
Załqcznik nr j do protokołu

z pos i edze n i a Rady St ou' arzys ze n i a

z dnia 05 grudnia 2017 r.

PRoToKoŁ
z prac Komisji Nadzorującei

prowadzonych podczas posiedzenia Rady
Stowarzys zenia,,Dziedzictwo i Rozwój''

w dniu 05 grudnia Ż0I7 r.

Spośród IO przybyłych na posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym,

zostil'o wybranych dwóch sekretarzy posiedzenia:

1. Pani GraŻynaRojek
2. P ani Lidia Wier zbtcka

którzy zo stali j ednoczeŚnie Komi sj ą Nadzoruj ącą'

Zadaniem Sekretarzy była weryfikacja poprawności wypełnienia oświadczenia bezstronnoŚci

kazdego z przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz sprawdzenie rozłoŻęnia grup interesu na

podstawie wpisów w Rejestrze grup interesów. Do ich obowiązków na\eŻało także czuwanie nad:

1. prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, obliczanie wynikow głosowań' kontrolę

quorum, kontrolę parytetów podczas głosowań;

2. poprawnością dokumentacji;
3' poprawnością zgodności formalnej;

4. wykonywaniem innych czynności o podobnym charaktętze.

I. W ramach naboru nr O5|2OI7, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej' do

biura LGD wpłynęło łącznie 12 projektow. Rada przystąpiła do ich oceny według kolejności wpływu'

1. Wniosek nr 01105120|7 złoŻony ptzez:,,TOJJA'' Alicja Tatak, Biały Ług21',26-720 Policzna'

pt. Rozwój przedsiębiorstwa popTZęZ zakup innowacyjnych maszyn i urządzen umozliwiających

wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Zaden z IO przybyłych na posiedzenię członków Rady nie wykazał powtązania z Wnioskodawcą

w Re.iestrze grup interesów.

Pani Monika Chołuj w oświadczeniu bezstronno ści zaznaczyła, Że w stosunku do Wnioskodawcy

zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i

Rozwój'" a tym Samym wykluczyła się z dyskusji i głosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 44,4 o/o, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 55,6 oń.

Wynik oceny wzg|ędem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozy'tywny.

Wynik ocęny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy

okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata20l4-2020- operacja zgodna z LSR' w
tym zgodna z warunk amt przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

na\ata20l4-2020
Głosy waŻnę:9

Głosów niewaznych: 0.



9 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kr1'teriami- średnia ocena 43,00 pkt

Głosy waŻnę:9

Głosów niewaznych: 0.

I(arly oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznlk do listy rankingowej'

2. Wniosek nr 0210512017 złoŻony ptzez:,,ARTBUD'' Artur Maniak, Jastrzębia 118/10, 26-63I

Jastrzębia, pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez utwotzęnię dwoch miejsc pracy oraz zal<up

środków trwałych.

Żadęnz IO ptzybyłych na posiedzenie członków Rady nie vrykazałpowtązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów.

Pani GraŻyna Rojek, Pan Michał Kowal oraz Pan Paweł Kapusta w oŚwiadczeniu bezstronności

zaznaczyIt, ze w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu

Rady Stowarzyszenia,,Dziedztctwo i Rozwoj", atym samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania

nad operacją.

Procentowy rczkład parytetów: władza publiczna 42,8 o/o, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57,2 oń

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszenlem naboru wniosków- pozytywny.

Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami ptzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na|ata20l4'20Ż0- operacja zgodna z LSR' w
tym zgodna z warunkamt przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

nalata20I4-2020
Głosy waŻnę: J
Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na7ata2014'2020

Wynik ocęny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 34,00 pkt

Głosy waŻne'' 7

Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.

3. Wniosek nr 03l05l20l7 złożony pTZęz: Jarosław Korcz ALEX, Niemianowice 36cl|, Ż6-634

Gozd, pt. Wzrost przedsiębiorczoŚci i konkurencyjności firmy ALEX poprzez realtzację inwestycji w

Niemianowicach.

