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Czosnów, dnia 11 marca 2020  r. 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 11 marca 2020 r. 

 
 

W dniu 11 marca 2020 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Czosnowie (sala nr 15) 

odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie § 9 Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji  

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

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty 

inne niż LGD. 

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena i wybór operacji złożonych w naborach 

wniosków w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:   8 wniosków – ogłoszenie nr 1/2020 - Przedsięwzięcie 

1.1.2  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc  inwestycyjną;                 

1 wniosków – ogłoszenie nr 2/2020 - Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;  5 wniosków – 

ogłoszenie nr 3/2020 - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających  

na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR;                                 

4 wniosków – ogłoszenie nr 4/2020 - Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów 

działających w sferze kultury na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia 

i organizacji wydarzeń kulturalnych; 7 wniosków – ogłoszenie nr 5/2020 - Przedsięwzięcie 

3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie 

zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali 

zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej oraz zostali poinformowani 

telefonicznie w dniu 25 lutego 2020 r. (zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Procedury oceny i wyboru 

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

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD) oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty 

związane  z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie pomocy, które będą oceniane 

podczas posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między 

Wisłą  a Kampinosem” w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00). 

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl  

w zakładce „NABORY” oraz na stronie głównej z datą 25 lutego 2020 r.   

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. 

Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności 

co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący,  

iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.  
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  Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu,                           

w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie: 

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy, 

2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny, 

3. Pani Hanna Kręźlewicz – sektor społeczny,  

4. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny, 

5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy. 

 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’: 

1) Dyrektor Biura - Pani Sylwia Jabłońska. 

2) Główna księgowa – Pani Lidia Dobosz 

3) Menager ds. projektów – Pani Joanna Budnik.  
 

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 

posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę), zaś Pan Bogdan Recielski  

i Pani Barbara Rączkowska (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie 

kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło  

7 członków.  Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt  od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Rada jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad, w brzmieniu: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania  decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej. 

5. Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy. 

6. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dla poszczególnych 

operacji. 

7. Ocena zgodności operacji z LSR (w tym zgodności z ogłoszeniem, z LSR i PROW na lata                        

2014-2020). 

8. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i niezgodnych                   

z LSR. 

10. Podjęcie uchwał o wybraniu i niewybraniu operacji do dofinansowania.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych  

do dofinansowania.  

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady. 

13. Wolne wnioski i zapytania.  

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

  

 

 



 

 3  

Dyrektor Biura - Pani Sylwia Jabłońska zaprezentowała wnioski, które wpłynęły do Biura  

w odpowiedzi na ogłoszone nabory: 1/2020, 2/2020 i 5/2020, zaś Pani Lidia Dobosz - Główna 

księgowa  zaprezentowała wnioski, które wpłynęły do Biura w odpowiedzi na ogłoszone 

nabory: 3/2020 i 4/2020.  
 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 1/2020, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 
 

Nabór 1/2020 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR  

przez pomoc  inwestycyjną 

 

Dostępność środków w konkursie: 1 509 927,69 zł  

 
 

Omówienie wniosku nr 1/1/2020 pt. Adaptacja budynku na Dom Pomocy Społecznej  

w Leoncinie. Figaro - Grażyna Grzeszczyk 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 80 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2,3,4,5,6,7,8 i 9, 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  300 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 190 890,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 109 110,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 300 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00, ponieważ nie przekracza ona 

kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu operacji, 

maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 1/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku nr 2/1/2020 pt. Dokończenie budowy hali montażowo-magazynowej                               

w Kazuniu Polskim oraz wprowadzenie wizualizacji zamówień w formacie 3D, Adam Krupa 

Rejtan 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 70 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

2,3,4,5,6,7,8, 9 i 10. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  300 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 190 890,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 109 110,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 300 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00, ponieważ nie przekracza ona 

kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu operacji, 

maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020                     

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 2/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

Omówienie wniosku  nr 3/1/2020 pt. Rozszerzenie działalności o usługi innowacyjną koparką, 

