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Dnia 7 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie LGD Dunajec-Biała (budynek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, ul. Browarki 7, II piętro) odbyło się posiedzenie 

członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Przedmiotem posiedzenia była ocena i wybór 

wniosków złożonych do LGD Dunajec-Biała w ramach naboru: 1/2019 (nowe lub 

zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej), 2/2019 

(podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem 

czasu wolnego), 3/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 

związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych), 4/2019 

(inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu), 

5/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego), 

6/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych 

poza sektorem turystyki i czasu wolnego). 

Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność 

podpisem na Liście obecności oraz otrzymali Deklaracje bezstronności i poufności, które 

zostały stosownie wypełnione i również podpisane przez członków Rady, a następnie 

przekazane Przewodniczącemu Rady. 

Po analizie Listy obecności, Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru 

interesów członków Rady, Przewodniczący Rady – Pan Ryszard Stankowski otworzył 

posiedzenie, powitał wszystkich obecnych członków Rady i stwierdził, że obrady będą 

prawomocne przy takim składzie. W chwili rozpoczęcia posiedzenia obecnych było 8 

członków Rady spośród 12 (66,67%), w tym przedstawicieli sektora publicznego 2 osoby, 

przedstawicieli sektora społecznego 3 osoby, przedstawicieli sektora gospodarczego 3 osoby, 

co oznacza prawomocność posiedzenia i możliwość podejmowania uchwał (quorum) oraz 

zachowania parytetów. Lista obecności z dnia 7 sierpnia 2018 r. stanowi zał. nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Rady zgodnie z Regulaminem Rady uczestniczyli  pracownicy 

biura: Pani Monika Soska oraz Pani Aleksandra Zychowicz, których zadaniem była obsługa 

posiedzenia, w tym udzielenie pomocy Sekretarzowi w zapewnieniu formalnej zgodności 

tworzonej dokumentacji, a wszystkim członkom pomocy technicznej.  

Następnie Przewodniczący Rady omówił ostatnie zmiany dokonane w Procedurze oceny  

i wyboru operacji (…) oraz w kartach oceny operacji według lokalnych kryteriach wyboru 

operacji. 
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W następnej kolejności Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach naboru 1/2019 

(nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej) 

wpłynęły dwa wnioski o przyznanie pomocy, w ramach naboru 2/2019 (podejmowanie 

działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego) 

nie wpłynął żaden wniosek, w ramach naboru 3/2019 (podejmowanie działalności 

gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby  

z grup defaworyzowanych) wpłynęły dwa wnioski, w ramach naboru 4/2019 (inicjatywy  

w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu) wpłynęło  

pięć wniosków, w ramach naboru 5/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej poza 

sektorem turystyki i czasu wolnego) wpłynęło sześć wniosków, a w ramach naboru 6/2019 

(podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza 

sektorem turystyki i czasu wolnego) złożono pięć wniosków o przyznanie pomocy. 

NastępniePrzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad.  

1.Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 1/2019: 

a) ocena zgodności  operacji z LSR, 

b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

c) ustalenie kwoty wsparcia,  

d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał 

e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 1/2019. 

4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 3/2019: 

a) ocena zgodności  operacji z LSR, 

b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

c) ustalenie kwoty wsparcia,  

d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał 

e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 3/2019. 

5. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 4/2019: 

a) ocena zgodności  operacji z LSR, 

b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 
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c) ustalenie kwoty wsparcia,  

d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał 

e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 4/2019. 

6. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 5/2019: 

a) ocena zgodności  operacji z LSR, 

b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

c) ustalenie kwoty wsparcia,  

d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał 

e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 5/2019. 

7. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 6/2019: 

a) ocena zgodności  operacji z LSR, 

b) ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

c) ustalenie kwoty wsparcia,  

d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał 

e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie 

wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 6/2019. 

8. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. Został jednogłośnie 

zaakceptowany. 

Wyniki głosowania:  

a) 8 głosów za, 

b) 0 głosów przeciw, 

c) 0 głosów wstrzymujących się. 

  

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował, że ocena 

wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019  będzie się 

odbywać bez POP-u, czyli bezpośrednio na posiedzeniu Rady w procedurze pisemnej. 

Następnie Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków zgodnie z porządkiem obrad.  

