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         PROTOKÓŁ Nr 1/2019/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 14 maja 2019 roku 

 

dotyczącego naboru nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięć: 

 

o Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, 

sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i 

wyposażenie, 

o 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, 

o 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 

 W dniu 14 maja 2019 r. w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor  Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Grabski Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Grzegorz Piotrowski Mieszkańcy Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

oraz  

 

Dariusz Babijczuk  – p.o Kierownik Biura LGD 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

W niniejszym protokole określenie wszyscy za  oznacza wszystkich obecnych i uprawnionych do oceny  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad. 

2. Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków.  

4. Ocena wniosku za zgodność z LSR. 

5. Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru. 

6. Wystosowanie pism do wnioskodawców  

7. Zakończenie. 

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Pan Maciej Filipek stwierdzając zarazem jego 

prawomocność (ilość członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 10). 

Na protokolanta wskazano Radosława Michalika (wszyscy za). Przewodniczący przedstawił planowany 

porządek posiedzenia i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do 

proponowanego porządku obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za). 

 

Ad. 2 Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wszystkim zgromadzonym członkom listę złożonych wniosków: 

 

 

 

 

L.p 

 

Numer 

wniosku 

 

Imię i 

nazwisko/ 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Data 

i godzina 

wpływu 

Adres zamieszkania 

lub adres miejsca 

wykonywania 

działalności/ 

adres siedziby 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji 

Lokalizacja 

operacji 

(województwo, 

powiat, gmina: 

miejscowość) 

Wnioskowana 

kwota 

operacji 

1 1/1.1/1/2019 
Gmina 

Trzebinia 

08.04.2019 

10:01 

ul. Marszałka 

Piłsudskiego 14, 32-

540 Trzebinia 

,,Zagospodarowanie terenu przy 

Domu Kultury w 

Myślachowicach – zadanie III” 

małopolskie, chrzanowski, 

Trzebinia, 

Działki: 5/7, 5/16, 5/18, 

1571 

32-540  Myślachowice 

200 000, 00 zł 

2 2/1.1/1/2019 
Gmina 

Trzebinia 

08.04.2019 

10:03 

ul. Marszałka 

Piłsudskiego 14, 32-

540 Trzebinia 

,,Błonia Karniowickie  – 

zagospodarowanie terenu na cele 

kulturalno-sportowe” 

ul. Sportowa: działki: 609, 

610, 1201, 1202 

32-540  Karniowice 

200 000, 00 zł 

3 3/2.1/1/2019 Tomasz Jeleń 
08.04.2019 

10:20 

ul. Karola 

Szymanowskiego 20, 

32-500  Pogorzyce 

,,Utworzenie przedsiębiorstwa 

przetwarzania drewna 

bezpośrednio u klienta wraz z 

kompleksowym 

zagospodarowaniem surowca 

oraz usuwaniu drzewostanu 

zagrażającemu infrastrukturze” 

ul. Karola Szymanowskiego 

20, 

32-500  Pogorzyce 

100 000, 00 zł 

4 4/2.2/1/2019 

Pensjonat dla 

osób starszych 

,,OPIEKA” 

Barbara Gasek 

08.04.2019 

10:27 

ul. Korycińskiego 8,  

32-566 Alwernia 

,,Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez utworzenie 

dodatkowych miejsc 

noclegowych w wyniku 

modernizacji i doposażenie 

pensjonatu dla osób starszych w 

ramach LGD Partnerstwo na 

Jurze i marki Chrzanolandia” 

ul. Korycińskiego 8, 

32-566 Alwernia 
277 206,00 zł 

5 5/2.2/1/2019 
PROFEKTA  

Sp. z o.o 

08.04.2019 

10:36 

uL. Wolności 12 

32-590 Libiąż 

,,Uloterapia – nowym 

niekonwencjonalnym sposobem 

połączenia tradycji i dziedzictwa 

narodowego z dbaniem o nasze 

zdrowie w połączeniu z edukacją 

ekologiczną i turystyką” 

ul. Podlas 12 

32-552 Płaza 
300 000,00 zł 

6 6/2.1/1/2019 
Wojciech 

Olszewski 

08.04.2019 

10:48 

ul. Ogrodowa 7, 

32-566 Alwernia 

,,Uruchomienie  działalności 

gospodarczej sprzedaży nosideł 

dla niemowląt i dzieci Doux-

Doux” 

ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 68, 

32-566 Alwernia 

100 000,00 zł 

Lista złożonych wniosków 
 

2.1 otwarcie działalności 2.2 rozwój działalności 1.1 niekomercyjna 

infrastruktura 

3.1 edukacja 

ekologiczna 
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7 7/2.1/1/2019 Marcin  Obetkał 
18.04.2019 

10:23 

ul. Różana 4A, 

32-566 Alwernia 

,,Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług 

informatycznych, tworzenia 

oprogramowania oraz 

świadczenia usług kompleksowej 

oprawy muzycznej i dekoracji 

światłem imprez 

okolicznościowych” 

ul. Różana 4A 

32-566 Alwernia 
100 000,00 zł 

8 8/2.2/1/2019 

Firma 

Usługowo-

Handlowa 

"NOWIX" 

Mariusz Nowak 

18.04.2019 

14:05 

 

ul. H Sienkiewicza 7, 

32-566 Alwernia 

,,Rozwój  Firmy "NOWIX" 

poprzez zakup rusztowań 

elewacyjnych wraz z namiotami 

magazynowymi” 

ul. H Sienkiewicza 7 

32-566 Alwernia 
247 624,00 

9 9/1.1/1/2019 
Gmina 

Alwernia 

19.04.2019 

11:31 

ul. Gęsikowskiego 7,  

32-566 Alwernia 

,,Budowa kompleksu 

rekreacyjno-sportowego w 

Alwerni” 

ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 4, 

32-566 Alwernia 

200 000,00 

10 
10/2.2/1/201

9 

Excelsior 

Global Invest 

Group 

 Sp. z o.o. 

 Oddział 

Regulice 

19.04.2019 

12:13 

ul. Kolejowa 6, 

32-566  Regulice 

 

,,Rozwój przedsiębiorstwa 

poprzez utworzenie 

wypożyczalni E-MTB 

promującej markę 

"Chrzanolandia" 

ul. Kolejowa 6, 

32-566  Regulice 
300 000,00 

11 
11/2.1/1/201

9 

Wiesław  

Ciapała 

23.04.2019 

13:35 

ul. Kochanowskiego 

9, 

32-545  Dulowa 

,,Utworzenie internetowej 

platformy szkoleniowej do nauki 

języka angielskiego z 

wykorzystaniem efektywnych 

technik szybkiego uczenia się i 

zapamiętywania" 

ul. Świętego Krzyża 2, 

32-545 Dulowa 
100 000,00 

12 
12/1.1/1/201

9 
Gmina Libiąż 

23.04.2019 

14:56 

ul. Działkowa 1, 

32-590 Libiąż 

,,Modernizacja i remont Filii 

bibliotecznej nr 3 w Gromcu w 

celu wzmocnienia oferty czasu 

wolnego mieszkańców” 

Gromiec Ul. Traugutta 1, 

32-590 Libiąż 
106 081,00 

13 
13/2.2/1/201

9 
Dawid Łatka 

24.04.2019 

11:13 

 ul. Szembeka 58, 

32-540  Młoszowa 

,,Budowa gospodarstwa 

agroturystycznego na potrzeby 

lokalnej społeczności oraz 

turystów w celu rozwoju lokalnej 

bazy wypoczynkowej i 

rekreacyjnej w obszarze LGD 

Partnerstwo na Jurze” 

ul. Szembeka dz:755/1, 

755/5 

32-540 Młoszowa 

244 000,00 

14 
14/2.2/1/201

9 

Bartosz Serniak 

BLASZKA&B

ART 

24.04.2019 

11:25 

ul. Armii Krajowej 

89A, 

32-590 Libiąż 

,,Rozwój przedsiębiorstwa 

opierający się na zwiększeniu 

konkurencyjności firmy poprzez 

poszerzenie zakresu oferowanych 

produktów za pomocą zakupionej 

w ramach projektu maszyny 

produkcyjnej” 

ul. Armii Krajowej 89A, 

32-590 Libiąż 
209 720,00 

15 
15/2.1/1/201

9 
Elżbieta Knapik 

24.04.2019 

12:00 

ul. Tenczyńska 55, 

32-566  Regulice 

 