Żadęn z IO przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powtązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów'

Pani Monika Chołuj, Pant GraŻyna Rojek oraz Pan Michał Kowal zaznaczy|t w oświadczeniu

bezstronności, Że w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7

Regulaminu Rady Stowarzyszenia,,Dziedzictwo i Rozwój'', a tym Samym wykluczyli się z dyskusji

i głosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetow: władza publiczna 42,8 o^, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 5J ,Ż oń

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków_ pozytywny.

Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020- operacja zgodna z LSR,

w tym zgodna z warunkamt przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów

Wiei skich na lata 20 I 4 -2020
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Głosy waŻtle" 7

GłosowniewaŻnych:0. 'Aną 7I'SR w tym zgodn4 z wa1unkami przyznania pomocy

l-?::'ffi *',*xK?lói6i"#;łił'n'{.;|ł'u'o'o''o'o
Wynik ocęny *rgręa"rn zgodnoŚci "n.r".i, 

)''ot 
-ut'rry*i 

ł'vi.ri"r"i średnia ocęna 34'00 pkt

Głosy waŻne"l ^ ]

Głosow nieważnych: 0' 
otqnnwi& zaŁączn\kdo listy raŃingowe1'

Karty ocęny "n.ru.iiiru 
*l* wniosku stanowią zaŁączn\kdo listy raŃingowe1

4. Wniosek nr 0Ąl05tŻ0|1 zŁoŻony ptZeZ,.PPH P.MTECH Janusz Czapka' ul' Doktora Perzyny

116/118, Zwo'ętl, Ż6_zoo z*ot"r,, p,l.'{"'*u:'er'ed'ięuiorstwa 
poprzez po"'""nie ofeńy ttrmy o

nowe produkt , "'^ii'i"*u:"r's"i 
i zyskownoŚci produkcji'

Żadęnz IO przybył.ych na posiedzenie człoŃów Rady nie wykazałpowiązania z 
Wnioskodawcą

w Rejestrze gr.'p i'"""o*' --r/^iciech Szmalda oTaz Pan Grzegorz Swiątek w oiw_rajczeniu

i:::":.Yłj:r);JTiłĘ-';:,{;iT'l':''ffi*::Ti#'i.'ll"ii;;I;;j'*' 
w $,12 ust 7

Regulaminu Rady Stow arzyszen\a,,p)LJ"i.two 
i Rozwój;', u ty* Samym ńn"'"yii się z dyskusji

fii:'""'[*ls;;T],it.to*, władzapubliczna 4Ż,8 o^,członkowie nie uvaa1'-:j:'*-icielami

,"t ,oru publicznee o 57 'Ż'ń ' :m naboru wniosków- pozytYłvttY' 
-' ^

Wynik oceny *'";il"* zgodności operacji z ogłoszentT Tffi"'] ::':"*i 
przyznania pomocy

Wynik oceny T):]il:;'"J*''{.,"r;:T,il'fuk?.t J',"l]Toń il1J_;;;,u.ju,goana z.LSR'

określonym' * P'o!'u*ie Rozwoju 
-9-'_'"':':":*l'.i""o'eślonymi * t'og;J;ie Rozwoju obszarów

w tym 'goo"u 

'J-*u""'tt 
ami przyznania pomocy c

w'.isoi'n n a |ata ŻO I 4'Ż0Ż0

Głosy waŻnę'. '1 pomocy
GłosowniewaŻnych:0. ̂ ^2^ -a zgodnąz LSR w tym zgodną z w-arunkami p'tzyzlanti

i 
_ 

lio *"j ą'vch uznało operacj ę'^"ćłJr';;ui, 
w'..' ro'"tl' na lata ŻOI 4'Ż0Ż0

okieślonymi w Programie Rozwo1

Wynik oceny *"gria.rn ,goar.os"i[l 'ń"'"o"*"' 
*r"'*_ Średnia ocena 43'00 pkt

Głosy waŻnę"7

g}**'ffi, x," *,* wniosku stanowią załączn\kdo listy rankingowej'

