PROTOKÓŁ Nr 4/2018/Z
z posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
z dnia 8 czerwca 2018 roku
dotyczący naboru nr 6/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej
zasoby obszaru LSR
a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b)produkty turystyczne.
W dniu 8.06.2018 roku w Chrzanowie ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Zarządu
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli:
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Członek organu
decyzyjnego

Reprezentujący członka LGD

Jerzy Kasprzyk
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
Radosław Warzecha
Gmina Babice
Janina Pater
Janina Pater
Beata Kucharczyk
Beata Kucharczyk
Maciej Filipek
Filipek Maciej zakład usługowy
Jakub Gawroński
Jakub Gawroński
Tomasz Żołądź
Tim Kominki Sp. z o.o.
Danuta Kapcia
Retrans T.Baran M.Kapcia spółka jawna
oraz
Magdalena Maria Kuchtiak – Kierownik Biura LGD
Katarzyna Kuras – pracownik Biura LGD

sektor

Publiczny
Publiczny
Społeczny
Społeczny
Gospodarczy
Społeczny
Gospodarczy
Gospodarczy

Stanowisko w
organie
decyzyjnym
Prezes
Wiceprezes
Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie
protokolanta, przedstawienie porządku obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczącego wniosku.
3.
Ocena wniosku za zgodność z LSR.
4.
Ocena wniosku w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
5.
Ustalenie kwoty wsparcia.
6.
Podjęcie uchwał dotyczących wyboru.
7.
Zakończenie.
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie
protokolanta, przedstawienie porządku obrad
Posiedzenie Zarządu otworzył Wiceprezes Zarządu Radosław Warzecha stwierdzając zarazem
jego prawomocność (ilość członków organu decyzyjnego: 8, ilość członków obecnych na
posiedzeniu: 5). Na protokolanta wybrano Katarzynę Kuras (wszyscy za). Wiceprezes
przedstawił planowany porządek posiedzenia i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag.
Nikt nie wniósł zastrzeżeń do proponowanego porządku obrad, który następnie w głosowaniu
został przyjęty (wszyscy za).
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosku
Posiedzenie dotyczy naboru nr 6/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o przyznanie pomocy
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w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej,
wykorzystującej zasoby obszaru LSR
a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b)produkty turystyczne.
W związku z oceną rejestru interesów Wiceprezes Zarządu stwierdza, iż
a) Dla naboru nr 6/2018/w dla wniosku nr 1/1.2/1/2018 nie wyłączyła się żadna osoba
% osób z sektora publicznego: 20%
% osób z sektora społecznego: 40%
% osób z sektora gospodarczego: 40%
Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów
Jako załącznik nr 1 do Protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr 6/2018/w dla
wniosku nr 1/1.2/1/2018.
Ponieważ w przeciągu 30 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej LGD ogłoszenia, nikt
nie złożył formalnego wniosku, Zarząd w dniu 08-06-2018 złożył wniosek, który będzie
procedowany.
Ad.3 Ocena wniosku za zgodność z LSR
Ocena zgodności z LSR dla naboru nr 6/2018/w dla wniosku nr 1/1.2/1/2018:
a) Został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
b) Został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
naboru wniosków,
c) Został uznany zgodny z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” na lata 2016-2023, ponieważ realizuje
cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników
d) Został uznany za zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej
operacji, w tym: zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków oraz
zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
e) Został uznany z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Wypełniono Karty oceny zgodności operacji z LSR.
Wniosek uznano za zgody z LSR i zostaje skierowany do oceny w ramach lokalnych kryteriów
wyboru.
Dla wniosku w karcie oceny zgodności z LSR w każdym z punktów głosowali wszyscy za.
Karta stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Ad. 4 Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru
Podjęto głosowanie nad każdym kryterium poprzez:
a) odczytanie nazwy każdego kryterium z karty oceny,
