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      PROTOKÓŁ Nr 03/2020/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

 

dotyczącego naboru nr 8/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  

z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej 

i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w 

tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

 W dniu 27 stycznia 2020 roku w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady 

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

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor                        Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Grabski Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Grzegorz Piotrowski Mieszkańcy Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

oraz  

Dariusz Babijczuk  – p.o. Kierownik Biura LGD 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

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

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia – quorum, wybranie protokolanta, przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Maciej Filipek stwierdzając  uzyskanie quorum (ilość 

członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 8). Funkcje protokolanta 

pełni Pani Maria Piekarz – Sekretarz Rady. Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia 

i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do proponowanego porządku 

obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za): 
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1. Otwarcie posiedzenia – qworum, wybranie protokolanta, przedstawienie i przyjęcie porządku 

obrad. 

2. Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków. 

4. Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

5. Ocena wniosku za zgodność z LSR. 

6. Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

7. Wystosowanie pism do Wnioskodawców. 

8. Zakończenie. 

 

Ad. 2 Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wszystkim zgromadzonym członkom listę złożonych wniosków: 

 

L.p 
Numer wniosku Tytuł operacji 

Wnioskowana 

kwota 

operacji 

Kwota kosztów 

obciążających pule 

LGD 

1 1/2.1/2/2019 

Uruchomienie działalności 

gospodarczej sprzedaży nosideł 

dla niemowląt i dzieci Doux-

Doux 

100 000,00    100 000,00 

2 2/2.1/2/2019 

Uruchomienie wypożyczalni 

drezyn, rowerów oraz sprzętu 

rekreacyjnego 

100 000,00    100 000,00 

3 3/2.1/2/2019 

Podjęcie działalności 

gospodarczej INSTALL 

świadczącej usługi wodno-

kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych. 

100 000,00    100 000,00 

4 4/2.1/2/2019 

Utworzenie przedsiębiorstwa 

przetwarzania drewna 

bezpośrednio u klienta wraz z 

kompleksowym 

zagospodarowaniem surowca 

oraz usuwaniu drzewostanu 

zagrażającego infrastrukturze 

100 000,00    100 000,00 

5 5/2.1/2/2019 

Rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej jako 

nauki pływania dla dzieci z 

dowozem 

100 000,00    100 000,00 

6 6/2.1/2/2019 

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wykonywania rękodzieła 

artystycznego. 

100 000,00    100 000,00 
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W związku z tym, że LGD ma obowiązek opublikować niniejszy protokół dane osób fizycznych zostały 

wykasowane w/w liście. Członkom Rady została przedstawiona pełna lista aby mogli dokonać 

odpowiednich wyłączeń jeśli takie dotyczą. 

 

Ad. 3 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza się, że: 

 

1. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 1/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 12,5 % 

% osób z sektora społecznego: 75,5 % 

% osób z sektora gospodarczego: 12,5 % 

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

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

1/2.1/2/2019. 

 

2. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 2/2.1/2/2019 nikt wyłącza się Pan Grzegorz Pater – 

wnioskodawca w naborze: 

% osób z sektora publicznego: 14,3 % 

% osób z sektora społecznego: 71,4 % 

% osób z sektora gospodarczego: 14,3 % 

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

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

2/2.1/2/2019. 

 

3. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 3/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 12,5 % 

% osób z sektora społecznego: 75,5 % 

% osób z sektora gospodarczego: 12,5 % 

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

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

3/2.1/2/2019. 

 

4. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 4/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 12,5 % 

% osób z sektora społecznego: 75,5 % 

% osób z sektora gospodarczego: 12,5 % 

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

Jako załącznik nr 4 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

4/2.1/2/2019. 

 

5. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 5/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 12,5 % 

% osób z sektora społecznego: 75,5 % 

% osób z sektora gospodarczego: 12,5 % 

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

Jako załącznik nr 5 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

5/2.1/2/2019. 

 

6. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 6/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 
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% osób z sektora publicznego: 12,5 % 

% osób z sektora społecznego: 75,5 % 

% osób z sektora gospodarczego: 12,5 % 

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

Jako załącznik nr 6 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

6/2.1/2/2019. 

 

Ad.4 Ocena wniosku za zgodność z LSR  

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 8/2019 dla wniosków nr: 

1/2.1/2/2019, 

2/2.1/2/2019,  

3/2.1/2/2019,  

4/2.1/2/2019, 

5/2.1/2/2019, 

6/2.1/2/2019,  

 

Wypełniono Karty oceny zgodności operacji z LSR. Głosowano do każdego punktu w karcie z osobna – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali - wszyscy za w każdym punkcie. 

 

Wnioski nr: 2/2.1/2/2019, 3/2.1/2/2019 

zostały uznane: 

a) Za złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

b) Za zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, 

c) Za zgodne z celem głównym i szczegółowym LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

d) Za zgodne z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  

e) Za zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

 

i zostają skierowane do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

 

 Karta oceny dla wniosku nr 2/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 7, 

 Karta oceny dla wniosku nr 3/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 8, 

 

Do pozostałych wniosków konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w celu niezbędnych do 

dalszego procedowania. 

 

 Karta oceny dla wniosku nr 1/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 9, 

 Karta oceny dla wniosku nr 4/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 10, 

 Karta oceny dla wniosku nr 5/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 11. 

 Karta oceny dla wniosku nr 6/2.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 12. 

 

Ad. 5 Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Podjęto głosowanie nad każdym kryterium poprzez:  

a) odczytanie nazwy każdego kryterium z karty oceny, 

b) przedstawienie tej części wniosku, która odnosi się do danego kryterium, 

c) głosowanie poprzez podniesienie ręki dla każdej możliwej punktacji przy każdym kryterium, 

d) uzasadnienie przyznanych punktów w każdym kryterium. 

 



5 

 

W Karcie odnotowano ilość punktów dla każdego kryterium z osobna wynikającą z głosowania – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali wszyscy za w każdym punkcie: 

 

 dla wniosku nr 2/2.1/2/2019 suma punktów 60 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 13, 

 dla wniosku nr 3/2.1/2/2019 suma punktów 80 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 14, 

 

W każdej z kart znajdują się uzasadnienia do każdego kryterium z osobna. 

 

Wnioski nr: 2/2.1/2/2019 i 3/2.1/2/2019 spełniają lokalne kryteria wyboru operacji 

w minimalnym zakresie to jest osiągnęły minimum punktowe – 55. 

 

Ad. 6 Wystosowanie pism do wnioskodawców.  

 

Podczas oceny pojawiły się wątpliwości do poniższych wniosków, przedyktowano pracownikom biura 

uwagi celem wpisania ich w treść pism do Wnioskodawców: 

 

 treść pisma do wniosku nr 1/2.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 15,  

 treść pisma do wniosku nr 4/2.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 16, 

 treść pisma do wniosku nr 5/2.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 17, 

 treść pisma do wniosku nr 6/2.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 18. 

 

 

Wystosowano pisma do Wnioskodawców celem  uzyskania wyjaśnień  lub  dokumentów niezbędnych  do  

ich dalszego procedowania. Dalsza ocena wniosków co do których pojawiły się wątpliwości zostanie 

przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu Rady, po czasie w którym wnioskodawcy powinni wyjaśnić 

wątpliwości co do których zostali wezwani.  

 

 

 

Ad. 7 Zakończenie 

 

Członkowie Rady stwierdzili, że wnioski co do którego nie wystosowano wezwania nie posiada 

nieprawidłowości mogących skutkować problemami w dalszym procedowaniu. Przewodniczący Rady 

z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

 

    Protokolant Maria Piekarz:  