5.Wnioseknr05/05/2017złoŻony\L9ęZ:BEToN-PLUSSp:.o.o.,owadow69,Ż6-63I
Jastrzębia, pr'. Zakupinnowacyjn;;;;;"rilt 

t oło*i'*-- *:'',*il"s|i'''"a'iuo'":::" 
BET.N-

PLUS SP. Z o.o.. ?ru, .;:;;;."l; 
wyau1#s.i produkcyjn" 

_p''v 
z_achowaniu aspektów

proekologicznych i zwiększeniu bezpieczenstwa or..r. . tym Samym "*oi"niu 
3 nowych miejsc pracy

Q i,/^.,.,',.'J*, ;;;;" proaul,u promującego obszar LSR'

Zadęnz IO przybyłYch na posiedzenie członków Rady nie wykazaŁpowiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup intere": 
^, ;ąnrlŚt2 oraz PanAndrzej Wolszczak w oŚwiadczeniu bęzstronnoŚci

Pan Michał-ro*ut, Pan Paweł Kapusta oraz PanAnd:?j'':'ffii"'''"* - $ 12 ust..7 Regulami1u

'#ff T*##*il:H'H*#y:i::*,il'liiil:nTrTiiil:;,ii"''J 
j"u"':'igłosowania

nad operacją. '^łt'y. władzapubliczna 4z,8 o,,członkowie nie będący przedstawicięlami

Procentowy rozkład pu:{:'on

*:r:::f 
,::::ril:'1"uno*., 

operacji z ogłoszen\em naboru wnioskow_ pozy'$wny 
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Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z LSR, w tym z warunkam| pTzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR, w

tym zgodna z warunkam i przyznanta pomocy okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

na lata 2014-Ż020

Głosy waŻne'.7

Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkamL pTzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na|ata20|4-20Ż0

Wynik ocęny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 36,00 pkt

Głosy waŻne:7
Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla ilw wniosku stanowią załącznlk do listy rankingowej.

6. Wniosek nr 0610512017 złoŻony przez:,,ART oF LIFE'' Krystian Łagowski' ul. Kolejowa 9,

Jedlnia- Letnisko, 26-630Jedlnia- Letnisko, pt. Utworzenie pensjonatu,,Art Of Life".

Zaden z IO przybyłych na posiedzenie członków Rady

w Reiestrze grup interesów.

nie wykazał powlązanta z Wnioskodawcą

Pani Monika Chołuj, Pan Mariusz Borek oraz Pan

zaznaczyIt, ze w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą

Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzl'ctwo i Rozwój''' a tym

nad operacją.
będący przedstawicielamiProcentowy rozkład parytetów: władza publiczna 4Ż,8 o^, członkowie nie

sektora publicznego 57,2 oń

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków_ pozytywny'

Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z LSR, w tym z warunkami ptzyznafi]^a pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalataŻOl4-2020- operacja zgodna z LSR, w

tym zgodna z warunk am| przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

na\ataŻ0I4-2020
Głosy ważne:7
Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z waruŃami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalataŻ0l4'2020

Wynik oceny wzg1ędem zgodnoŚci operacji z lokalnymi kr1'teriami- średnia ocena 39,00 pkt

Głosy waŻne'.7

Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załączntk do listy rankingowej'

7. Wniosek nt 0710512017 złoŻony ptzęZ:Mechanika Pojazdowa AUTO_ MAR Mariusz Marszałek,

Aleksandrówka 3, Ż6-120 Policzna, pt. Budowa warsztatu naprawy samochodów osobowych

i dostawczy ch vT az z infrastrukturą technic Zną w miej scowości Policzna'

Żaden z IO przybyłych na posiedzenie członków Rady nie urykazał powiązanta z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów'

Pani Monika Chołuj w oświadczeniu bezstronno ści zaznaczyła, Że w stosunku do Wnioskodawcy

zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i

Rozwój'" a tym Samym wykluczyła się z dyskusji i głosowania nad operacją.

