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Protokół 
z oceny i wyboru operacji przez Radę Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

nabór 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
- posiedzenie Rady nr I/2017 w dniach:  23.01.2017, 30.01.2017, 02.02.2017, 06.02.2017 

 
 
Posiedzenie w dniu 23.01.2017r.  
 
Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 23.01.2017r. o godz. 15.00  i odbyło się w Biurze LGD w Białym 
Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.    
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.  
Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Sabina Tylka, Pani Zofia Mikicka, 
Pani Joanna Filas. 
 
1. Pani Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków Rady. 
Następnie, na podstawie listy obecności, Pani Przewodnicząca podała, że  liczba obecnych Członków Rady 
wynosi 14, w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad. Na podstawie 
listy obecności stwierdzono także, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: 
społecznego, gospodarczego i publicznego.  
2. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że ocena wszystkich wniosków przez Radę będzie się 
odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady. 
3. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia, a następnie 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 przyjęto następujący porządek obrad:  

 Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, parytetów, rejestru interesów 
 Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
 Ocena wstępna wniosków w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
 Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru wniosków i wybór operacji 

w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
 Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii dla wniosków wybranych w ramach naborów nr 

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
 Sporządzenie List operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i podjęcie 

uchwał; Wolne wnioski i zapytania 
 

4.  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 wniosków złożonych w naborze 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i przekazali 
je Przewodniczącemu Rady. Z oceny i wyboru operacji wyłączyli się:  

Nabór 1/2016: brak wyłączeń,  
Nabór 2/2016: 

 Wniosek nr 6/2/2016 - Pani Krystyna Zabrzewska 

 Wniosek nr 9/2/2016 - Pan Seweryn Buksa i Pani Justyna Marek 

 Wniosek nr 10/2/2016 - Pan Jacek Piotrowski 

 Wniosek nr 12/2/2016 - Pani Stanisława Chowaniec 

 Wniosek nr 14/2/2016 - Pani Justyna Marek 
Nabór 3/2016: 

 Wniosek nr 3/3/2016- Pani Krystyna Zabrzewska 

 Wniosek nr 8/3/2016- Pan Jacek Piotrowski  
Nabór 4/2016: 

 Wniosek nr 2/4/2016 - Pani Krystyna Zabrzewska i Pani Justyna Marek 
 
5. Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie złożonych przez Członków Rady 

deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesów (przygotowanego przez Zarząd) dokonali analizy 
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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.  Za wyjątkiem wniosku nr 9/2/2016 złożonego w naborze  nr 2/2016, 

w którym  Pani Przewodnicząca Rady zidentyfikowała na podstawie rejestru interesów i deklaracji o poufności 

i bezstronności, konieczność proceduralnego wykluczenia z oceny i głosowania 1 członka Rady będącego 

przedstawicielem sektora publicznego. Pan Andrzej Buńda zgłosił swoje wyłączenie się z oceny i głosowań 

nad wnioskiem nr 9/2/2016 i uzupełnił (na prośbę Pani Przewodniczącej) w deklaracji o poufności i 

bezstronności  informację o wyłączeniu z tego wniosku z przyczyn proceduralnych. Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że z uwagi na przewidywaną konieczność rozłożenia posiedzenia na kilka dni parytety będą 

sprawdzane na bieżąco. 

 
6.  Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania 
przez nich wiedzy co do występowania innych okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co 
do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono w 
tym zakresie żadnych uwag.   
 
7.  Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła wyniki wstępnej oceny wniosków złożonych w naborze 
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, dokonanej przez Biuro. Podała, że w wyniku tej wstępnej oceny wszystkie 
wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem kryteriów: złożenia we właściwym miejscu i 
terminie, zgodności są z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, spełnienia 
dodatkowych formalnych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru),  
W naborze 1/2016 jeden wniosek nr 7/1/2016 został oceniony negatywnie w wyniku oceny zgodności z 
programem. W naborze 2/2016 jeden wniosek nr 23/2/2016 został oceniony negatywnie pod kątem 
zgodności z programem,   
Poza tymi wnioskami wszystkie wnioski zostały pozytywnie wstępnie ocenione przez Biuro LGD.    
  
8.  Ocena wstępna wniosków złożonych w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016. 
Przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naborów 1/2016, 2/2016, 
3/2016 i 4/2016.  
 
Posiłkując się efektem wstępnej oceny dokonanej przez Biuro LGD i przekazanej do wiadomości Pani 
Przewodniczącej Rady, Rada dokonała wstępnej oceny każdego z wniosków, na którą składała się: 
1) weryfikacja wstępna na wspólnej dla wszystkich karcie weryfikacyjnej operacji w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków (w tym w zakresie złożenia obligatoryjnych załączników: oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z papierową),. 
Uzyskanie pozytywnej oceny operacji w zakresie spełnienia powyższych warunków  było warunkiem oceny 
operacji pod kątem zgodności z LSR i PROW. 
2) Ocena zgodności operacji z LSR oraz zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana 
realizacja tej operacji dokonywana na wspólnych dla wszystkich kartach: 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: 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników, 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji tj. weryfikacji tzw. 
kryteriów dostępu  - niespełnienie minimum jednego z kryteriów zgodności z programem, powodowało wynik 
negatywny oceny zgodności z PROW i co za tym idzie uznanie operacji za niezgodną z LSR. 
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I. Wnioski złożone w naborze 1/2016:  
1. Wniosek 1/1/2016: 

W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się”. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

2. Wniosek 2/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

3. Wniosek 3/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

4. Wniosek 4/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
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- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

5. Wniosek 5/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

6. Wniosek 6/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

7. Wniosek 7/1/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków: 
oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków: oddano 
14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
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- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: z 
uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu PROW 2014-20201, w głosowaniu nad oceną zgodności 
z programem oddano 0 głosów „za”, 14 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
Operacja została oceniona pozytywnie na etapie oceny na karcie weryfikacji wstępnej. 
Operacja została oceniona negatywnie pod kątem zgodności z LSR i Programem i uznana za niezgodną z 
PROW 2014-2020 i z LSR przy: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
W związku z negatywnym wynikiem oceny zgodności z LSR i PROW operacja nie będzie podlegała dalszym 
etapom oceny. 
 