Z uwagi na braki formalne/ rozbieżności i uzupełnienia do wniosków w ramach naboru 
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1/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019i konieczności uzyskania wyjaśnień, niniejszy protokół nie 

obejmuje oceny w tym zakresie.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował członków Rady, że  

w ramach naboru 3/2019(podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 

związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych) 

przeprowadzonego w dniach od 03.07.2019 r. do 18.07.2019  r. do biura LGD Dunajec-Biała 

wpłynęły dwa wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 100 000,00 zł. Przed rozpoczęciem 

omawiania wniosków złożonychw ramach naboru 3/2019 Przewodniczący Rady dokonał 

analizy danych złożonych w ramach Deklaracji bezstronności i poufnościoraz Rejestru 

interesów.Pan Ryszard Stankowski oświadczył, że w ramach naboru 3/2019 tylko Pan 

Dariusz Wełna zgłosił wykluczenie do wniosku nr 1/3/2019/PD-T z oceny i wyboru operacji 

oraz że nikt z pozostałych, obecnych członków Rady nie zgłosił wykluczenia z oceny  

i wyboru operacji wniosków w ramach naboru 3/2019. Dodatkowo, zanim przystąpiono do 

oceny wniosku, Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Rady z pytaniem dotyczącym 

posiadania przez nich wiedzy, co do występowania okoliczności, które mogą budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie oceny wyboru 

operacji. Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag.  

 Wnioski zostały przekazany zebranym w celu zapoznania się. Po zapoznaniu się przez 

każdego z członków Rady z wnioskami, przystąpiono do wstępnej oceny wniosków na którą 

składa się ocena zgodności operacji z LSR w zakresie: 

- realizacji przez operację celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

- zgodności z Programem, w tym: obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia 

wsparcia oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

- zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu  

o naborze wniosków. 

 

Wstępna ocena wniosku dokonywana przez Radę przeprowadzona została na wspólnej 

dla  wszystkich członków Rady: Karcie oceny zgodności operacji z LSR i Weryfikacji 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poprzez jej wypełnienie przez Sekretarza. 
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Dokonując wstępnej oceny wniosków członkowie Rady oceniali operację w przedmiocie 

każdego punktu kontrolnego oraz poddali pod głosowanie poszczególne elementy oceny. 

Przed przystąpieniem do oceny wniosku nr 1/3/2019/PD-T Przewodniczący Rady 

poprosił, aby Pan Dariusz Wełna opuścił salę z uwagi na zgłoszone wykluczenie z oceny  

i wyboru przedmiotowej operacji. 

 

Ocena wstępna wniosku: 

I. Nr wniosku:1/3/2019/PD-T 

Wnioskodawca: Estera Chuchrowska-Karaś 

Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia 

centrum handlowo - eventowego 

Nr ewidencyjny ARiMR: 071960745 

Data i godzina złożenia wniosku: 18.07.2019 r., godz. 10:40 

Wnioskowana kwota wsparcia:50 000,00 zł 

a)  Przeprowadzono głosowanie na temat czy operacja realizuje cel główny  

i szczegółowy LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na 

podstawie opisu operacji  uznano, że operacja realizuje cel ogólny 1 Zwiększenie 

atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów, cel 

szczegółowy 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie 

aktywności i integracji mieszkańców, przedsięwzięcie 1.1.4  Wspieranie 

podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej  

z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób 

realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby  

z grup defaworyzowanych. W wyniku głosowania członkowie jednogłośnie 

stwierdzili, że operacja realizuje cel główny i szczegółowy LSR, poprzez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 
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b) Przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem,  

w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności  

z  warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru i zgodności 

z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków. W trakcie 

głosowania członkowie Rady stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna  

z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji oraz 

warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

Wyniki głosowania:7głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

c) Przeprowadzono głosowanie czy zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Na 

podstawie opisu operacji członkowie jednogłośnie stwierdzili, że operacja jest 

zgodna z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

d) Przeprowadzono głosowanie czy wniosek został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie Rejestru 

wnioskówczłonkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony w 

miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

Na podstawie odpowiedzi zawartych w Karcie oceny zgodności operacji z LSR 

przeprowadzono głosowanie, że wniosek 1/3/2019/PD-T  jest zgodny z LSR. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

 

Wniosek 1/3/2019/PD-T otrzymał pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR 

i w  związku z tym został przekazany do oceny merytorycznej. 

Następnie zgodnie z porządkiem posiedzenia przystąpiono do oceny merytorycznej. 