Procęntowy rozkłal parytetow: władza publiczna 44,4 o/o, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publiczneg o 55,6 Yo

Wynik ocęny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny'

Michał Kowal w oświadczęniu bezstronnoŚci

okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu

Samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania



Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR' w tym z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2OI4-2OŻO- operacja zgodna z LSR, w

tym zgodna z warunk ami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

na lata Ż01'4-2020

Głosy waŻne:9
Głosów niewaznych: 0.

9 głosujących uznało operację za zgodną z

okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów

Wynik oceny względem zgodności operacji z

Głosy waŻnę:9

Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załączn|k do |isty rankingowej'

8. Wniosek nr 08l05t2017 zŁoŻony prZęZ: Paweł Jurek Hurtownia ,,Rybex'" ul' Tadeusza

Kościuszki 16, PioŃi, 26-670 Pionki, pt. Rozwoj firmy Paweł Jurek Hurtownia ',Rybex'' 
poprzęz

wprowadzenie nowej innowacyjnej w skali LGD usługi hotelowej typu deluxe w Hotelu Imperium

w Pionkach.

Żadenz IO przybyłych na posiedzenię członków Rady nie wykazałpow':'ązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze gruP interesow.

Pani GraŻyna Rojek, Pani Lidia Wierzbicka oraz Pan

zaznaczy\t, ze w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą

Rady StowarzyszenLa ,,Dziędztctwo i Rozwój'', a tym

LSR w tym zgodną z warunkamt przyznanla pomocy

Wiejskich na lata 2014-20Ż0

lokalnymi kry'teriami- średnia ocena 37,00 pkt

Michał Kowal w oŚwiadczęniu bezstronnoŚct

okoliczności opisane w $ 12 ust' 7 Regulaminu

Samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania

nad operacją.

Procentowy rozkład pary.tetów: władza publiczna 4Ż,8 o/o, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57 ,Ż Yo

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszentęm naboru wniosków- pozytywny'

Wynik oceny względern zgodności operacji z LSR' w tym z warunkam| ptzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarówWiejskich naIata2O1,4-2O2O- operacja zgodna z LSR, w

tym zgodna z warunk aml ptzyznania pomocy określonymi w Programię Rozwoju obszarów Wiejskich

na lata 20t4'20Ż0
Głosy waŻnę:7

Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkam]. przyznania pomocy

okeślonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014'Ż020

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kry'teriami- Średnia ocena 45'00 pkt

Głosy waŻne:7

Głosów niewaznych: 0.

Kańy oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznikdo listy rankingowej'

9. Wniosek nr 0910512017 złoŻony pIzez'. WIETLAND Barlłomiej Wietrzyński, Rajec Szlachecki

15'26-613Radom,pt.StrategicznyrozwójprośrodowiskowyprzedsiębiorstwaWIE'TLAND
Bartłomiej Wietrzyński.

Żadenz IO przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazałpowiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów' !---:^-1^-^^:'' L.ozottnł
Pani Monika Chołuj, Pan Paweł Kapusta oraz Pan Wojciech Szmajda w oświadczeniu bezstronnoŚct

zaznaczyIi,ze w stosunku do Wnioskodaw cy zachodzą okolicznoŚci opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu

Rady Stow aruyszenia ,Dztedzictwo i Rozw ój", a tym Samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania

nad operacją. 5



Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 oń, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57,2 oń

Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z ogloszeniem naboru wniosków- pozytywny.
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020- operacja zgodna z LSR, w
tym zgodna z warunkaml ptzyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich
nalata2014-2020
Głosy waŻne'.7

Głosów niewaznych: 0'

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkaml ptzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 33,00 pkt

Głosy ważne:7
Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią zil'ącznlk do listy rankingowej.

10. Wniosek nr 10/0512017 złoŻony przez', Wójcik Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

''DREWLER''' ul. Jagtełły 7, Zwo|eń,26-700, pt. Rozwoj oTaZ wzrost dochodu firmy poprzez zakup

maszyn i wządzen oraz ładowarki teleskopowej .