II. Wnioski złożone w naborze 2/2016:  
1. Wniosek 1/2/2016: 

W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

2. Wniosek 2/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

3. Wniosek 3/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
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- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

4. Wniosek 4/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

5. Wniosek 5/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

6. Wniosek 6/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Krystyna Zabrzewska), która opuściła salę na czas dyskusji i głosowania 
nad tym wnioskiem, Pan Andrzej Buńda – Przewodniczącym. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
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- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

7. Wniosek 7/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

8. Wniosek 8/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

9. Wniosek 9/2/2016:  
wyłączenia z oceny: 3 osoby (Pani Justyna Marek, Pan Seweryn Buksa oraz Pan Andrzej Buńda – z przyczyn 
proceduralnych), którzy opuścili salę na czas dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
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- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 11 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  11 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

10. Wniosek 10/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pan Jacek Piotrowski), który opuścił salę na czas dyskusji i głosowania nad tym 
wnioskiem, Pan Andrzej Buńda - sekretarzem podczas głosowania i wypełniania wspólnych kart oceny dla 
operacji. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

11. Wniosek 11/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

12. Wniosek 12/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Stanisława Chowaniec), która opuściła salę na czas dyskusji i głosowania 
nad tym wnioskiem. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
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- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

13. Wniosek 13/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

14. Wniosek 14/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Justyna Marek), która opuściła salę na czas dyskusji i głosowania nad tym 
wnioskiem. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

15. Wniosek 15/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
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- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

16. Wniosek 16/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

17. Wniosek 17/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

18. Wniosek 18/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
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- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

19. Wniosek 19/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

20. Wniosek 20/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

21. Wniosek 21/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
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Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

22. Wniosek 22/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

23. Wniosek 23/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków: 
oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków: oddano 
14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników: oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: z 
uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu PROW 2014-20201, w głosowaniu nad oceną zgodności 
z programem oddano 0 głosów „za”, 14 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się; 
Operacja została oceniona pozytywnie na etapie oceny na karcie weryfikacji wstępnej. 
Operacja została oceniona negatywnie pod kątem zgodności z LSR i Programem i uznana za niezgodną z 
PROW 2014-2020 i z LSR: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
W związku z negatywnym wynikiem oceny zgodności z LSR i PROW operacja nie będzie podlegała dalszym 
etapom oceny. 

24. Wniosek 24/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
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- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

25. Wniosek 25/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

26. Wniosek 26/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

27. Wniosek 27/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
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Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

28. Wniosek 28/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

29. Wniosek 29/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

30. Wniosek 30/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
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W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

31. Wniosek 31/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

32. Wniosek 32/2/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 
 

III. Wnioski złożone w naborze 3/2016:  
1. Wniosek 1/3/2016:  

W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
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W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

2. Wniosek 2/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

3. Wniosek 3/3/2016: 
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Krystyna Zabrzewska), która opuściła salę na czas dyskusji i głosowania 
nad tym wnioskiem, Pan Andrzej Buńda- Przewodniczącym; 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

4. Wniosek 4/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
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W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

5. Wniosek 5/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

6. Wniosek 6/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

7. Wniosek 7/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

8. Wniosek 8/3/2016:  
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Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pan Jacek Piotrowski), który opuścił salę na czas dyskusji i głosowania nad tym 
wnioskiem; , Pan Andrzej Buńda - sekretarzem podczas głosowania nad tym wnioskiem i wypełniania 
wspólnych kart oceny. 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 13 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  13 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

9. Wniosek 9/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

10. Wniosek 10/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

11. Wniosek 11/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
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- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

12. Wniosek 12/3/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 
 

IV. Wnioski złożone w naborze 4/2016:  
1. Wniosek 1/4/2016:  

W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

2. Wniosek 2/4/2016:  
Wyłączenia z oceny: 2 osoby (Pani Krystyna Zabrzewska, Pani Justyna Marek), które opuściły salę na czas 
dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem; Pan Andrzej Buńda -Przewodniczącym) 
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
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- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 12 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  12 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

3. Wniosek 3/4/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

4. Wniosek 4/4/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

5. Wniosek 5/4/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
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- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 

6. Wniosek 6/4/2016:  
W wyniku weryfikacji kryteriów oceny wstępnej przeprowadzono głosowanie w zakresie: 
- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków; 
- zgodności z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi w ogłoszeniu naboru 
wniosków; 
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków, 
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników; 
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji – weryfikacja 
spełnienia przez operację poszczególnych warunków wskazanych na karcie weryfikacji zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
Nad każdym z kryteriów oceny wstępnej głosowanie przebiegało jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 ”przeciw”, 
0 „wstrzymujących się” 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z powyższych warunków, operacja została oceniona pozytywnie na 
weryfikacji wstępnej oraz została uznana za zgodną z LSR, przy:  14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
„wstrzymujących” się; 
 
Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady lub jego zastępca wypełnił: Karty weryfikacyjne operacji, 
Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Karty oceny zgodności operacji z LSR.  
Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.  
  
