
PRoToKoŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia rrDziedzictwo i Rozwój''

z dnia 05 grudnia 2017 r, w Zwoleniu

Program Posiedzenia Rady:

1. otwarcie posiedzenia Rady _ przywttanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszeniaz dnia 3I październlka2}|1 r.

3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).

4' omówienię i ocęna wniosków o przyznanie pomocy złoŻonych w ramach naboru
nr 0 5 l 20 l 7, zakr es tematy czny : Rozwij an le działalnoś c i go sp oda r czej .

5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do

dofinansowania.

6. Wolne głosy, wnioski l' zapytania.

7. Zakonczenie posiedzenia Rady.

Ad.1 otwarcie posiedzenia Rady - przyvitanie uczestników, prĄęcie porzqdku obrad.

Na posiedzenię stawiło się 10 z 7Ż człotków Rady' obecnośó członków potwierdzona jest podpisem
na liście obecnoŚci, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli takŻe:

Zbigniew Buczma- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Justyna Nowicka i Iwona Sałek- pracownice
biura LGD.
Pan Zbigniew Buczma słowem wstępu przypomniał zebranym, jak waŻna jest poprawna ocena
wniosków, względem realizacji celów i załoŻeń Lokalnej Strategii Rozwoju na |ata 2014-2020.
Tradycyjnie juŻ zwrócił się teŻ z apelem do wszystkich członków Rady o zachowanie jak najdalej
idącej bezstronności w ocenie wniosków. Następnie głos zabrał Przewodni czący Rady- Pan Andrzej
Wolszczak. Przywttał' on uczestników' przedstawiając cele niniejszego posiedzenia Rady.
Przewodniczący zebtał podpisy człoŃów na liście obecności, po czym stwierdził quorum
i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zebranym
treśÓ pisma PanaKtzysztofa Gajewskiego w sprawie wydania opinii pfzez Radę Stowatzyszenia nt.
moŻliwości wprowadzenla zm:'an do umowy przyznanla pomocy nr 00021-6935-UM0710033/16 na

realizację operacji pt. Podjęcie działalności gospodarczej usługowo- handlowej w zalcresie kosmetyki
i sprzedazy samochodów uzwanych, w zakresie podejmowanta działalności gospodarczej w ramach
poddziałania 

',Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społecznoŚć''. W związku z powyŻszym Przewodniczący Zaproponował aby do porządku
zebranLa wprowadzić punkt 3a- Rozpatrzęnię proŚby i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia
zmian do umowy przyznania pomocy nr 0002]-6935_UM0710033/l6 na realtzację operacji pt'

Podjęcie działalności gospodarczej usługowo- handlowej w zakresie kosmetyki i sprzedazy
samochodów uzyłanych' Nowy porządek obrad wT aZ Z zaptoponowaną poprawką przyjęto
jednogłośnie' Przyjęty przez Radę porządek obrad przedstawia się następująco:

1. otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady StowarzyszenIaZ dnia 3I paŻdziern]kaŻ)1'7 r.

3. Wybor Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).



3a. Rozpatrzenlę prośby i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania

pomocy nr 00021-6935-UM01I00331I6 na reaIizację operacji pt. Podjęcie działalności

gospodarczej usługowo- handlowej w zakresie kosmetyki i sprzedazy samochodów uzynvanych.

4. omówienie i ocena wniosków o przyznan|e pomocy złoŻonych w ramach naboru

nr 0 5 l 20 I 7, za\<r es tematy czny : Rozwij anie działalno ści go spo da r czej .

5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do

dofinansowania.

6' Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zakonczenie posiedzenia Rady.

Ad.Ż Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 3] października 20]7 r.

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego

przyjęciem. Protokół z posiedzenia rady Stowarzyszenia z dnia 3I października 20l7 r. przyjęto

.jednogłośnie.

Ad3 Wybór Komisji l{adzorujqcej (2 Selcretarzy Posiedzenia).

Prowadzący obrady Zaproponował wybor na sekretarzy posiedzenia dwie osoby:

1. Pant Grażyna Rojek
2. Pan Lidia Wierzbicka
Przewodniczący Rady zvłrocił się do zebranych z zapytaniem czy są inne propozycje kandydatur na

stanowiska sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.

Przystąpiono do głosowania: za - głosowało 10 osób. Sekretarze posiedzenia zosta|ijednocześnie

Komisj ą Nadzoruj ącą posiedzenie.

Ad. 3a Rozpatrzenie prośby i wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do umowy przyznania

pomocy nr 00027-6935-(]M0710033/16 na realizację operacji pt. Podjęcie działalności

gospodarczej usługowo- handlowej w zakresie kosmetyki i sprzedazy samochodów u4łvanych.