,,Podjęcie działalności 

gospodarczej  

w zakresie wykonywania 

wyrobów rękodzieła 

artystycznego” 

ul. Tenczyńska 55 

32-566  Regulice 
100 000,00 

16 
16/2.2/1/201

9 

EMKA 

SERVICE 

KATARZYNA 

KURNIK 

24.04.2019 

12:35 

ul. Elizy 

Orzeszkowej 33A, 

32-551 Babice 

,,Rozwój przedsiębiorstwa 

EMKA SERVICE KATARZYNA 

KURNIK poprzez rozbudowę 

siedziby oraz zakupy 

inwestycyjne i działania 

marketingowe” 

ul. Elizy Orzeszkowej 33A, 

32-551 Babice 
141 045,00 

17 
17/2.1/1/201

9 
Piotr Obetkał 

24.04.2019 

12:57 

ul. Różana 4A, 

32-566 Alwernia 

,,Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług projektowych, 

sprawowaniu nadzoru 

budowlanego i kierowania 

robotami budowlanymi oraz 

wykonywanie robót budowlanych 

ze świadczeniem usług sprzętem 

budowlanym” 

ul. Różana 4A 

32-566 Alwernia 
100 000,00 

18 
18/1.1/1/201

9 

Ludowy Klub 

Sportowy 

"Wisła" 

Jankowice 

24.04.2019 

13:06 

 

 

ul. Sportowa 5 

32-551 Jankowice 

 

 

,,Utworzenie plenerowego 

miejsca rekreacji, spotkań, 

szeroko rozumianej integracji 

mieszkańców, w którym bez 

względu na warunki 

atmosferyczne można będzie 

przybliżyć turystom kulturę i 

historie naszej miejscowości oraz 

stworzyć lokalnym organizacjom 

lepsze warunki promocji na 

kompleksie sportowo-

rekreacyjnym LKS Wisła 

Jankowice” 

ul. Sportowa 5 

32-551 Jankowice 
50 000,00 
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Ad. 3 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza, że 

 

1. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 1/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 1/1.1/1/2019 

 

2. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 2/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 2/1.1/1/2019 

 

3. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 9/1.1/1/2019 wyłącza się jedna osoba Pan Grzegorz 

Pater, Pan Jarosław Gaweł oraz Elżbieta Lewicka –  pracownicy Gminy Alwernia lub jej 

jednostek  

      % osób z sektora publicznego: 14% 

% osób z sektora społecznego: 57 % 

% osób z sektora gospodarczego: 29 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 9/1.1/1/2019 

 

4. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 12/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

19 
19/2.2/1/201

9 
Maria Żołądź 

24.04.2019 

13:17 

ul. Lipcowa 62, 

32-540 Trzebinia 

,,Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa Maria Żołądź 

dzięki zakupowi niezbędnego 

wyposażenia w celu poszerzenia 

działalności o mobilną 

gastronomię na potrzeby lokalnej 

społeczności oraz turystów 

odwiedzających teren LGD” 

Młoszowa 

ul. Szembeka 15 

32-540 Trzebinia 

235 230,00 

20 
20/1.1/1/201

9 

Gmina 

Chrzanów 

24.04.2019 

13:39 

aleja Henryka 20, 

32-500 Chrzanów 

,,Budowa wiaty biesiadnej w 

miejscowości Płaza oraz wiaty 

rekreacyjnej z grilowiskiem w 

miejscowości Luszowice” 

działka nr 1501/8 

32-500  Płaza, 

oraz  

działka  nr 1766/8 

32-500  Luszowice 

150 737,00 

21 
21/2.2/1/201

9 

Przedsiębiorstw

o Handlowo-

Usługowe 

Kraina Smyka 

Rafał Węgrzyn 

24.04.2019 

13:46 

ul. Traugutta 4, 

32-590  Gromiec 

,,Zakup urządzeń sportowo-

rekreacyjnych” 

ul. Traugutta 4, 

32-590  Gromiec 
299 999,00 

22 
22/1.1/1/201

9 

Stajnia 

Pałacowa w 

Płazie 

24.04.2019 

14:48 

ul. Wiosny Ludów 4 

32-552  Płaza 

 

,,Przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

czasu wolnego pod nazwą 

,,Pałacowy folwark" 

ul. Wiosny Ludów 4 

32-552  Płaza 

 

199 433,45 

23 
23/2.1./1/201

9 

Samanta 

Ostrowska 

24.04.2019 

15:48 

ul. Poziomkowa 5, 

32-501  Pogorzyce 

,,Utworzenie mobilnego placu 

zabaw” 

ul. Poziomkowa 5, 

32-501  Pogorzyce,  

 