 
9.  Ocena zgodności operacji złożonych w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, z lokalnymi 
kryteriami wyboru. 
Wnioski, które zostały pozytywnie wstępnie ocenione zostały poddane dalszej ocenie. Przewodnicząca Rady 
przypomniała, że w naborach nr 1/2016 i 2/2016 minimum punktowe niezbędne do wyboru operacji i 
określone w ogłoszeniu o naborze wynosi 31 punktów. W naborach nr 3/2016 i 4/2016 minimum punktowe 
niezbędne do wyboru operacji i określone w ogłoszeniu o naborze wynosi 33 punkty 
 
Przystąpiono do oceny złożonych operacji według lokalnych kryteriów wyboru. W odniesieniu do każdego z 
wniosków dokonano oceny każdego z kryteriów osobno. Głosowaniu poddawano każdą możliwą do 
przyznania w danymi kryterium liczbą punktów. Na podstawie wyników głosowania Sekretarz Rady wypełnił 
odpowiednie karty oceny. Liczba punktów przyznanych ocenianym operacjom oraz uzasadnienie dokonanej 
oceny znajduje odzwierciedlenie w kartach oceny operacji .   
 

I. Wnioski podlegające ocenie zgodności z kryteriami z Naboru nr 1/2016:  
1. Wniosek 1/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, w 

związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp. Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących  
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1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”, 

 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,  

0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                

0 wstrzymujących się 
4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 

kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 
8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 

kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

10. Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

11. Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 42,00  

 
 

2. Wniosek 2/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp. Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”,             

0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,          

 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                

0 wstrzymujących się 
4. Innowacyjność 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 

kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 
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7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 
10. Stopień wykorzystania wskaźnika 

produktu 
6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 

kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

11. Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 42,00  

 
3. Wniosek 3/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, w 

związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”,             

0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,          

 0 wstrzymujących się 
3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 

kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 
10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  

0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 42,00  
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4. Wniosek 4/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 33 punkty, w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”,             
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,          
 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 33,00  

 
5. Wniosek 5/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 24 

punkty- wniosek nie spełnia minimum punktowego: 
Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”,             
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,          
 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 
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6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 24,00  
 

6. Wniosek 6/1/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 33 punkty, w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 1, 0 głosów „przeciw”,  
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 2, 0 głosów „przeciw”,  
0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 3, 0 głosów „przeciw”,                
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 4, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 
kryterium nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 
kryterium nr 9, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w 
kryterium nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 33,00  
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Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełnił karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru 
operacji. Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.  
 
10. W tym miejscu, z uwagi na późną porę i w związku z tym brak możliwości dokonania kompletnej 
oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, Przewodnicząca Rady po 
konsultacji z pozostałymi Członkami Rady postanowiła odroczyć posiedzenie Rady na dzień 30.01.2017r. na 
godz. 15.00.   
Pani Przewodnicząca pożegnała obecnych.  
 
Posiedzenie w dniu 30.01.2017r 
 
Posiedzenie Rady w dniu 30.01.2017r. stanowiące kontynuację posiedzenia rozpoczętego w dniu  23.01.2017 
rozpoczęło się o godz. 15.00 i odbyło się w Biurze LGD w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.     
  
11.  Przewodnicząca Rady powitała obecnych Członków Rady. Przybyli Członkowie Rady potwierdzili 
swoją obecność podpisem na liście obecności.  Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy 
biura tj. Pani Sabina Tylka, Pani Zofia Mikicka, Pani Joanna Filas oraz Pan Wojciech Styrczula- Wiceprezes 
PLGD. 
 
12.  Przewodnicząca podała, że  liczba obecnych Członków Rady wynosi 13 osób, w związku z czym zostało 
osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca 
stwierdziła także, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, 
gospodarczego i publicznego.    
 
3. Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie deklaracji bezstronności i rejestru interesów 
ponownie zweryfikowali skład Rady i  stwierdzili, że 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, przy stosownych wyłączeniach proceduralnych w zakresie oceny wybranych wniosków. 
Parytety będą weryfikowane na bieżąco. 
 
Przystąpiono do kontynuowania procesu oceny wniosków pod kątem lokalnych kryteriów wyboru:  
 

II. Wnioski podlegające ocenie zgodności z kryteriami dla Naboru nr 2/2016:  
1. Wniosek 1/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 45 

punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,              
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,             
0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,                 
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00  „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 4: 
 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 
„wstrzymujących. 
„za” przyznaniem 6 punktów: 2 głosy „za”, 11 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 
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5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                 
  0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
2. Wniosek 2/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punkty, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00  „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 4: 
 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 
„wstrzymujących. 
„za” przyznaniem 3 punktów: 4 głosy „za”, 9 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 0 pkt.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 5:  
12 głosów „za”, 1 głosy „przeciw”, 0 
„wstrzymujących. 
„za” przyznaniem 3 punktów: 1 głos „za”, 
12„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 0 pkt. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 
0 wstrzymujących się 
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1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
3. Wniosek 3/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,              
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,            
 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,                 
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
4. Wniosek 4/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

39 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,              
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,            
 0 wstrzymujących się 
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3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,                 
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 4: 
 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 
„wstrzymujących. 
„za” przyznaniem 3 punktów: 1 głos „za”, 12 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 0 pkt. 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00  „za” przyznaniem 3 pkt 12 głosów ”za”, 1 głos 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących. 
„za” przyznaniem 0 punktów: 1 głos „za”, 12 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 39,00  

 
5. Wniosek 5/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

39 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,              
0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,             
0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,                 
0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00  „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 4: 9 
głosów „za”, „przeciw” 4 głosy, 
wstrzymujących 0.  

