
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 

z dnia 07 czerwca 2022 r. w Zwoleniu

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady -  przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 01 lutego 2022 r.
3. Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy Posiedzenia).
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2022, 

zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.
5. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do 

dofinansowania.
6. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 02/2022, 

zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej.
7. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do 

dofinansowania.
8. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 03/2022, 

zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej.
9. Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do 

dofinansowania.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia Rady.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia Rady -  przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

Na posiedzenie stawiło się 8 z 11 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem 
na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Iwona Sałek- Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Justyna Nowicka - pracownica biura LGD.
Pani Iwona Sałek przywitała zebranych, dziękując za przybycie i życząc owocnych obrad. Następnie 
głos zabrał Przewodniczący Rady- Pan Mariusz Borek. Przywitał on uczestników, przedstawiając 
cele niniejszego posiedzenia Rady. Przewodniczący zebrał podpisy członków na liście obecności, po 
czym stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 01 lutego 2022 r.

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego 
przyjęciem. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 01 lutego 2022 r. przyjęto 
jednogłośnie.

Ad.3 Wybór Komisji Nadzorującej (2 Sekretarzy posiedzenia).

Prowadzący obrady zapytał zebranych czy są chętni do zasiadania w Komisji Nadzorującej. Z sali 
zgłoszono:
1. Pana Arkadiusza Barana
2. Pana Wojciecha Szmajdę
Pan Mariusz Borek zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy są inni chętni na stanowiska 
sekretarzy. Nikt z członków Rady Stowarzyszenia nie zgłosił innych kandydatur.
Przystąpiono do głosowania: za -  głosowało 8 osób. Sekretarze posiedzenia zostali jednocześnie 
Komisją Nadzorującą posiedzenie.
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Ad.4 Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 01/2022, 
zakres tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych wniosków, pracownica biura LGD Justyna 
Nowicka przedstawiła zebranym matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami 
Rady Stowarzyszenia „DiR” a wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 01/2022, zakres 
tematyczny: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna. Matryca została przygotowana 
w oparciu o ogólnodostępne bazy danych osobowych typu CEiDG oraz KRS, a także BIP urzędów 
gmin. Matryca powiązań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 01/01/2022 złożonym przez: Gmina 
Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, pt. Wykonanie placu zabaw w miejscowości 
Kowalków- Kolonia.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

2. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 02/01/2022 złożonym przez: Miejski 
Ośrodek Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1, 26-670 Pionki, pt. Modernizacja sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

Szczegóły dotyczące głosowań nad poszczególnymi wnioskami o przyznanie pomocy złożonych 
w ramach naboru 01/2022, zakres tematyczny- Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna, 
znajdują się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.

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

Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową 
operacji dla naboru nr 01/2022, zakres tematyczny -  Infrastruktura turystyczna, kulturalna 
i rekreacyjna, na podstawie której utworzono listę operacji wybranych do dofinansowania. Ze 
względu na to, że wśród złożonych projektów nie było wniosków niespełniających oceny wstępnej, 
a także wniosków niewybranych do dofinansowania- odstąpiono od tworzenia listy takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: przyjęcia list wniosków- zgodnych 
z ogłoszeniem o naborze, a także wybranych do dofinansowania oraz ocenionych projektów.
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Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXV/31/2022 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 01/2022, zakres tematyczny- Infrastruktura turystyczna, 
kulturalna i rekreacyjna.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała nr XXV/32/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 
dla naboru 01/2022, zakres tematyczny- Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr XXV/33/2022 w sprawie wniosku 01/01/2022 złożonego przez: Gmina 
Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, pt. Wykonanie placu zabaw w miejscowości 
Kowalków- Kolonia, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 38 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 224 998,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4. Uchwała nr XXV/34/2022 w sprawie wniosku 02/01/2022 złożonego przez: Miejski Ośrodek 
Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1, pt. Modernizacja sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pionkach, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 29 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 208 706,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6 Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 02/2022, 
zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych wniosków, pracownica biura LGD Justyna 
Nowicka przedstawiła zebranym matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami 
Rady Stowarzyszenia „DiR” a wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 02/2022, zakres 
tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej. Matryca została przygotowana w oparciu 
o ogólnodostępne bazy danych osobowych typu CEiDG oraz KRS. Matryca powiązań stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

1. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 01/02/2022 złożonym przez: RAJDOM 
Dominika Drab, Wincentów 58, 26-670 Pionki, pt. Rozwój firmy RAJDOM poprzez zakup 
innowacyjnych maszyn i budowę wiaty produkcyjnej .
Po zapoznaniu z wnioskiem członkowie Rady Stowarzyszenia przystąpili do wypełnienia: rejestru 
grup interesów, karty oceny wstępnej, kart zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
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określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kart oceny zgodności 
z LSR i lokalnymi kryteriami.
Komisja Nadzorująca dokonała analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

Szczegóły dotyczące głosowania nad wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym 
w ramach naboru 02/2022, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej, znajdują się 
w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do 
dofinansowania.