Ocenie merytorycznej podlegał wniosek, który otrzymał pozytywną ocenę zgodności operacji 

z LSR. Ocena merytoryczna polegałana ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 
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wyboru. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji została dokonana na wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

poprzez jej ręczne wypełnienie przez Sekretarza Rady. Każde kryterium podlegało odrębnej 

ocenie. Członkowie Rady oddawali głos za każdą z możliwych do przyznania w danym 

kryterium liczbą punktów. Operacja otrzymywała taką ilość punktów w danym kryterium, za 

jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Sekretarz Rady wpisywał  

w odpowiednie pola karty oceny punkty przyznane danej operacji. Obowiązkiem Sekretarza 

było również zsumowanie przyznanych punktów. Minimalna liczba punktów, których 

uzyskanie było warunkiem wyboru operacji wynosiła: 35 % z możliwej do uzyskania 

maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru operacji(25 punktów) – tj. 8,75 

punktów. Ze względu na przyznawanie pełnych punktów, minimalna liczba punktów 

stanowiąca warunek wyboru operacji wynosiła 9 punktów. Ocenie podlegały operacje  

w kolejności ich złożenia w siedzibie LGD Dunajec-Biała. 

 

Ocena merytoryczna: 

I. Nr wniosku:1/3/2019/PD-T 

Wnioskodawca: Estera Chuchrowska-Karaś 

Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia 

centrum handlowo - eventowego 

Nr ewidencyjny ARiMR: 071960745 

Data i godzina złożenia wniosku: 18.07.2019 r., godz. 10:40 

Wnioskowana kwota wsparcia: 50 000,00 zł 

 

1. Oddziaływanie na środowisko:  

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 0 punktów w kryterium „Oddziaływanie 

na środowisko”. Oceniający uznali, że operacja o charakterze handlowo-

usługowym nie wpływa na ochronę środowiska oraz nie przeciwdziała zmianom 

klimatu.  Wskazane przez Wnioskodawcę w zestawieniu rzeczowo – finansowym  

zadania sprzyjające ochronie środowiska – zakup oświetlenia z czujnikiem (…); 

zakup lampy halogenowej energooszczędnej; zakup lampy solarnej zewnętrznej  
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z czujnikiem ruchu; zakup wysokiej klasy sprzęt elektrooszczędny  w opinii 

członków Rady nie wpływa na środowisko. Za pozytywny wpływ na środowisko 

nie można również uznać przechowywania danych w chmurze Google.  Ponadto 

brak dokumentu od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ 

dokumencie technicznym, potwierdzającym że dane zadanie ma wpływ na 

ochronę środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu. W związku  

z powyższym oceniający nie przyznali punktów w przedmiotowym kryterium.  

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

2. Tworzenie nowych miejsc pracy: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 2 punkty w kryterium „Tworzenie 

nowych miejsc pracy”. Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz 

Biznesplanu oceniający stwierdzili, że operacja  spowoduje utworzenia  miejsca 

pracy ponad obowiązkowe 1 miejsce pracy (samozatrudnienie; zatrudnienie 

pracownika). 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 6 punktów w kryterium „Wysokość 

wnioskowanego wkładu własnego”.  Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy 

oraz Biznesplanu – VII Zakres rzeczowo- finansowy operacji oceniający 

zweryfikowali, że Wnioskodawca w ramach operacji wniesienie wkład własny 

finansowy w  wysokości 8 254,23  zł (tj. 16,51%) od wnioskowanej kwoty 

wsparcia. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

4. Innowacyjność: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 2 punkty w kryterium „Innowacyjność”. 

Oceniający uznali, że operacja jest innowacyjna na terenie gminy, w której projekt 

będzie realizowany, tj. w Gminie Wojnicz ze względu na brak przedsiębiorstwa  
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o takim profilu działalności mającego w swojej ofercie taki zakres usług jaki 

oferuje Wnioskodawca. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

5. Doradztwo: 

- Członkowie Rady przyznali 0 punktów w kryterium „Doradztwo”. Na podstawie 

dokumentacji prowadzonej przez biuro LGD oceniający zweryfikowali, że 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD i nie był uczestnikiem 

spotkania konsultacyjnego w zakresie złożonego wniosku o przyznanie pomocy. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

6. Wsparcie grup defaworyzowanych: 

- Członkowie Rady przyznali  4 punkty w kryterium „Wsparcie grup 

defaworyzowanych”. Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonej 

dokumentacji,  oceniający stwierdzili, iż Wnioskodawca  należy do grupy 

defaworyzowanej oraz zatrudni w ramach operacji osobę należącą do grupy 

defaworyzowanej.   

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy: 

- Członkowie Rady przyznali 2 punkty w kryterium „Kwalifikacje i/lub 

doświadczenie Wnioskodawcy”. Na podstawie dołączonej dokumentacji do 

wniosku o przyznanie pomocy oceniający zweryfikowali, że Wnioskodawca   

posiada kwalifikacji w  zakresie nadruków i sublimacji, która również w opinii 

oceniających będzie przydatna w branży w której chce założyć działalność. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

W wyniku zakończonej oceny w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacja 

otrzymała 16 punktów (tj. 64%), co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum 
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punktowe, podane w ogłoszeniu o naborze  3/2019, którego otrzymanie jest warunkiem 

wyboru operacji.  