Żaden z l0 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów.
Pani Elzbieta Nowakowska' Pan Grzegorz Świątek oraz Pan Andrzej Wolszczak w oŚwiadczęniu

bezstronnośct zaznaczyli, że w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7

Regulaminu Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój'', a tym Samym wykluczyli się z dyskusji i
głosowania nad operacj ą.

Procentowy rozkład pary.tetów: władza publiczna 4Ż,8 o^, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57,2 oń

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszentem naboru wniosków- pozytywny.

Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR' w tym z warunkami ptzyznania pomocy

okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata20l4-Ż020- operacja zgodna z LSR, w
tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich
nalataŻ0l4-2020
Głosy waŻne:7
Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami ptzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 34,00 pkt

Głosy ważnę:7
Głosów niewaznych: 0.

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznl'k do listy rankingowej.

11. Wniosek ff l1l05l2017 złoŻony przez: PPHU METROL Tomasz Grzeszczyk, Plac

Kochanowskiego 100, Zwolen, Ż6-700 Zwolęn, pt. Zwtększente mozliwości produkcyjnych

przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup innowacyjnej maszyny

umozliwiających produkcję l sprzedaŻnowych produktów firmy METROL.

Żadęnz lO przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazałpowiązanLa z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów'



Pani E|Żbleta Nowakowska' Pan Mariusz Boręk otaz Pan Gtzegotz Swiątek w oświadczeniu

bęzstronno śct zaznaczy|i, zew stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust' 7

Regulaminu Rady Stowarzyszenia,,Dziedzictwo i Rozwój'', a tym Samym wykluczyli się z dyskusji

i głosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 oń, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57 ,Ż oń

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny.

Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata20l4-2020- operacja zgodna z LSR, w

tym zgodna z warunk ami ptzyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

nalata2014-2020
Głosy waŻne:7
Głosów niewaznych: 0'

7 głosujący ch uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata Ż014-2020

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 41'00 pkt

Głosy ważne: J
Głosów niewaznych: 0'

Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załączntkdo listy rankingowej'

12. Wnioseknt q2l05/Ż0:r7 złoŻony pTZeZ: Monika Lao PoMA,Czarna Wieś 109A,26-670 PioŃi,

pt. Lakiernia Proszkowa POMA'

Żadenz IO ptzybyłych na posiedzenie członków Rady nie v,rykazał powiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów.

Pani Monika Chołuj, Pani GraŻyna Rojek orazPani Lidia Więrzbtcka w oświadczeniu bezstronności

zaznaczyły, Że w stosunku do Wnioskodawcy zachodząokoliczności opisane w $ 12 ust' 7 Regulaminu

Rady Stowa1zyszenla,,Dziedzictwo i Rozwój", atym samym wykluczyły się z dyskusji i głosowania

nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 yo, członkowię nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 57,2 %o

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszenlem naboru wniosków- pozytywny.

Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z waruŃami ptzyznan:.a pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014'2020- operacja zgodna z LSR' w

tym zgodna z warunk am| przyznania pomocy okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich

nalataŻ0l4-Ż020
Głosy waŻne:7
Głosów niewaznych: 0.

7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich naIata2014-Ż020

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- śrędnia ocena 38'00 pkt

Głosy waŻnę:7
Głosów niewaŻnych: 0.

Karty oceny operacji dla ilw wniosku stanowią załącznlkdo listy rankingowej'



W załączeniu lista raŃingowa wniosków dla naboru O5l20I7, zakres temaĘczny- Rozwijanie

działalności gospodarczej, z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie ,,Dziedztctwo i Rozwój'' odbyego

w dniu 05 grudnia 2017 r. Na podstawie utworzonej listy raŃingowej Komisja Nadzorująca

przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje podjęcia uchwał o wybraniu operacji do

dofinansowania w ramach realizacji LSR.
Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu'

II. Na tym posiedzenie Komisji Nadzoruj ącej zakohczono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp\arzach, z czego jeden przekazuje się do

Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

Komisja Nadzorujqca
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