
zostaną wymagane parytety.  
Ad. 3  



Następnie Rada LGD przystąpiła do oceny projektu własnego pod kątem zgodności z LSR. Rada przystąpiła do 
omawiania operacji.   
 

Ocena zgodności operacji z LSR oraz zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana 
realizacja tej operacji dokonana została na wspólnej dla wszystkich karcie: Karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
Karcie oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie: 
- realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 
- zgodności z Programem, w tym z: 
   - warunkami udzielenia wsparcia wskazanymi w informacji o planowanej do realizacji operacji, 
   - formą wsparcia wskazaną w informacji o planowanej do realizacji operacji, 
- zgodności z zakresem tematycznym, w ramach którego realizowana będzie operacja, a który został wskazany w 
informacji o planowanej do realizacji operacji, 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 
 
Do wniosku została wypełniona Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz Karta - weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Wniosek nr  1/OW/4/2018 - „Moja pierwsza firma”- - podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i 
prowadzenia własnej dział. gospodarczej z uwzględ. komponentu związ. z branżą turystyczną oraz rozwój i 
promocja klastrów meblowego, obuwniczego oraz spożywczej inicjatywy klastrowej 

Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w zakresie zgodności operacji 
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.  
Nad każdym z kryteriów oceny głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 
za zgodną z LSR, przy:  9 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady  
i parytety. 
 
Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełniła: Kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Kartę oceny 
zgodności operacji z LSR. Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety. Nikt nie 
wyłączył się z głosowania. Na tym ocena zgodności z LSR wniosków została zakończona. 
 
Następnie Rada LGD przystąpiła do oceny operacji pod kątem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 
operacji własnej. Dokonano oceny każdego z kryteriów osobno. Głosowaniu poddawano każdą możliwą do 
przyznania w danymi kryterium liczbą punktów. Na podstawie wyników głosowania Sekretarz Rady wypełnił 
odpowiednią kartę oceny. Liczba przyznanych punktów oraz uzasadnienie dokonanej oceny znajduje 
odzwierciedlenie w karcie oceny operacji.   

Ocena zgodności operacji nr 1/OW/4/2018 z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 34 punkty, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  

Lp Nazwa kryterium 
Liczba 
przyznanych 
punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1 Innowacyjność projektu      2 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
Tworzenie warunków dla powstawania 
nowych miejsc pracy  

3 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 
Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb 
grup defaworyzowanych lub podmiotów 
ekonomii społecznej 

15 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 



Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady i parytety. 
 

Po dokonaniu oceny Przewodnicząca Rady sprawdziła kartę oceny i stwierdziła formalną  prawidłowość jej 
wypełnienia oraz potwierdziła zastosowane właściwej punktacji i poprawność zliczonych punktów.  

Następie Rada LGD przystąpiła do ustalenia wysokości wsparcia dla wniosku 1/OW/4/2018. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z LSR LGD „Gościniec 4 żywiołów” pomoc na operacje własną 
jest przyznawana zgodnie z LSR i maksymalna intensywność wsparcia wynosi 95%. 
 

Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej 1/OW/4/2018. 
 

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 48 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. 
Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 95% oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 48 000,00 
zł. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością 
pomocy przewidzianą dla danej grupy Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla 
danego typu operacji. Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 48 000,00 zł. 

 9 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonego głosowania został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety. 
 

 
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały dla operacji własnej nr 1/OW/4/2018.  

 
Przedstawiono projekt uchwały nr XXI/142/18 z dnia 01.10.2018r., w sprawie wybrania operacji własnej do 
realizacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej nr 1/OW/4/2018  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety. 
W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia 
obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.  

 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie  
i podziękowała wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę. 

Na tym protokół zakończono. 
 
 Podpis Sekretarza Rady:                                                                                       Podpis  Przewodniczącego Rady: 

  Małgorzata Chyczyńska                                                                                                   Magdalena Adamczyk 

 
 

Zakrzów, 01.10.2018 r. 

4 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska lub klimatu lub 
edukacja ekologiczna 

0 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 Zasięg oddziaływania projektu 3 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Inspiracja lokalnym dziedzictwem 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 Partnerstwo 2 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Doświadczenie wnioskodawcy i partnera w 
realizacji projektów 

6 
Za przyznaniem punktów głosowało 9 osób 
9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 34  