Pająk - Trans Marcin Pająk 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 85 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2,3,4,5,6,7,9 i 10. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  300 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 190 890,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 109 110,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 300 000,00 zł. 
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Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                             

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 3/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku  nr 4/1/2020 pt. Rozwój działalności CAT-Build Katarzyna Budziszewska-

Rutkowska oraz utworzenie miejsca pracy w obszarze LSR, CAT-Build Katarzyna 

Budziszewska-Rutkowska 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

3,4,5,6,7,9 i 10. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  124 095,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 78 961,64 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 45 133,36 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 124 095,00 zł. 
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Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 124 095,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 4/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

Omówienie wniosku  nr 5/1/2020 pt. Rozwój firmy "IZOTECH" Paweł Rutkowski przez 

poszerzenie wachlarza oferowanych usług, "IZOTECH" Paweł Rutkowski  

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 85 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2,3,4,5,6,7,9 i 10. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  134 257,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 85 427,72 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 48 829,28 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 134 257,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 134 257,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 
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operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 5/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

Omówienie wniosku  nr 6/1/2020 pt. Poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, S&W Consulting Sławomir Wieczorek 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 80 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10.  

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  217 617,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 138 469,69 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 79 147,31 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 217 617,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 217 617,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
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przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 6/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

Omówienie wniosku  nr 7/1/2020 pt. Rozszerzenie zakresu usług o kompleksowe rozwiązania                         

w zakresie niezależności energetycznej, GI Andrzej Jojko 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 80 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2,3,4,5,6,7,9 i 10.  

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  73 573,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 46 814,49 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 26 758,51 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 73 573,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 73 573,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
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ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 7/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku nr 8/1/2020 pt. Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup 

innowacyjnej maszyny do natryskowego lakierowania powierzchni listew, CM PROFILE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 50 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

2,3,4,8, 9 i 10.  

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  300 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 190 890,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 109 110,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 300 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                            

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
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ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 8/1/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                                

i 5/2020. 

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 2/2020, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 
 
 

Nabór 2/2020 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
 

Dostępność środków w konkursie: 169 297,18 zł  

 

 

Omówienie wniosku nr 1/2/2020 pt. Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie 

Mazowieckim, Gmina Ożarów Mazowiecki 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 
 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty  

w kryteriach: 1,2,3,5,7 i 8. 
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Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  107 723,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 107 723,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 61 574,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 169 297,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 107 723,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 1/2/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 

 i 5/2020. 

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 3/2020, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 
 

 

Nabór 3/2020 

 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację 

społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR 
 

Dostępność środków w konkursie: 248 004,29 zł  

 

Omówienie wniosku nr 1/3/2020 pt. Pamięci bohaterów 1920, STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ "DZIEDZICTWO"   

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 55 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty w 

kryteriach: 1,3, 6, 7 i 8. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100 %. 
 

Operacja nr 1/3/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku  nr 2/3/2020 pt. Utworzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii św. 

Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA ŚW. 

MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.   

Operacja przeszła negatywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz ocenę 

zgodności z LSR, w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym § 2 ust.1 pkt 1 lub 5 Rozporządzenia 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie                               

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność’’ 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

664 z późn. zm.) określony w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 3/2020 -wzmocnienia kapitału 

społecznego lub zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja wpisuje się w ogólnodostępną                          

i niekomercyjną infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nabór wniosków nr 2/2020. Operacja 

nie realizuje również wskaźnika z ogłoszenia, tj. liczba inicjatyw w ramach LSR. 