 „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 4: 4 
głosy , „przeciw” 9 głosów, 0 wstrzymujących 
się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 0 pkt. 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 
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6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 39,00  
 

6. Wniosek 6/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Krystyna Zabrzewska), która opuściła salę na czas dyskusji 
i głosowania nad tym wnioskiem, Pan Andrzej Buńda- Przewodniczącym.  
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 51 punktów; w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

10
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

11
. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,                   
0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 51,00  
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7. Wniosek 7/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 
45 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”,                  
 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
8. Wniosek 8/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

45 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryt nr 10, 
0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
Po zakończeniu głosowania nad tym wnioskiem doszedł Pan Jacek Podsiadło, który podpisał się na liście 
obecności i dołączył do posiedzenia - liczba obecnych na posiedzeniu członków Rady: 14 osób. 
 

9. Wniosek 9/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 3 osoby (Pani Justyna Marek, Pan Seweryn Buksa, oraz dodatkowo po 
weryfikacji spełnienia odpowiednich parytetów: Pan Andrzej Buńda- ze względów 
proceduralnych), którzy opuścili salę na czas dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem. 
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 51 punktów; w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 51,00  

 
10. Wniosek 10/2/2016: 

Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pan Jacek Piotrowski), który opuścił salę na czas dyskusji i 
głosowania nad tym wnioskiem, Pan Andrzej Buńda - sekretarzem.   
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 45 punktów, w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 
1, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
2, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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4. Innowacyjność 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 
4, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
5, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
6, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 
7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 
8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
9, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 
10, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 
11, 0 głosów „przeciw”,  0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
11. Wniosek 11/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

51 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00  „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 5: 12 
głosów, 1 głos „przeciw”, 1 wstrzymujący się. 
„za” przyznaniem 0 pkt w kryt. Nr 5: 1 głos, 12 
„przeciw”, 1”wstrzymujący się” 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt w 
kryterium 5. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 51,00  

 
 
 

12. Wniosek 12/2/2016:  
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Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Stanisława Chowaniec), która opuściła salę na czas 
dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem. 
w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 48 punktów; w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 10 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 2 głosy „przeciw”, 1 wstrzymujących się. 
2 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 
1, 10 głosy „przeciw”, 1 wstrzymujący się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 6 pkt w 
kryterium nr 1. 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 10 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 3 osoby za przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 48,00  

 
13. Wniosek 13/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

42 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00  „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 5 -  12 
głosów, 2 głosy „przeciw”, 0  wstrzymujących, 
„za” przyznaniem 0 punktów: 2 głosy, 12 głosów 
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 
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6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 42,00  

 
14. Wniosek 14/2/2016:  

Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Justyna Marek), która opuściła salę na czas dyskusji i 
głosowania nad tym wnioskiem. 
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 48 punktów; w 
związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 1, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 2, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 3, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00  „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 4:   
12 głosów, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się 
„za” przyznaniem 0 pkt w kryt. Nr 4: 
 1 głos, przeciw 12,  0 wstrzymujących się 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00  „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 5: 
7 głosów, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące się. 
„za” przyznaniem 0 pkt: 3 głosy, 7 „przeciw”, 2 
wstrzymujące się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 6, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 7, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 8, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 9, 0 
głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania 
wskaźnika produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 10, 
0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania 
wskaźnika rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium nr 11, 
0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 48,00  

 
15. Wniosek 15/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

45 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   
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Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
16. Wniosek 16/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

42 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się 

6. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 
działalności gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 42,00  
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17. Wniosek 17/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
18. Wniosek 18/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

39 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 39,00  

 
19. Wniosek 19/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

45 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
20. Wniosek 20/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

39 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 7 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
4, 1 głos za przyznaniem 0 pkt, 6 osób 
wstrzymujących się. Decyzją Przewodniczącej 
Rady wniosek otrzymał 3 pkt w tym kryterium.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 
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6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 39,00  

 
21. Wniosek 21/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

33 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
4, 1 głos „przeciw”, 4 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 33,00  

 
22. Wniosek 22/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

45 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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4. Innowacyjność 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
4, 1 głos „przeciw”, 4 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
23. Wniosek 23/2/2016 - nie podlegał ocenie według lokalnych kryteriów wyboru z uwagi na 

negatywny wynik oceny wstępnej. 
24. Wniosek 24/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 9 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 
4, 5 głosów za przyznaniem 3 pkt, 0 głosów 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się. Większością 
głosów wniosek otrzymał 0 pkt.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
 



41 
 

25. Wniosek 25/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 
45 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 45,00  

 
26. Wniosek 26/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
27. Wniosek 27/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

36 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 1 głos „przeciw”, 1 głos za przyznaniem 6 
pkt, 0 wstrzymujących się. Większością głosów 
wniosek otrzymał 3 pkt.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 36,00  

 
28. Wniosek 28/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

33 punkty; w związku z tym, operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 
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6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 33,00  

 
29. Wniosek 29/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

33 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 12 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 2 głosy „przeciw”, 0 wstrzymujące się. 
2 głosy „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
5, 12 przeciw, 0 wstrzymujące się 
Większością głosów operacja otrzymała 0 pkt w 
kryterium 5. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 33,00  

 
30. Wniosek 30/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

24 punkty; w związku z tym, operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 7, 1 „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 
1 głos „za” przyznaniem 3 pkt, 13 głosów 
„przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 0 pkt. 

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 24,00  

 
31. Wniosek 31/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

39 punktów; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium nr 
4, 2 głosy „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące się.  
2 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 
4, 9 głosy „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące się.  
Większością głosów operacja otrzymała 3 pkt w 
kryterium 4. 