Po zapoznaniu się z pismem Pana Krzysztofa Gajewskiego, Przewodniczący Rady przedstawił

projekt uchwały nrXIl56l2O17 w sprawie wydania opinii o mozliwoścl Zmlany umowy o przyznantu

pomocy na wniosęk Beneficjenta. Poniewaz proponowana zmiana umowy nie wpłynie na ilość

punktów jaką uzyskałby wniosek w wyniku oceny proponuje się wydanie pozytywnej opinii.

Przystąpiono do głosowania jawnego w tej sprawie'

Zaprzyjęciem uchwały głosowało 10 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosowania- 0. Uchwała

stanowi załącznlknr 2 do protokołu.

Ad.4 omówienie i ocena wniosków o przyznąnie pomocy złozonych w ramach naboru nr 05/20]7,

z alł e s t e maty c zny ; Ro nł ij ani e dz i ał alno ś c i go s p o d ar c z ej .

1. Pracownica biura _ specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku ru 0tl05l2017 złożonego przez:,,TOJJA'' Alicja Tatak' Biały Ług 2I,26'720 Policzna, pt.

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i ttrządzen umoŻliwiających

wprowadzenie do oferty nowych produktów.



Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, karl oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyltczyła
średnią Z przyznanych punktow.

2. Pracownica biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 0210512017 zŁoŻonego przez: ,,ARTBUD'' Artul Maniak, Jastrzębia

l18/l0' 26-631 Jastrzębia, pt. Rozwój działalności gospodarczej poptzez utworzenie dwóch miejsc
pracy oraz zakup środków trwałych.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów' karty oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkami przyznanla pornocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020' kart oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami. Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych ptZęZ

członków Rady oraz v'ry|tczyŁa średnią zprzyznanych punktów.

3. Pracownica biura - specjalista ds. wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku nr 03/05/2017 złoŻonego przez: Jarosław Korcz ALEX, Niemianowice36cl1r,26-634 Gozd,
pt. Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności firmy ALEX poprzęZ rcalizację inwestycji
w Niemianowicach.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała anaIizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyltczyła
średnią Z ptzyznalych punktów.

4. Pracownica biura - specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 04l05l20l7 złoŻonego przez'. PPH POMTECH Janusz Czapka, ul.

Doktora Perzyny 116/118, Zwolen, 26-700 Zwolęn, pt. Rozwój Przedsiębiorstwa poptzez
poszerzenie oferty firmy o nowe produkty orazpoprawę jakości i zyskowności produkcji.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kań zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020' kart oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała ana|izy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z przyznanych punktów.

5. Pracownica biura _ specjalista ds' wdrazania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę
wniosku ff 0510512017 złoŻonego przęZi BETON-PLUS Sp. Z o.o., owadów 69,

26-631 Jastrzębia, pt' Zakup innowacyjnej ładowarki kołowej celem dywersyfikacji
przedsiębiorstwa BETON-PLUS SP. Z o'o', oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy
zachowaniu aspektów proekologi cznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, a tym samym
stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (Ż i % etatu), oraz nowęgo produktu promującego obszar LSR.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy



określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wy|iczyła
średnią z przy Znanych punktow.

6' Pracownica biura _ specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła

charakterystykę wniosku nr 0610512017 złoŻonego przezi ,,ART oF LIFE'' Krystian Łagowski,
ul. Kolejowa 9, Jedlnia- Letnisko, 26-630 Jedlnia- Letnisko, pt. Utworzenie pensjonatu ,,Art Of
Life".
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenla przystąpili do wypełnienia: rejestru

grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami ptzyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014^2020, kart oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przęZ członków Rady oraz wyltczyła
średnią z przyznanych punktow.

7.Pracownica biura - specjalista ds. wdraŻania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr 07l05l20l7 złożonęgo przez: Mechanika Pojazdowa AUTO- MAR Mariusz Marszałek,
Aleksandrówka 3, 26-120 Policzna, pt. Budowa warsztatu naprawy samochodów osobowych
i dostawczy ch wt az z infrastrukturą techni czną w miej scowo ści Policzna.
Po zapoznantu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru

grup interesów, kar1y oceny wstępnej, kart zgodności operacjt z warunkami przyznanla pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kań oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wy|tczyła
średnią Z przyznanych punktów.