100 000,00 



5 

 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 4 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 12/1.1/1/2019 

 

5. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 18/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 5 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 18/1.1/1/2019 

 

6. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 20/1.1/1/2019 wyłącza się Jadwiga Pietrzyk, 

mieszkanka Luszowic – miejsce realizacji operacji: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 6 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 20/1.1/1/2019 

 

7. Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 22/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 7 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 22/1.1/1/2019 

 

8. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 4/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 8 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 4/2.2/1/2019 

 

9. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 5/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 9 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 5/2.2/1/2019 

 

10. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 8/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 
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% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 10 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 8/2.2/1/2019 

 

11. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 10/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 11 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 10/2.2/1/2019 

 

12. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 13/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 12 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 13/2.2/1/2019 

 

13. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 14/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 13 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 14/2.2/1/2019 

 

14. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 16/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 14 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 16/2.2/1/2019 

 

15. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 19/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 15 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 19/2.2/1/2019 

 

16. Dla naboru nr 2/2019 dla wniosku nr 21/2.2/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 
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Jako załącznik nr 16 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 2/2019 przedsięwzięcie 

2.2  dla wniosku nr 21/2.2/1/2019 

 

17. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 3/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 17 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 3/2.1/1/2019 

 

18. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 6/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 18 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 6/2.1/1/2019 

 

19. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 7/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 19 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 7/2.1/1/2019 

 

 

20. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 11/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 20 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 11/2.1/1/2019 

 

 

21. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 15/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 21 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 15/2.1/1/2019 

 

 

22. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 17/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 
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Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 22 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 17/2.1/1/2019 

 

 

23. Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 23/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 10 % 

% osób z sektora społecznego: 70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 23 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1  dla wniosku nr 23/2.1/1/2019 

 

 

Ad.4 Ocena wniosku za zgodność z LSR  

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 1/2019 dla wniosków nr: 

1/1.1/1/2019, 

2/1.1/1/2019,  

9/1.1/1/2019,  

12/1.1/1/2019,  

18/1.1/1/2019, 

20/1.1/1/2019,  

22/1.1/1/2019,  

 

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 2/2019 dla wniosków nr: 

4/2.2/1/2019, 

5/2.2/1/2019, 

8/2.2/1/2019, 

10/2.2/1/2019, 

13/2.2/1/2019, 

14/2.2/1/2019, 

16/2.2/1/2019, 

19/2.2/1/2019, 

21/2.2/1/2019, 

 

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 3/2019 dla wniosków nr: 

3/2.1/1/2019, 

6/2.1/1/2019, 

7/2.1/1/2019, 

11/2.1/1/2019, 

15/2.1/1/2019, 

17/2.1/1/2019, 

23/2.1/1/2019, 

 

Podczas oceny pojawiły się wątpliwości do następujących wniosków: 

9/1.1/1/2019 
18/1.1/1/2019, 

20/1.1/1/2019,  

22/1.1/1/2019,  

4/2.2/1/2019, 
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5/2.2/1/2019, 

8/2.2/1/2019, 

10/2.2/1/2019, 

14/2.2/1/2019, 

16/2.2/1/2019, 

3/2.1/1/2019, 

6/2.1/1/2019, 

7/2.1/1/2019, 

11/2.1/1/2019, 

15/2.1/1/2019, 

17/2.1/1/2019, 

 

Przedyktowano pracownikom biura uwagi celem wpisania ich w treść pism do wnioskodawców.  

 

Ad. 5 Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Podczas oceny pojawiły się wątpliwości do następujących wniosków: 

 

1/1.1/1/2019, 

2/1.1/1/2019,  

4/2.2/1/2019, 

5/2.2/1/2019, 

6/2.1/1/2019, 

7/2.1/1/2019, 

8/2.2/1/2019, 

12/1.1/1/2019,  

15/2.1/1/2019, 

16/2.2/1/2019, 

17/2.1/1/2019, 

20/1.1/1/2019,  

22/1.1/1/2019,  

 

 

Ad. 6 Wystosowanie pism do wnioskodawców.  

 

Wystosowano pisma do wnioskodawców celem  uzyskanie wyjaśnień  lub  dokumentów niezbędnych  do  

oceny  zgodności  operacji  z  LSR,  wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Pisma są 

załącznikiem do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 7 Zakończenie 

Przewodniczący Rady z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

    Protokolant: Radosław Michalik 