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Liczba miejsc pracy 0,00 14 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 
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1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 39,00  

 
32. Wniosek 32/2/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 

48 punkty; w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosujących 

1. Racjonalność budżetu operacji 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Doradztwo 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Innowacyjność 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr   4, 1 głos za przyznaniem 6 pkt, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.  

5. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

7. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Liczba miejsc pracy 6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Czas realizacji operacji 3,00 14 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 14 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

 RAZEM: 48,00  

 
 
Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełnił karty oceny operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru. Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.  
 
15.  W tym miejscu, z uwagi na późną porę i w związku z tym brak możliwości dokonania kompletnej 
oceny wniosków w dniu 30.01.2017r, Przewodnicząca Rady po konsultacji z pozostałymi Członkami Rady 
postanowiła odroczyć posiedzenie Rady na dzień 02.02.2017r. na godz. 16.00 i kolejne 06.02.2017r. 
Pani Przewodnicząca pożegnała obecnych.  
 
 Posiedzenie w dniu 02.02.2017r 
 
Posiedzenie Rady w dniu 02.02.2017r. stanowiące kontynuację posiedzenia  z oceny i wyboru operacji z 
naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, rozpoczętego w dniu  23.01.2017, rozpoczęło się o godz. 16.00 i 
odbyło się w Biurze LGD w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.     
  
16. Przewodnicząca Rady powitała obecnych Członków Rady. Przybyli Członkowie Rady potwierdzili swoją 
obecność podpisem na liście obecności.   
Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Sabina Tylka, Pani Zofia Mikicka, 
Pani Joanna Filas oraz Pan Wojciech Styrczula- Wiceprezes PLGD. 
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17.  Przewodnicząca Rady podała, że  liczba obecnych Członków Rady wynosi 10 osób, w związku z czym 
zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności 
Przewodnicząca stwierdziła także, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: 
społecznego, gospodarczego i publicznego.    
 
18.  Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie deklaracji bezstronności i rejestru 
interesów ponownie zweryfikowali skład Rady i  stwierdzili, że aby zapewnić warunek prawidłowej oceny tzn. 
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, podczas głosowania, 
konieczne będzie wyłączanie się jednego przedstawiciela sektora publicznego – zgodnie z procedurami. 
 
19.  Przystąpiono do kontynuowania procesu oceny wniosków pod kątem lokalnych kryteriów wyboru:  

III. Wnioski złożone w naborze 3/2016:  
1. Wniosek 1/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 48 

punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.             
 
Z przyczyn proceduralnych - wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pan Andrzej Buńda), który opuścił 
salę na czas dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,             
 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr   4, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

5. Innowacyjność 0,00 9 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 7 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 2 głosy „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
2 głosy „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium nr 
6, 7 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 9 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 48,00 
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Po zakończeniu głosowania nad tym wnioskiem do posiedzenia dołączyli Pan Mariusz Koperski, Pani Halina 
Wojtanek, Pani Halina Olejniczak - liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 13, tym 6 osób – 
przedstawiciele sektora publicznego lub powiązane z nim. Pani przewodnicząca stwierdziła że w związku z 
tym nie będzie konieczności proceduralnego wyłączania się z oceny i głosowania w dniu 02.02.2017r. osób z 
sektora publicznego. 
 

2. Wniosek 2/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 48 
punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

 

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 3,00 10 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 2 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się.  
2 głosy „za” przyznaniem 6 pkt w kryt. 5,  
10 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 10 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 2 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się.  
2 głosy „za” przyznaniem 0 pkt w kryt. 5,  
10 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

0,00 12 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 48,00 
 

 
 

3. Wniosek 3/3/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoby (Pani Krystyna Zabrzewska), która opuściła salę na czas dyskusji 
i głosowania nad tym wnioskiem, Pan Andrzej Buńda – przewodniczącym w zastępstwie. 
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 51 punktów, w związku z tym, 
operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   
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Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,              
0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 3,00 6 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 5 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się.  
5 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 6 głosów „przeciw”, 1 wstrzymujący się.  
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt. 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący 
się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 51,00 
 

 
4. Wniosek 4/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 51 

punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 6,00 9 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 3 głosów „przeciw”,1 wstrzymujący się.  
3 głosy „za” przyznaniem 3 pkt w kryt. 5, 9 
„przeciw” , 1 wstrzymujacy się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 6 pkt. 
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6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 51,00 
 

 
5. Wniosek 5/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, 

w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o 
naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 0,00 11 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 42,00 
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6. Wniosek 6/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 51 
punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujący 
się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 51,00 
 

 
7. Wniosek 7/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 48 punkty, 

w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o 
naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
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7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 48,00 
 

 
8. Wniosek 8/3/2016: 

Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pan Jacek Piotrowski), który opuścił salę na czas dyskusji i 
głosowania nad tym wnioskiem. Sekretarzem w zastępstwie – Pan Andrzej Buńda. 
w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 54 punkty, w związku z tym, 
operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 12 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 12 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 54,00 
 

 



52 
 

9. Wniosek 9/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 45 
punktów, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 45,00 
 

 
10. Wniosek 10/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 54 

punkty, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu 
o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  
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7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 54,00 
 

 
11. Wniosek 11/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 27 

punktów, w związku z tym, operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, podaną w 
ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące 
się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 27,00 
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12. Wniosek 12/3/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 
punkty, w związku z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu 
o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.   