8.Pracownica biura specjalista ds. aktywizacji społecznej Justyna Nowicka przedstawiła

charakterystykę wniosku nr 08l05/20t7 złożonego przez'. Paweł Jurek Hurtownia ,,Rybex'',
ul. Tadeusza Kościuszki 16, Pionki, 26-610 Pionki, pt. Rozwoj firmy Paweł Jurek Hurtownia

,,Rybex'' poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej w skali LGD usługi hotelowej typu deluxe

w Hotelu Imperium w Pionkach.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowatzyszęfila przystąpili do wypełnienia: rejestru

grup interesów, karty ocęny wstępnej, karl zgodności operacjt z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności

z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała anaIizy kart wypełnionych prZęZ członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z przyznanych punktow.

9.Pracownica biura - specjalista ds. wdraŻanta LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nt 0910512017 złożonego przez: WIETLAND Bartłomiej Wietrzyński, Rajec Szlachecki 15,

26-613 Radom, pt. Strategiczny rozwój pro środowiskowy przedsiębiorstwa WIETLAND
Bartłomiej Wietrzyński.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru

grup interesów' karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznafia pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskiclr na lata 2014-2020, kart oceny zgodności

z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała anaItzy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z ptzyznanych punktów.
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l0.Pracownica biura - specjalista ds. aktywtzacjt społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 1010512017 złoŻonego przeT Wójcik Przedsiębiorstwo Produkcyjno
IJsługowe ,,DREWLER''' ul' Jagiełły 7, Zwolen, 26-700, pt' Rozwój oraz wzrost dochodu firmy
p opr Zez zakup m aS Zyn t ur ządzen oruz ładowarki te l e s ko p o wej .

Po zapoznanlu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenta przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznan|a pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020' kań oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych ptzez członków Rady oraz wyliczyła
średnią z przyznanych punktow.

1l.Pracownica biura - specjalista ds. wdraŻania LSR Iwona Sałek przedstawiła charakterystykę

wniosku nr 11105/2017 złoŻonego przez'. PPHU METROL Tomasz Grzeszczyk Plac
Kochanowskiego 100, Zwolen, 26-700 Zwolen, pt. Zwiększenie możliwości produkcyjnych
przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup innowacyjnej maszyny
umozliwiających produkcję t sprzedaŻ nowych produktów firmy METROL.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowatzyszen|a przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów' karly oceny wstępnej' kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, karl oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych ptzęz członków Rady oraz wyliczyła
średnią Z przy znanych punktów.

l2.Pracownica biura - specjalista ds. aktywizacjt społecznej Justyna Nowicka przedstawiła
charakterystykę wniosku nr 1210512017 złoŻonego przęzi Monika Lao POMA, Czatna Wieś l09A,
26-670 PioŃi, pt. Lakiernia Proszkowa POMA.
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru
grup interesów' karty oceny wstępnej, karl zgodności operacji z warunkami ptzyznanla pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014-2020, kaft oceny zgodności
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analtzy kart wypełnionych prZęZ członków Rady oraz wyltczyła
średnią Z przyznanych punktów.

Szczegoły doĘczące głosowań nad poszczególnymi wnioskami o plzyznanie pomocy złoŻonych
w ramach naboru 05l20I7, zakres tematyczny- Rozwijanię działa|ności gospodarczej znajdują się
w protokole zprac Komisji Nadzorującej, ktory stanowi załączniknr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji
do dofinansowąnia.

Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową
operacji dla naboru nr 05/2017, zaktes tematyczny - Rozwijanie działalności gospodarczej, na

podstawie ktorej utworzono listę operacji wybranych do dofltnansowania. Zę względu na to, Że

wśród złoŻonych projektów nie było wniosków nie spełniających ocęny wstępnej
i niezgodnych z LSR, a takŻe niewybranych do dofinansowania- odstąpiono od tworzenia list takich
operacji. 
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W nviqzku z tym, że wnioski nr 01/05/2017 i 04/05/2017, a także 02/05/2017,03/05/20]7 oraz

]0/05/2017 uzyskały takq samq liczbę punktów, zastosowano lcryteria różnicujqce.'

- w pierwszej kolejności decydowało lrryterium nr 7- wnioskodawcą należy do jednej z grup

defaw oryzow anych wymi e ni onych w LS R,, Dzi e dzi ctw o i Ro nł ój' 
"- w drugiej kolejności decydowało lrryterium nr 3- operacja przyczyni się do utworzenia nowych

miejsc pracy,

- ostatecznie decydowała kolejność wpĘnvu wniosku do biura LGD'

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list wniosków wybranych oraz

ocenionych wniosków.

