
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

1  

 

 

 

 

Udanin, dnia 06.04.2017 r. 

 

Protokół Nr 2/2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” odbytego w 

dniu 06.04.2017 roku w Udaninie 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Nieobecny Jacek Major oraz Krystian Ulbin. Lista obecności w 

załączeniu. 

 

 Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy złożonych przez członków Rady deklaracji 

oraz oświadczeń. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia złożonych wniosków w naborach. 

7. Analiza ocen roboczych operacji. 

8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Rada na wniosek Przewodniczącego przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił analizę złożonych przez członków Rady oświadczeń i 

deklaracji. 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę Nr 4/IV/17 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwały w sprawie: 

1) Nr 5/IV/17 w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem Nr 1/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z oceną 

wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR – 

dotyczy rozpoczęci działalności gospodarczej. 

2) Nr 6/IV/17 w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem Nr 1/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z oceną 

wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR – 

dotyczy rozwijania działalności gospodarczej. 

3) Nr 7/IV/17 w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem Nr 2/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z oceną 

wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

 

 

Przewodniczący Rady na podstawie weryfikacji ocen roboczych operacji stwierdził, że 

członkowie Rady mają obowiązek wprowadzić w systemie uzasadnienie do każdego 

kryterium zwracając szczególną uwagę na zasady punktowania zgodnie z opisem, który 

jest dołączony do arkusza ocen zgodności z ocenianym kryterium. 

 

Przewodniczący Rady ustalił termin następnego posiedzenia na dzień 25.04.2017 r. o godz. 

10:00. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 06.04 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 4/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 06.04.2017r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków Nr 1/2017 oraz Nr 

2/2017 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  uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

 

1.   Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – grupy interesów członków Rady, który 

stanowi załącznik Nr 1 do uchwały – dotyczy naborów nr 1/2017 oraz nr 2/2017, 

2.   Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – powiązania członków Rady, który stanowi 

załącznik Nr 2 do uchwały – dotyczy naboru nr 1/2017, 

3.   Zatwierdza się rejestr interesów członków Rady – powiązania członków Rady, który stanowi 

załącznik Nr 3 do uchwały – dotyczy naboru nr 2/2017. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczący Rady.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 06.04 2017 r. 

 

Uchwała Nr 5/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 06.04.2017r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnie z ogłoszeniem o naborze 

wniosków Nr 1/2017 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 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 1/2017 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 na operacje w zakresie Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości - 

podejmowanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie dostępnych środków w 

wysokości 1 330 000 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do dofinansowania uchwala 

się co następuje:  

 

§ 1 

1.  Stwierdza się, że wnioski złożone w naborze 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 zostały ocenione przez 

Biuro Zarządu podczas wstępnej oceny złożonych WoPP. Operacja zgłoszona przez 

beneficjenta: 

1/27 16.03.2017 15:00 Banach Paweł 
Zakład mechaniczny i 

blacharski "Banaszek" 
100 000,00  

Uzyskała negatywny wynik z oceny i nie będzie przedmiotem dalszej ocen. Pozostałe  

operacje uzyskały pozytywną ocenę wstępną. 

2.  Stwierdza się, że operacje pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały 

pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW, 

3.  Stwierdza się, że wszystkie operacje są zgodne z LSR. 

 

§ 2 

Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik  Nr 1 

do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.  

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 06.04 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 6/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 06.04.2017r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnie z ogłoszeniem o naborze 

wniosków Nr 1/2017 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 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 1/2017 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 na operacje w zakresie Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości - 

rozwijanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie dostępnych środków w 

wysokości 950 000 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do dofinansowania uchwala 

się co następuje:  

§ 1 

4. Stwierdza się, że złożone wnioski w naborze 1/2017 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 zostały 

ocenione pozytywnie przez Biuro Zarządu podczas wstępnej oceny złożonych WoPP.  

5. Stwierdza się, że operacje pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały 

pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW, 

6. Stwierdza się, że wszystkie operacje są zgodne z LSR. 

 

§ 2 

 

1. Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik Nr 

1 do uchwały. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 06.04 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr 7/IV/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 06.04.2017r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia list złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

wniosków Nr 2/2017 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 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 2/2017 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 na operacje w zakresie Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym 

rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu” oraz Aktywizacja 

społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w 

oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe  przy ustalonym limicie dostępnych 

środków w wysokości 2 223 000,00 PLN na podstawie procedury wyboru operacji do 

dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

7.  Stwierdza się, że wnioski złożone w naborze 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 zostały ocenione 

pozytywnie przez Biuro Zarządu podczas wstępnej oceny złożonych WoPP.  

8.  Stwierdza się, że operacje pozytywnie ocenione wg karty oceny wstępnej otrzymały 

pozytywną ocenę wg karty weryfikacji warunków przyznawania pomocy w ramach PROW. 

9.  Stwierdza się, że wszystkie operacje są zgodne z LSR. 

 

§ 2 

Przyjmuje się listę złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, która stanowi załącznik Nr 1 

do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 