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

5. Innowacyjność 6,00 10 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 1 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się.  
1 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 10 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący 
się.  
Większością głosów operacja otrzymała 6 pkt 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

9. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się  

RAZEM: 42,00 
 

 
 

IV. Wnioski złożone w naborze 4/2016:  
1. Wniosek 1/4/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 51 punktów, w związku 

z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 
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4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

5. Innowacyjność 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 51,00  

 
2. Wniosek 2/4/2016:  

Wyłączenia z oceny: 2 osoby (Pani Krystyna Zabrzewska, Pani Justyna Marek), które opuściły salę na czas 
dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem. Przewodniczącym w zastępstwie – Pan Andrzej Buńda. 
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 54 punkty, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji.  

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

4. Doradztwo 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

5. Innowacyjność 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  
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8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 11 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 11 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 54,00  

 
 
3. Wniosek 3/4/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, w związku 

z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.                

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

5. Innowacyjność 3,00 10 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 2 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się.  
2 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 10 głosów „przeciw”, 1 głos 
wstrzymujący się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 
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1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 42,00  

 
 
4. Wniosek 4/4/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 48 punktów, w związku 

z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.                

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

5. Innowacyjność 3,00 10 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 2 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się.  
2 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 10 głosów „przeciw”, 1 głos 
wstrzymujący się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt 

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 48,00  

 
5. Wniosek 5/4/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 51 punkty, w związku 

z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.                

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 
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1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,0 wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

5. Innowacyjność 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący 
się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

3,00 8 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 6, 2 głos „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące 
się.  
2 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 8 głosów „przeciw”, 3 głosy 
wstrzymujący się. 
Większością głosów wniosek otrzymał 3 pkt 

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 51,00  

 
6. Wniosek 6/4/2016: w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał 42 punkty, w związku 

z tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.                

Lp
. 

Kryterium Przyznana 
liczba 

punktów 

Liczba głosów 

1. Rozliczanie podatku 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 1, 0 głosów „przeciw”,             0 
wstrzymujących się 

2. Racjonalność budżetu operacji 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 2, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 3, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

4. Doradztwo 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 4, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 
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5. Innowacyjność 0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 5, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujący się.  

6. Zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie środowiska 
lub klimatu 

0,00 13 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w kryterium 
nr 6, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

7. Miejsce zamieszkania/ 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 7, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się.  

8. Gotowość do realizacji 
operacji/projektu 

3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 8, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 9, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
0. 

Czas realizacji operacji 3,00 13 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w kryterium 
nr 10, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
1. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
produktu 

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

1
2. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 
rezultatu  

6,00 13 głosów „za” przyznaniem 6 pkt w kryterium 
nr 11, 0 głosów „przeciw”, 0 wstrzymujących 
się 

 RAZEM: 42,00  

 
Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełnił karty oceny według obowiązujących lokalnych 
kryteriów wyboru. Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety.  
 
20.  W tym miejscu, z uwagi na późną porę (posiedzenie trwało do godziny 21:30)  i w związku z tym brak 
możliwości dokończenia procedury  oceny i wyboru operacji w dniu 02.02.2017r, Pani Przewodnicząca Rady 
w ślad za informacją na poprzednim posiedzeniu, postanowiła odroczyć posiedzenie Rady na dzień 
06.02.2017r.  
Przewodnicząca pożegnała obecnych.  
 
Posiedzenie w dniu 06.02.2017r.  
 
Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 06.02.2017r. o godz. 15.00  i odbyło się w Biurze LGD w Białym 
Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310. Plan posiedzenia w dniu 06.02.2017 to kontynuacja oceny wniosków 
złożonych w naborach 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016;, poprzez: 

 Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii dla wniosków wybranych w ramach 
naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016; 

 Sporządzenie List operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016                              
i podjęcie uchwał   

 
21.  Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście 
obecności.  Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Sabina Tylka, Pani 
Zofia Mikicka, Pani Joanna Filas. 
 
22. Pani Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków Rady. 
Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodnicząca podała, że  liczba obecnych Członków Rady wynosi 
12, w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do prawomocności obrad. Na podstawie listy 
obecności Przewodnicząca stwierdziła także, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z 
sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.    
 
23.  Pani Przewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie deklaracji bezstronności i rejestru 
interesów ponownie zweryfikowali skład Rady i  stwierdzili, że aby zapewnić warunek, że ani władza 
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publiczna, ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% głosów podczas głosowania nad każdym z 
wniosków konieczne będzie wyłączanie się z poszczególnych operacji tych członków Rady którzy byli 
wyłączeni z wcześniejszych etapów oceny i wyboru tych samych wniosków. 

 
25.  Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii dla wniosków wybranych w ramach naborów nr 
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016; 

I. Wnioski złożone w naborze 1/2016:  
1. Wniosek 1/1/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 

kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

2. Wniosek 2/1/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

3. Wniosek 3/1/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

4. Wniosek 4/1/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

5. Wniosek 5/1/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 
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6. Wniosek 6/1/2016:  
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

 
II. Wnioski złożone w naborze 2/2016:  

1. Wniosek 1/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

2. Wniosek 2/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

3. Wniosek 3/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł.. 

4. Wniosek 4/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

5. Wniosek 5/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  
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 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

6. Wniosek 6/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: 1 osoba (Pani Krystyna Zabrzewska, która opuściła salę na czas dyskusji 
i głosowania nad tym wnioskiem. Przewodniczącym w zastępstwie – Pan Andrzej Buńda. 
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 11 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

7. Wniosek 7/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

8. Wniosek 8/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

9. Wniosek 9/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: Justyna Marek, Seweryn Buksa oraz Pan Andrzej Buńda, którzy na czas 
ustalania kwoty wsparcia i głosowania opuścili salę. 
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 9 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

10. Wniosek 10/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: Jacek Piotrowski, który na czas ustalania kwoty wsparcia i głosowania 
opuścił salę, sekretarzem w zastępstwie: Pan Andrzej Buńda. 
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 11 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  
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 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