Rada podjęła następujące uchwaĘ:

1. Uchwała nrXIl57l2017 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem.o naborze

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD ,,Dziedzictwo

i Rozwój'' dla naboru 05l20I7, zakres tematyczny- Rozwijanie działalnoŚci gospodarczej' Uchwała

stanowi załączntknr 4 do niniejszego protokołu'

2. IJchwała nr XIl58l2017 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania dla

naboru 05l20I1, zakres tematyczny- Rozwijante działalności gospodarczej. Uchwała stanowi

załączniknr 5 do niniejszego protokołu'

3. Uchwała nr XIl59lŻ017 w sprawie wniosku nr 08/05/20!7 złoŻonego plzez: Pawęł Jurek

Hurtownia ,,Rybex", ul. Tadeusza Kościuszki 16, Pionki, 26-670 PioŃi, pt. Rozwoj firmy Paweł

Jurek Hurtownia ,,Rybex'' poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej w skali LGD usługi

hotelowej typu deluxe w Hotelu Imperium w Pionkach, w sprawie wyboru operacji do

dofinansowania w ramach poddziałanta I9.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii

rozwoj u lokalne go kierowane g o ptzez społeczno ść'

Rada Stowarzyszefi1a uznil'a, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR'

uzyskała 45 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyzszym

operację wybiera Się do dofinansowania i mieści Się ona w limicie środkow wskazanym

w ogłoszeniu o naborze. Ustalona prZeZLGD kwota wsparcia wynosi 300 000.00 zł.

Uchwała stanowi załączntknr 6 do protokołu'

4. Uchwała nr XIl60l2017 w sprawie wniosku nr 0'l'l05l20!7 złoŻonego pTzeT ,,TOJJA" Alicja

Tatak, Biały Ług2I,Ż6-'7Ż0 Policzna, pt. Rozwoj przedsiębiorstwa pop1zezzakup innowacyjnych

mas^yniurządzetlumozliwiających wprowadzenie do oferty nowych produktów' w sprawie wyboru

operacj i do dofinansowania w ramach poddziałan ta 19 .2 Wsparcie na wdtaŻanie operacj i w ramach

strate gii rozwoj u lokalne go kierowane g o przez społeczno Ść.

Rada Stow arzyszenia uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR'

uzyskała 43 pkt w ramach oceny zgodnoŚci z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym

operację wybiera Się do dofinansowania i mięści się ona w limicie środków wskazanym

w ogłoszeniu o naborze' Ustalona prZeZLGD kwota wsparcia wynosi 196 906,00 zł.

Uchwała stanowi załączniknr 7 do protokołu'

5' Uchwała nr X|l6I/2017 w sprawie wniosku nr 04105120L7 złoŻonęgo przez: PPH POMTECH

Janusz Czapka,ul. Doktora Perzyny 116|118, Zwoleń, 26-100 Zwo\en, pt' Rozwój Przedsiębiorstwa

poprzęZposzerzenie oferly firmy o nowe produkty oraz poplawę jakości i zyskowności produkcji' w

sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrazanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośó'

Rada Stow arzyszenta uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej' jest zgodna z LSR'

uzyskała 43 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami' W związku z powyzszym



operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 299 588,00 zł.
Uchwała stanowi załącznlknr 8 do protokołu'
6. Uchwała nr XI/62l2017 w sprawie wniosku nr lll05l2017 złoŻonęBo ptZęZ: PPHU METROL
Tomasz Grzeszczyk, Plac Kochanowskiego 100, Zwolen, 26-700 Zwolen, pt. Zwiększenie
możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzęZ zakup
innowacyjnej maszyny umozliwiających produkcję i sprzedaŻ nowych produktów firmy METROL,
w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie na wdraŻanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego ptzez społecznoŚć.
Rada Stowarzyszęnla uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 41 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z povnryŻszym

operację wybiera się do dofinansowania, ale nię mieści się ona w limicie środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.

Uchwała stanowi załączntk nr 9 do protokołu.

7. lJchwała nr XIl63l2017 w sprawie wniosku nr 0610512017 złoŻonego pTZęZi ',ART oF LIFE"
Krystian Łagowski, ul. Kolejowa 9, Jedlnia- Letnisko, 26-630 Jędlnia- Letnisko, pt' Utworzenie
pensjonatu ,,Art of Life"' w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdraŻantę operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prZęZ

społecznośó.
Rada Stowarzyszenla uznała, Że operucja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 39 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W zwiryku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona ptzez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000'00 zł.

Uchwała stanowi załącznlk nr 10 do protokołu.