Na podstawie wyników z przeprowadzonego głosowania utworzono listę rankingową operacji dla 
naboru nr 02/2022, zakres tematyczny -  Rozwijanie działalności gospodarczej, na podstawie której 
utworzono listę operacji wybranych do dofinansowania. Ze względu na to, że do biura LGD nie 
złożono wniosków niespełniających oceny wstępnej, a także nie było wniosków niewybranych do 
dofinansowania- odstąpiono od tworzenia listy takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: przyjęcia list wniosków- zgodnych 
z ogłoszeniem o naborze, a także wybranych do dofinansowania oraz ocenionych projektów.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXV/35/2022 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 02/2022, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności 
gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
3. Uchwała nr XXV/36/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
dla naboru 02/2022, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr XXV/37/2022 w sprawie wniosku 01/02/2022 złożonego przez: RAJDOM 
Dominika Drab, Wincentów 58, 26-670 Pionki, pt. Rozwój firmy RAJDOM poprzez zakup 
innowacyjnych maszyn i budowę wiaty produkcyjnej , w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 49 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 111 642,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 8. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 03/2022, 
zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych wniosków, pracownica biura LGD Justyna 
Nowicka przedstawiła zebranym matrycę powiązań osobowych i kapitałowych między Członkami 
Rady Stowarzyszenia „DiR” a wnioskodawcami aplikującymi w naborze nr 03/2022, zakres
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tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej . Matryca została przygotowana w oparciu 
o ogólnodostępne bazy danych osobowych typu CEiDG oraz KRS. Matryca powiązań stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

1. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 01/03/2022 złożonym przez: Durasiewicz 
Ż a n e t a H U H B I I H m i ,  pt. Wyposażenie pracowni.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

2. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 02/03/2022 złożonym przez: Stępień 
Małgorzata, pt. Podjęcie działalności gospodarczej w formie usług
ziemnych minikoparką.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

3. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 03/03/2022 złożonym przez: Knieć 
Rafał, ^ H H ^ ^ ^ m H I ,  pt. Nowoczesne wnętrze -  podjęcie działalności z zakresie 
usług budowlanych.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

4. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 04/03/2022 złożonym przez: Warchoł 
Kamil, L H H H H I ^ ^ I I ^ H I I ^ I ^ ^ ^ I ^ ,  pt. Utworzenie Przedsiębiorstwa Handlowo -  
Usługowego związanego z obróbką metali i nakładaniem powłok na metale.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

5. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 05/03/2022 złożonym przez: 
Orzechowska Paula, H | |H | | | | |H | | | | | |H | | | | |H | | | |H | | |  pt. Aranżacja ogrodów 
z elementami drewnianymi.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.
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Szczygieł Karolina, H B ^ H | | | | m i m A I B I I I I I I I H I I I I H I I I I I I I ’ pt. Podjęcie 
działalności gospodarczej w sektorze mobilnych usług fizjoterapeutycznych.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

I. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 07/03/2022 złożonym przez: Szwajca 
Agata, | |^ H ||■ | | | | | |■ H || | | |■ |■ || | | | | | |H || | | ,  pt. Lokalne Studio Fotograficzne 
„Jedlnia” Agata Szwajca.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

8. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 08/03/2022 złożonym przez: Skóra 
Michał, |||^ |||| ||||^ H ||■ |H |■ |||H |■ |H ||■ |H |■ |||,  pt. Utworzenie firmy 
związanej ze sprzedażą materiałów budowlanych.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

9. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 09/03/2022 złożonym przez: Pawlik 
Łukasz, J ■ ||■ |B ■ ||H |H ■ m H |||,  pt. Utworzenie nowej firmy w celu świadczenia 
nowoczesnych i innowacyjnych usług w branży melioracji i robót ziemnych w regionie LGD i poza 
nim.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

10. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 10/03/2022 złożonym przez: Zakrzewska 
Anna, D l b l l l l l l l l l l l l l l l l l m l I I ^ m l l l l l l ’ pt. Sprzedaż pelletu Anna Zakrzewska.
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 analizy kart wypełnionych przez członków Rady oraz wyliczyła 
średnią z przyznanych punktów.