11. Wniosek 11/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

12. Wniosek 12/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: Pani Stanisława Chowaniec, która na czas ustalania kwoty wsparcia i 
głosowania opuściła salę.  
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 11 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

13. Wniosek 13/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

14. Wniosek 14/2/2016:  
Wyłączenia z oceny: Pani Justyna Marek, która na czas ustalania kwoty wsparcia i głosowania 
opuściła salę.  
Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa 
lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada uznała, że koszty 
zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 11 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

15. Wniosek 15/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 
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16. Wniosek 16/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

17. Wniosek 17/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

18. Wniosek 18/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

19. Wniosek 19/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

20. Wniosek 20/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

21. Wniosek 21/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 
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22. Wniosek 22/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

23. Wniosek 23/2/2016: - w ślad za negatywną decyzją oceny wstępnej – nie ustalano kwoty 
wsparcia 

24. Wniosek 24/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

25. Wniosek 25/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

26. Wniosek 26/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

27. Wniosek 27/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

28. Wniosek 28/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  
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 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

29. Wniosek 29/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

30. Wniosek 30/2/2016 - w ślad za negatywną decyzją oceny punktowej – nie ustalano kwoty 
wsparcia 

31. Wniosek 31/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

32. Wniosek 32/2/2016: Ustalenie kwoty premii polegało na sprawdzeniu, czy wnioskowana 
kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej w LSR tj 80 000 zł. Rada 
uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są racjonalne, 
uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji.  
Dokonano ustalenia kwoty wsparcia przez głosowanie: 

 12 głosów za uznaniem kwoty wsparcia wysokości 80 000zł  

 0 osób było przeciwnych,  

 0 głosów wstrzymało się od głosu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 80 000 zł. 

 
III. Wnioski złożone w naborze 3/2016:  

1. Wniosek 1/3/2016:  
Jeden członek Rady (Pan Andrzej Buńda) wyłączony z wcześniejszego etapu oceny tego 
wniosku opuścił salę na czas ustalania kwoty wsparcia i głosowania. 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 199 320,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 66 % oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 199 320,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 199 320,00 zł 

 11 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
2. Wniosek 2/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 65,08% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
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poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
3. Wniosek 3/3/2016:  

Jeden członek Rady (Pani Krystyna Zabrzewska) wyłączony z oceny tego wniosku opuścił salę 
na czas ustalania kwoty wsparcia i głosowania. Przewodniczącym w zastępstwie: Andrzej 
Buńda. 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 178 500,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 178 500,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 178 500,00 zł 

 11 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
4. Wniosek 4/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 69,82% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
5. Wniosek 5/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
6. Wniosek 6/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 142 630,38 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 142 630,38 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 142 630,38 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
7. Wniosek 7/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 52,63% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez 
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porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą 
dla danej grupy Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego 
typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
8. Wniosek 8/3/2016:  

Jeden członek Rady (Pan Jacek Piotrowski) wyłączony z oceny tego wniosku opuścił salę na 
czas ustalania kwoty wsparcia i głosowania. Sekretarzem w zastępstwie: Andrzej Buńda. 
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 109 746,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 109 746,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 109 746,00 zł 

 11 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
9. Wniosek 9/3/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 199 500,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 199 500,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 199 500,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
10. Wniosek 10/3/2016:  

Jeden członek Rady wyłączony z oceny tego wniosku opuścił salę na czas ustalania kwoty 
wsparcia i głosowania. 
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 187 734,40  zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 187 734,40  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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 187 734,40  zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
11. Wniosek 11/3/2016 – Rada nie ustalała kwoty wsparcia z uwagi na negatywny wynik oceny 

zgodności z kryteriami 
12. Wniosek 12/3/2016:  

Jeden członek Rady wyłączony z oceny tego wniosku opuścił salę na czas ustalania kwoty 
wsparcia i głosowania. 
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 133 610,00  zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 133 610,00  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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
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poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 133 610,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
 

IV. Wnioski złożone w naborze 4/2016:  
1. Wniosek 1/4/2016:  

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 170 696,40 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 170 696,40 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 170 696,40 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
2. Wniosek 2/4/2016:  

Dwóch członków Rady (Pani Krystyna Zabrzewska, Pani Justyna Marek) wyłączonych z 
wcześniejszych etapów oceny tego wniosku opuścili salę na czas ustalania kwoty wsparcia i 
głosowania. Przewodniczącym w zastępstwie: Andrzej Buńda. 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 199 500,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 199 500,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 199 500,00 zł 

 10 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
3. Wniosek 3/4/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 150 980,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 70% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 150 980,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 150 980,00 zł. 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
4. Wniosek 4/4/2016:  

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 43,19 % oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
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5.  Wniosek 5/4/2016:  
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 55,51% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
6. Wniosek 6/4/2016:  

Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł. Kwota ta została poddana 
analizie i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 50,50% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 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 lub rodzaju działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do 
poniesienia w ramach realizacji operacji są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, 
niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 200 000,00 zł 

 12 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
 

Podczas wszystkich głosowań zachowane było kworum i wymagane parytety. 
 