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku 1/3/2019/PD-T: Wnioskodawca wystąpił  

o wsparcie w wysokości  50 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Członkowie Rady uznali, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.  W związku  

z tym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 Następnie Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosku nr 2/3/2019/PD-T. Na salę 

powrócił Pan Dariusz Wełna. 

 

Ocena wstępna wniosku: 

II. Nr wniosku:2/3/2019/PD-T 

Wnioskodawca: Mikołaj KULAK 

Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego kompleksowe usługi  

w zakresie animacji imprez i wydarzeń okolicznościowych. 

Nr ewidencyjny ARiMR: 075654203 

Data i godzina złożenia wniosku: 18.07.2019 r., godz. 11:15 

Wnioskowana kwota wsparcia:50 000,00 zł 

a)  Przeprowadzono głosowanie na temat czy operacja realizuje cel główny  

i szczegółowy LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. Na 

podstawie opisu operacji  uznano, że operacja realizuje cel ogólny 1 Zwiększenie 

atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów, cel 

szczegółowy 1.1 Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego oraz pobudzenie 

aktywności i integracji mieszkańców, przedsięwzięcie 1.1.4   Wspieranie 

podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej  

z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób 

realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości); szczególnie przez osoby  
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z grup defaworyzowanych. W wyniku głosowania członkowie jednogłośnie 

stwierdzili, że operacja realizuje cel główny i szczegółowy LSR, poprzez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

b) Przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem,  

w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności  

z  warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru i zgodności 

z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków. W trakcie 

głosowania członkowie Rady stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna  

z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji oraz 

warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

c) Przeprowadzono głosowanie czy zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Na 

podstawie opisu operacji członkowie jednogłośnie stwierdzili, że operacja jest 

zgodna z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

d) Przeprowadzono głosowanie czy wniosek został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie Rejestru 

wnioskówczłonkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony w 

miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

Na podstawie odpowiedzi zawartych w Karcie oceny zgodności operacji z LSR 

przeprowadzono głosowanie, że wniosek 2/3/2019/PD-T  jest zgodny z LSR. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  
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Wniosek 2/3/2019/PD-T otrzymał pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR 

i w  związku z tym został przekazany do oceny merytorycznej. 

 

Ocena merytoryczna: 

II. Nr wniosku:2/3/2019/PD-T 

Wnioskodawca: Mikołaj KULAK 

Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego kompleksowe usługi  

w zakresie animacji imprez i wydarzeń okolicznościowych. 

Nr ewidencyjny ARiMR: 075654203 

Data i godzina złożenia wniosku: 18.07.2019 r., godz. 11:15 

Wnioskowana kwota wsparcia: 50 000,00 zł 

 

1. Oddziaływanie na środowisko:  

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 0 punktów w kryterium „Oddziaływanie 

na środowisko”. Oceniający uznali, że operacja w zakresie animacji imprez  

i wydarzeń okolicznościowych nie wpływa na ochronę środowiska oraz nie 

przeciwdziała zmianom klimatu.  Wskazane przez Wnioskodawcę w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym  zadanie sprzyjające ochronie środowiska – zakup 

agregatu prądotwórczego w opinii członków Rady nie wpływa na środowisko. 

Ponadto brak dokumentu od dostawcy/ producenta/dystrybutora, lub też projekcie/ 

dokumencie technicznym, potwierdzające,  że dane zadanie ma wpływ na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziała zmianom klimatu. W związku z powyższym 

oceniający nie przyznali punktów w przedmiotowym kryterium. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

2. Tworzenie nowych miejsc pracy: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 0 punktów w kryterium „Tworzenie 

nowych miejsc pracy”. Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz 
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Biznesplanu oceniający stwierdzili, że operacja  nie spowoduje utworzenia  

miejsca pracy ponad obowiązkowe 1 miejsce pracy. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

3. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 6 punktów w kryterium „Wysokość 

wnioskowanego wkładu własnego”.  Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy 

oraz Biznesplanu – VII Zakres rzeczowo- finansowy operacji oceniający 

zweryfikowali, że Wnioskodawca w ramach operacji wniesienie wkład własny 

finansowy w  wysokości 8 520,00  zł (tj. 17,04%) od wnioskowanej kwoty 

wsparcia. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

4. Innowacyjność: 

- Członkowie Rady Decyzyjnej przyznali 2 punkty w kryterium „Innowacyjność”. 