b) przedstawieniem tej części wniosku, która odnosi się do danego kryterium
c) głosowaniem poprzez podniesienie ręki dla każdej możliwej punktacji przy każdym
kryterium
d) uzasadnienie przyznanych punktów w każdym kryterium
W Karcie odnotowano: ilość punktów dla każdego z kryterium z osobna wynikająca z
głosowania (przegłosowana przez zwykłą większość członków Zarządu uprawnionych do
głosowania nad danym wnioskiem).
W karcie znajduje się uzasadnienie kryteriów wyboru operacji.
Karta oceny stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.
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Oceniana operacja spełnia lokalne kryteria wyboru operacji w uzyskując 19 punktów na
minimum punktowe 19.
Ad 5 Ustalanie kwoty wsparcia
Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Zarząd przystępuje
do ustalania kwoty wsparcia dla operacji.
Ustalenie kwoty wsparcia odbyło się z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze:
a) intensywności pomocy,
b) maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla operacji własnych LGD.
Zarząd ustalił kwotę wsparcia dla operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych
operacji z w/w wartościami, weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne
wyłączenie kosztów uznanych za nieracjonalne/nieuzasadnione/zbędne do osiągnięcia celu
operacji/niekwalifikowalne oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by
kwota udzielonego wsparcia:
a) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla operacji własnej,
b) nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku,
c) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu
LSR,
d) nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego w
rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.
Intensywność pomocy: 95%
Maksymalna kwota pomocy: 50 000 zł
Minimalna kwota pomocy od 5 000 zł
Dla wniosku nr 1/1.2/1/2018 wnioskowana przez beneficjenta kwota wsparcia: 47 166 zł,
ustalono kwotę wsparcia: 47 166 zł, kwota obciążająca budżet LGD to 47 166 zł.
Uzasadnienie wysokości przyznanego wsparcia: z oceny zarządu wynika, iż wszystkie
zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz niezbędne do realizacji operacji,
wnioskowana kwota nie przekracza dostępnego dla operacji własnej limitu pomocy oraz
poziomu dofinansowania określonego w LSR.
Ilość osób głosujących za: 5 osób.
Ad 6 Podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji własnej
Podjęcie uchwały IV/01/18 dotyczącej naboru nr 6/2018/w wyboru i oceny operacji własnej o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsięwzięcia: 1.2 Tworzenie i rozwój oferty
turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR
a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b)produkty turystyczne, dla wniosku numer 1/1.2/1/2018, złożonego przez: Zarząd Lokalnej
Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze”.
Tytuł operacji: Promocja tradycyjnych potraw lokalnych z terenu powiatu chrzanowskiego
Wnioskowana kwota wsparcia dla operacji: 47 166 zł,
Koszty kwalifikowalne operacji: 49 649 zł
Poziom dofinansowania: 95 %
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Na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na
Jurze” Zarząd uchwala co następuje:
a)
Operacja została uznana za zgodną z LSR
b)
W ramach lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 19 punktów i uzyskała
minimalną ilość punktów
c)
mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia
d)
Operacja została wybrana do dofinansowania
2.
Zarząd ustalił kwotę wsparcia: 47 166 zł tym samym kwota obciążająca budżet LGD to
47 166 zł.
Kwota obciążająca budżet LGD: 47 166 zł
Uzasadnienie wysokości przyznanego wsparcia: z oceny zarządu wynika, iż wszystkie
zaplanowane koszty są racjonalne, uzasadnione oraz niezbędne do realizacji operacji,
wnioskowana kwota nie przekracza dostępnego dla operacji własnej limitu pomocy oraz
poziomu dofinansowania określonego w LSR.
Uzasadnienie: operacja jest zgodna z LSR, osiągnęła minimum punktowe (19) w ramach
lokalnych kryteriów wyboru, uzyskała 19 punktów.
Wszyscy głosowali za.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.
Ad. 7 Zakończenie
Wiceprezes Radosław Warzecha z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie
Zarządu LGD.

Protokolant: Katarzyna Kuras

4