 
26. Sporządzenie List operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i podjęcie 
uchwał. 
 

I. Sporządzenie list operacji  
 

Na podstawie wyników oceny operacji oraz ustalonej kwoty wsparcia Przewodnicząca Rady sporządziła: 
1. Listy operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 organizowanych przez 

Podhalańska Lokalną Grupę Działania. 
2. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 organizowanych przez Podhalańską Lokalną 
Grupę Działania;  

3. Listy operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr  1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 
organizowanych przez Podhalańska Lokalną Grupę Działania; 

 

Kolejność operacji na listach operacji i listach operacji wybranych ustalono na podstawie liczby uzyskanych 

punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje: 

*- w pierwszej kolejności, wynik oceny w ramach oceny zgodności z kryteriami lokalnymi w kryteriach 

związanych z realizacją celów przekrojowych programu (suma punktów przyznana w kryteriach 

związanych z innowacyjnością i ochroną środowiska);  

**- w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na 

liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium 

lokalnym: liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy (jeśli dotyczy); 

***- w trzeciej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na 

liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium 

lokalnym: Gotowość do realizacji operacji 

- jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu powyższych sposobów, nie jest możliwe ustalenie kolejności 

wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD. 
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II. Podjęcie uchwał  
 

a. Dla  list i operacji z naboru nr 1/2016 
 

Następnie przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr I/1/17 z dnia 06.02.2017, w sprawie 
przyjęcia list operacji w ramach naboru 1/2016 organizowanego przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania. 
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, 
„wstrzymujących się” 0. 
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 1/2016. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według miejsca operacji na zatwierdzonej liście operacji: 

 
Uchwała nr I/ 2/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 3/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 4/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 5/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 6/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 7/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 8/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie nie wybrania operacji do finansowania, uchwałę przyjęto  
większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

b. Dla  list i operacji z naboru nr 2/2016 
 

Następnie przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr I/ 9/ 17 z dnia 06.02.2017, w sprawie 
przyjęcia list operacji w ramach naboru 2/2016 organizowanego przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania. 
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, 
„wstrzymujących się” 0. 
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 2/2016. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według miejsca operacji na zatwierdzonej liście operacji: 
Uchwała nr I/ 10/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: 1 osoba (Pani Krystyna Zabrzewska), która opuściła salę na czas dyskusji i 
głosowania nad tym wnioskiem. Przewodniczącym w zastępstwie – Pan Andrzej Buńda. 
 
Uchwała nr I/ 11/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Justyna Marek, Seweryn Buksa oraz Pan Andrzej Buńda, którzy na czas 
głosowania opuścili salę. 
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Uchwała nr I/ 12/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 13/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z oceny: Pani Stanisława Chowaniec, która na czas głosowania opuściła salę. 
 
Uchwała nr I/ 14/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z oceny: Pani Stanisława Chowaniec, która na czas głosowania opuściła salę. 
 
Uchwała nr I/ 15/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0;  
 
Uchwała nr I/ 16/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 17/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 18/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 19/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 20/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Jacek Piotrowski, który na czas głosowania opuścił salę, sekretarzem w 
zastępstwie: Pan Andrzej Buńda. 
 
Uchwała nr I/ 21/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 22/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 23/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 24/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 25/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 26/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 27/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 28/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 



73 
 

 
Uchwała nr I/ 29/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 30/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 31/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 32/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 33/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 34/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 35/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 36/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 37/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 38/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 39/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 40/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie nie wybrania operacji do finansowania, uchwałę 
przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
Uchwała nr I/ 41/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie nie wybrania operacji do finansowania, uchwałę 
przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

c. Dla  list i operacji z naboru nr 3/2016 
 

Następnie przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr I/ 42/ 17 z dnia 06.02.2017, w sprawie 
przyjęcia list operacji w ramach naboru 3/2016 organizowanego przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania. 
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, 
„wstrzymujących się” 0. 
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 3/2016. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według ich miejsca na zatwierdzonej liście operacji: 
Uchwała nr I/ 43/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Pan Jacek Piotrowski wyłączony z oceny tego wniosku opuścił salę na czas 
ustalania kwoty wsparcia i głosowania. Sekretarzem w zastępstwie: Andrzej Buńda. 
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Uchwała nr I/ 44/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 45/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 46/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Pani Krystyna Zabrzewska wyłączona z oceny tego wniosku opuściła salę na czas 
głosowania. Przewodniczącym w zastępstwie dla tego wniosku: Andrzej Buńda. 
Uchwała nr I/ 47/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0; 
Uchwała nr I/ 48/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 49/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Jeden członek Rady (Pan Andrzej Buńda) wyłączony z wcześniejszego etapu 
oceny tego wniosku opuścił salę na czas głosowania. 
Uchwała nr I/ 50/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 51/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 52/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 53/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 54/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie nie wybrania operacji do finansowania, uchwałę 
przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

d. Dla  list i operacji z naboru nr 4/2016 
 

Następnie przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr I/ 55/ 17 z dnia 06.02.2017, w sprawie 
przyjęcia list operacji w ramach naboru 4/2016 organizowanego przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania. 
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, 
„wstrzymujących się” 0. 
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 4/2016. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według ich miejsca na zatwierdzonej liście operacji: 
 
Uchwała nr I/ 56/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 10 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 

Wyłączenia z głosowania: Pani Krystyna Zabrzewska, Pani Justyna Marek wyłączone z wcześniejszych 
etapów oceny tego wniosku opuściły salę na czas  głosowania. Przewodniczącym: Andrzej Buńda. 
Uchwała nr I/ 57/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 58/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 59/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 11 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 60/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 61/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała nr I/ 62/ 17 z dnia 06 luty 2017r. w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów: „za” 12 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
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Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety. 
 
27.  W związku z zakończeniem procedury oceny operacji, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia 
obejmującą wolne wnioski i zapytania. Nikt nie zabrał głosu.  
 
28.  W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie i 
podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę. 
 
 
 
 
SEKRETARZ RADY       PRZEWODNICĄCA RADY 
 
 
JACEK PIOTROWSKI      KRYSTYNA ZABRZEWSKA  