8. Uchwała nr XIl64/2017 w sprawie wniosku nr 1210512017 zLoŻonego ptzez: Monika Lao PoMA,
Czarna Więś 109.Ą,26-670 Pionki, pt' Lakiernia Proszkowa PoMA' w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania I9.2 Wsparcie nawdraŻanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowaneg o prZęZ społeczność.
Rada Stowarzyszęnla uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 38 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi I72 230,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

9. Uchwała nr XIl65l2017 w sprawie wniosku nr 07/0512017 złoŻonego ptzez: Mechanika
Pojazdowa AUTO- MAR Mariusz Marszałek, Aleksandrówka 3, 26-720 Policzna, pt' Budowa
warsztatu naplawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą techniczną w
miejscowości Policzna' w splawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałanta
19.2 Wsparcie na wdtaŻanię operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego ptzęz
społeczność.

Rada Stowatzyszęnl'a uznała, Że operucja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 37 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyzszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicię środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przęz LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznlk nr 12 do protokołu.

l0. Uchwała nr Xll66l2017 w sprawie wniosku nr 05/05/2017 złożonego przez: BETON-PLUS Sp.

Z o.o., owadów 69, 26-631 Jastrzębia, pt. Zakup innowacyjnej ładowarki kołowej cęlęm
dywersyfikacji przedsiębiorstwa BETON_PLUS SP. Z o.o., oraz podniesienia wydajności
produkcyjnej przy zachowaniu aspektów proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa ptacy, a
tym samym stworzeniu 3 nowych miejsc pracy (2 i y4 etatu), oraz nowego produktu promującego
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obszar LSR, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.

Rada Stowarzyszen|a uznaŁa, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 36 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000'00 zł.
Uchwała stanowi załączntk nr 13 do protokołu.

1 1. Uchwała nr XIl67l20l7 w sprawie wniosku nr 0210512017 złoŻonego przęz: ,,ARTBUD'' Artur
Maniak, Jastrzębia 118/l0, Ż6-631 Jastrzębia, pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez
utworzenie dwóch miejsc pracy otaz zakup środkow trwałych, w sprawie wyboru operacji do

dofinansowania w ramach poddziałania 19'2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach strategii
rozwoj u lokalne go kierowane g o przez społeczno ść.

Rada Stowarzyszenla uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z I-SR,
uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriamt. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nię mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 159 800,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12. Uchwała nr XI/68l2017 w sprawie wniosku nr 03105/2017 złożonego przez: Jarosław Korcz
ALEX, Niemianowicę 36cll,26-634 Gózd, pt' Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności firmy
ALEX poprzez realtzację inwestycji w Niemianowicach, w sprawie wyboru operacji do

dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach strategii
rozwoj u lokalnego kierowane g o przez społecznośó.
Rada Stowarzyszenia uznała, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi I30 444,00 zł.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

13. Uchwała nr XIl69l2017 w sprawie wniosku ff 10/0512017 złoŻonego przez: Wojcik
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ',DREWLER'', ul. Jagiełły 7, ZwoIen,26-700 Zwo|en, pt.

Rozwój oIaz wzrost dochodu firmy poprzez zakup maszyn t urządzei oraz ładowarki teleskopowej,
w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19'2 Wsparcie na wdrazanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'
Rada Stowatzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 34 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł.
Uchwała stanowi załączntk nr 16 do protokołu.

14. Uchwała nr Xll70l20l7 w sprawie wniosku nt 0910512017 złożonego przez: WIETLAND
Bartłomiej Wietrzyński' Rajec Szlachecki 15, 26-613 Radom, pt. Strategiczny rozwoj pro
środowiskowy przedsiębiorstwa WIETLAND Bartłomiej Wietrzyński, w sprawie wyboru operacji
do dofinansowania w ramach poddziałanl'a 79.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoj u lokalne go kierowaneg o przez społeczność.

Rada StowaIzyszenua uznil.a, Że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR,
uzyskała 33 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyŻszym
operację wybiera się do dofinansowania, ale nie mieści się ona w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 286 909,00 zł.

Uchwała stanowi załączntk nr 17 do protokołu'



Ad. 6 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W sprawie wolnych wniosków dyskusja ntę została podjęta.

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia Rady.

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój" nĄpóżniej do

dnia 12 grudnia Ż01.7 r. Wnioski wybrane do dofinansowania \Nraz z dokumentacją potwierdzającą
wybór zostaną ptzekazane do Instytucj l W dr azającej celem dalszej ocęny.
Na tym posiedzenię zakonczono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempIarzach, z czego jeden przekazuje się do

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

Protokolant

'luo *-o-

Przewodn"iczqcy
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