6. Rada Stowarzyszenia zapoznała się z wnioskiem nr 06/03/2022 złożonym przez: Kusio-
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Szczegóły dotyczące głosowań nad wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi 
w ramach naboru 03/2022, zakres tematyczny- Podejmowanie działalności gospodarczej, znajdują 
się w protokole z prac Komisji Nadzorującej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Zatwierdzenie listy rankingowej oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do 
dofinansowania.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych głosowań nad poszczególnymi wnioskami, utworzono 
listę rankingową operacji dla naboru nr 03/2022, zakres tematyczny -  Podejmowanie działalności 
gospodarczej, na podstawie której utworzono listę operacji wybranych do dofinansowania. Ze 
względu na to, że do biura LGD nie złożono wniosków niespełniających oceny wstępnej, a także nie 
było wniosków niewybranych do dofinansowania- odstąpiono od tworzenia list takich operacji.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: przyjęcia list wniosków- zgodnych 
z ogłoszeniem o naborze, a także wybranych do dofinansowania oraz ocenionych projektów.
W związku z tym, że wnioski nr 01/03/2022, 06/03/2022 oraz 03/03/2022, 04/03/2022, 
05/03/2022, 07/03/2022, 08/08/2022, 09/03/2022 uzyskały taką samą liczbę punktów (odpowiednio: 
35, i 28 pkt), zastosowano kryteria różnicujące:
- w pierwszej kolejności decydowało kryterium pn. - Wnioskodawca należy do jednej z grup 
defaworyzowanych wymienionych w LSR Dziedzictwo i Rozwój.
-następnie o pierwszeństwie wniosku na liście decydowało kryterium- Operacja przyczyni się do 
utworzenia nowych miejsc pracy.
- ostatecznie o pierwszeństwie wniosku na liście decyduje kolejność wpływu do biura tj. wyżej 
znajduje się wniosek, który został złożony we wcześniejszym czasie względem pozostałych wniosków 
o tej samej punktacji.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXV/38/2022 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 03/2022, zakres tematyczny- Podejmowanie działalności 
gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała nr XXV/39/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania
dla naboru 03/2022, zakres tematyczny- Podejmowanie działalności gospodarczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
3. Uchwała nr XXV/40/2022 w sprawie wniosku 01/03/2022 złożonego przez: Durasiewicz
Z a n e t a l ^ M m m U l l l l B I I I ,  pt. Wyposażenie pracowni, w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 35 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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4. Uchwała nr XXV/41/2022 w sprawie wniosku 06/03/2022 złożonego przez: Kusio-Szczygieł
Karolina, 26-720 Policzna, pt. Podjęcie działalności
gospodarczej w sektorze mobilnych usług fizjoterapeutycznych, w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 35 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
5. Uchwała nr XXV/42/2022 w sprawie wniosku 10/03/2022 złożonego przez: Zakrzewska 
Anna, D l b I I ■ B I I I I I ^ B ■ I ^ H I I I I Z I I I ,  pt. Sprzedaż pelletu Anna Zakrzewska, 
w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, 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 i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
6. Uchwała nr XXV/43/2022 w sprawie wniosku 02/03/2022 złożonego przez: Stępień 
Małgorzata, pt. Podjęcie działalności gospodarczej w formie usług 
ziemnych minikoparką, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 30 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
7. Uchwała nr XXV/44/2022 w sprawie wniosku 04/03/2022 złożonego przez: Warchoł Kamil, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I I I I  pt. Utworzenie Przedsiębiorstwa Handlowo -  Usługowego 
związanego z obróbką metali i nakładaniem powłok na metale, w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
8. Uchwała nr XXV/45/2022 w sprawie wniosku 07/03/2022 złożonego przez: Szwajca Agata, 
| | |H | | |H | | | | | |B | | | | |H | |H | | | | | | |B | | | | | ,  pt. Lokalne Studio Fotograficzne „Jedlnia” 
Agata Szwajca, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym
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operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
9. Uchwała nr XXV/46/2022 w sprawie wniosku 09/03/2022 złożonego przez: Pawlik Łukasz, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I I I I , pt. Utworzenie nowej firmy w celu świadczenia 
nowoczesnych i innowacyjnych usług w branży melioracji i robót ziemnych w regionie LGD i poza 
nim, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
10. Uchwała nr XXV/47/2022 w sprawie wniosku 08/03/2022 złożonego przez: Skóra Michał, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I I I I I  pt. Utworzenie firmy związanej ze 
sprzedażą materiałów budowlanych, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach 
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
11. Uchwała nr XXV/48/2022 w sprawie wniosku 03/03/2022 złożonego przez: Knieć Rafał, 
H H H H A B U I I I I I ,  pt. Nowoczesne wnętrze -  podjęcie działalności z zakresie usług 
budowlanych, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
12. Uchwała nr XXV/49/2022 w sprawie wniosku 05/03/2022 złożonego przez: Orzechowska 
Paula, u| | | | |H | | | | | | | |H H | | |H H |H | | | | ,  pt. Aranżacja ogrodów z elementami 
drewnianymi, w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Rada Stowarzyszenia uznała, że operacja spełniła warunki oceny wstępnej, jest zgodna z LSR, 
uzyskała 28 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. W związku z powyższym 
operację wybiera się do dofinansowania i mieści się ona w limicie środków wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze. Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi 70 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 10 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W sprawie wolnych wniosków dyskusja nie została podjęta.
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Ad. 11 Zakończenie posiedzenia Rady.

Podjęte uchwały przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” najpóźniej do
dnia 10 czerwca 2022 r. Wnioski wybrane do dofinansowania wraz z dokumentacją potwierdzającą 
wybór zostaną przekazane do Instytucji Wdrażającej celem dalszej oceny.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy przekazuje się do 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD.

Protokolant Przewodniczący

s t o w a r z y s z e n i e  #
„DZIEDZICTWO i ROZWOJ"
ul. Wcjska Polskiego 78, 2G-700 Zwdeń 

NIP 811-172-92-CS
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