Oceniający uznali, że operacja polegająca na kompleksowej obsłudze imprez 

okolicznościowych, wydarzeń plenerowych, eventów jest innowacyjna na  terenie 

gminy, w której projekt będzie realizowany, tj. w Gminie Zakliczyn ze względu na 

brak przedsiębiorstwa o takim profilu działalności mającego w swojej ofercie taki 

zakres usług jaki oferuje Wnioskodawca. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

5. Doradztwo: 

- Członkowie Rady przyznali 3 punkty w kryterium „Doradztwo”. Na podstawie 

dokumentacji prowadzonej przez biuro LGD oceniający zweryfikowali, że 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa osobiście w biurze LGD. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

6. Wsparcie grup defaworyzowanych: 
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- Członkowie Rady przyznali 3 punkty w kryterium „Wsparcie grup 

defaworyzowanych”. Na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonej 

dokumentacji,  oceniający stwierdzili, iż Wnioskodawca  należy do grupy 

defaworyzowanej. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

7. Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy: 

- Członkowie Rady przyznali 2 punkty w kryterium „Kwalifikacje i/lub 

doświadczenie Wnioskodawcy”. Na podstawie dołączonej dokumentacji do 

wniosku o przyznanie pomocy oceniający zweryfikowali, że Wnioskodawca 

posiada doświadczenie w branży w której chce założyć działalność. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

 

 

W wyniku zakończonej oceny w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacja 

otrzymała 16 punktów (tj. 64%), co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum 

punktowe, podane w ogłoszeniu o naborze  3/2019, którego otrzymanie jest warunkiem 

wyboru operacji.  

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosku 2/3/2019/PD-T: Wnioskodawca wystąpił  

o wsparcie w wysokości  50 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Członkowie Rady uznali, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest zasadna.  W związku  

z tym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

Po dokonanej ocenie Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem sporządzili: Listę 

operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  

z LSR w ramach naboru wniosków 3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej  

w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup 

defaworyzowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 

18.07.2019 r.oraz Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 

wniosków3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 

związanej  

z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod  głosowanie:  

- Uchwałę Nr XVII/1/2019 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała  

z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia:Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2019 – 

podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem 

czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego 

w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

- Uchwałę Nr XVII/2/2019 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała  

z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia:Listy operacji wybranych do finansowania  

w ramach naboru wniosków3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży 

turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. 
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Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

W stosunku do operacji, które podległy ocenie, Rada Decyzyjna podjęła następujące 

uchwały: 

 

Przed głosowaniem nad poniższą uchwałą salę opuścił Pan Dariusz Wełna. 

 - UchwałęNrXVII/3/2019Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia  

7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

operacji pt. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia centrum 

handlowo – eventowego (nr wniosku 1/3/2019/PD-T, nr ewidencyjny ARiMR: 071960745) 

złożonej przez Panią Esterę Chuchrowską - Karaś w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy  3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 

związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

Przed głosowaniem nad poniższą uchwałą na salę powrócił Pan Dariusz Wełna. 

- UchwałęNr XVII/4/2019 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia  

7 sierpnia 2019 r. w sprawie:wyboru do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji 

pt. Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego kompleksowe usługi w zakresie animacji 

imprez i wydarzeń okolicznościowych. (nr wniosku 2/3/2019/PD-T, nr ewidencyjny ARiMR: 

075654203) złożonej przez Pana Mikołaja KULAKA w ramach naboru wniosków  

o przyznanie pomocy  3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży 

turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r. 

Wyniki głosowania: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

Następnie Rada Decyzyjna przeszła do oceny wniosków złożonych do biura LGD 

Dunajec-Biała w ramach naboru 4/2019, 5/2019 oraz 6/2019.Z uwagi na braki formalne/ 

rozbieżności i uzupełnienia do wniosków złożonych w ww. naborach i konieczności 

uzyskania wyjaśnień, niniejszym protokół nie obejmuje oceny w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

……………………………..      …….…………………………… 

Sekretarz posiedzenia       Przewodniczący Rady LGD Dunajec-Biała 

Marzena Śliwa          Ryszard Stankowski 
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Załączniki do protokołu: 

1.Lista obecności z dnia 7 sierpnia 2019 r. – 1 szt. 

2.Deklaracje bezstronności i poufności – 8 szt. 

3. Rejestry interesów – 2 szt. 

4.Rejestr wniosków – 1 szt. 

5.UchwałyNr: XVII/1/2019; XVII/2/2019; XVII/3/2019; XVII/4/2019 z dnia 7 sierpnia 

2019Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – 4 szt. 