W związku z powyższym operacja nie przeszła pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem                     

o naborze wniosków oraz ocenę zgodności z LSR w tym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nalata 2014-2020. 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 

Operacja nr 2/3/2020 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną ze 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 

2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku  nr 3/3/2020 pt. Spotkania z Qlturą, Centrum Kultury w Łomiankach  

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 
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punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty  

w kryteriach: 1, 6, 7 i 8. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 3/3/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 

 i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku  nr 4/3/2020 pt.  Poznaj swoją muzykę… - organizacja wydarzenia, 

Centrum Kultury w Łomiankach  

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty w 

kryteriach: 1, 6, 7 i 8. 
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Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 4/3/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 

5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku  nr 5/3/2020 pt. Niedziele z kulturą, Centrum Kultury w Łomiankach  

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 3/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty  

w kryteriach: 1, 6, 7 i 8. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 
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krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 5/3/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 4/2020, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 

 

 

Nabór 4/2020 

 

Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury  

na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji 

wydarzeń kulturalnych 
 

Dostępność środków w konkursie: 154 450,33 zł  

 

 

Omówienie wniosku nr 1/4/2020 pt. Biblioteka bliżej ludzi - całodobowy zwrot książek, 

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 70 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty                                                   

w kryteriach: 1,2, 3,5,7,8 i 9, 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 1/4/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku nr 3/4/2020 pt. Organizacja pleneru artystycznego związanego z tematyką 

społeczności wiejskich zamieszkujących Puszczę Kampinoską w okresie powojennym i ich 

spuścizną materialną, Joanna Grootings Agrokultura Korfowe 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.   

Operacja przeszła negatywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz ocenę 

zgodności z LSR, w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym § 2 ust. 1 pkt 1 lub 6 lub 8 Rozporządzenia 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność’’ 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 664 z późn. zm.) określony w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 4/2020 - wzmocnienia 

kapitału społecznego lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych.  Wnioskodawca nie jest podmiotem działających w sferze kultury na obszarze 

LSR.  Operacja nie realizuje również wskaźnika z ogłoszenia. tj. liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i organizację wydarzeń kulturalnych  

w ramach LSR. 

W związku z powyższym operacja nie przeszła pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem                     

o naborze wniosków oraz ocenę zgodności z LSR w tym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nalata 2014-2020. 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 

Operacja nr 3/4/2020 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną ze 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 

2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku nr 4/4/2020 pt. Lesznowskie lato z kulturą, Gmina Leszno 

 

Skład: 5 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Pan Grzegorz Banaszkiewicz został wyłączony  

z omawiania i oceny operacji o numerze 4/4/2020 pt. Lesznowskie lato z kulturą objętej 

wnioskiem złożonym przez Gminę Leszno w ramach naboru nr 4/2020 ze względu na: ,, Jestem 

Wnioskodawcą - reprezentuje gminę Leszno’’ oraz Pan Krzysztof  Radkowski został 

wyłączony z omawiania i oceny operacji o numerze 4/4/2020  pt. Lesznowskie lato  z kulturą 

objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Leszno w ramach naboru nr 4/2020 ze względu na:  

,,Potrzeba zachowania w momencie podejmowania decyzji przez organ decyzyjny nie więcej 

niż 49% głosów przez każdy z sektorów’’. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację 

wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi  

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji.  Wynik: 70 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6,7,8 i 9.  

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 4/4/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                               

i 5/2020. 
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Omówienie wniosku nr 5/4/2020 pt. Zakup wyposażenia i organizacja wydarzenia kulturalnego  

w Centrum Kultury w Łomiankach, Centrum Kultury w Łomiankach 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 45 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty                                                   

w kryteriach: 1, 3, 7, 8 i 9, 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  34 646,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 34 646,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 19 804,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 54 450,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 34 646,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 5/4/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 
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Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 5/2020, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 

 

Nabór 5/2020 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze 

LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych 
 

Dostępność środków w konkursie: 250 000,00 zł  

 

 

Omówienie wniosku nr 1/5/2020 pt. Konserwacja witraży w elewacji zachodniej w Parafii w 

Lesznie, Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 5/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty  

w kryteriach: 1,3,6,7,8 i 9, 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
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w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100 %. 
 

Operacja nr 1/5/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku nr 2/5/2020 pt. Konserwacja witraży w zakrystii i kaplicy, Parafia 

Rzymskokatolicka Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę 

punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 5/2020.  Wnioskodawca uzyskał punkty  

w kryteriach: 1,3,6,7,8 i 9, 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
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w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100 %. 
 

Operacja nr 2/5/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020  

i 5/2020. 

 

 

Omówienie wniosku nr 3/5/2020 pt. Zachowanie pamięci o uczniach Szkoły Podstawowej w 

Małocicach tragicznie zmarłych od niewypału w 1954 roku poprzez umieszczenie na budynku 

szkoły tablicy upamiętniającej to wydarzenie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Czosnów 

 

Skład: 5 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% 

praw głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 3/5/2020 pt. Zachowanie pamięci o uczniach Szkoły 

Podstawowej w Małocicach tragicznie zmarłych od niewypału w 1954 roku poprzez 

umieszczenie na budynku szkoły tablicy upamiętniającej to wydarzenie objętej wnioskiem 

złożonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów w ramach naboru                          

nr 5/2020 ze względu na: ,,Jestem w Zarządzie Stowarzyszenia’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz 

została wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 3/5/2020  pt. Zachowanie pamięci 

o uczniach Szkoły Podstawowej w Małocicach tragicznie zmarłych od niewypału w 1954 

roku poprzez umieszczenie na budynku szkoły tablicy upamiętniającej to wydarzenie objętej 

wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów w ramach 

naboru nr 5/2020 ze względu na: ,,Jestem w zarządzie stowarzyszenia’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  

z warunkami przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  

z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów 

wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna 

dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji.  

Wynik: 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu                            

o naborze 5/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,3,6,7,8 i 9. 

. 
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Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota 

obciążająca budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów 

pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100 %. 
 

Operacja nr 3/5/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                          

i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku nr 4/5/2020 pt. Pomnik pamięci przedstawiający Jerzego Strzałkowskiego, 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Ryś'' Kampinos 

 

Skład: 6 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Pan Krzysztof Radkowski został wyłączony  

z omawiania i oceny operacji o numerze 4/5/2020 pt. Pomnik pamięci przedstawiający Jerzego 

Strzałkowskiego, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy objętej wnioskiem złożonym przez 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Ryś'' Kampinos w ramach naboru  nr 5/2020 ze względu 

na: ,,jestem członkiem stowarzyszenia’’. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. 

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi                             

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 
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kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 55 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu   o naborze 5/2020. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,6,7,8 i 9. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów 

pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100 %. 
 

Operacja nr 4/5/2020 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020                          

i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku nr 5/5/2020 pt. Udokumentowanie i udostępnienie dziedzictwa znikających 

społeczności wiejskich Puszczy Kampinoskiej, Grootings Joanna 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.   

Operacja przeszła negatywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz ocenę 

zgodności z LSR, w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji 
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w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 664z późn. zm.) 

określony w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 5/2020 – zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem na podejmowanie 

działalności gospodarczej. Wnioskodawca ubiega się o premię na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

W związku z powyższym operacja nie przeszła pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem                     

o naborze wniosków oraz ocenę zgodności z LSR w tym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nalata 2014-2020. 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 

Operacja nr 6/5/2020 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną ze 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 

2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku nr 6/5/2020 pt. Utworzenie szlaku do zabytkowej kaplicy przy Kościele pw. 

Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie, PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA 

ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

1) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

2) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.   

Operacja przeszła negatywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz ocenę 

zgodności z LSR, w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                                    

i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 664 z późn. zm.) 

określony w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 5/2020 – zachowania dziedzictwa lokalnego.  

Operacja obejmuje promocję obszaru LSR, ułożenie kostki brukowej oraz druk biuletynu 

informacyjnego/promocyjnego.  Operacja nie realizuje również wskaźnika z ogłoszenia,                         

tj. liczba operacji obejmujących kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów 

zabytkowych. 
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W związku z powyższym operacja nie przeszła pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem                     

o naborze wniosków oraz ocenę zgodności z LSR w tym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nalata 2014-2020. 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 

Operacja nr 6/5/2020 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną ze 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 

2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020.  

 

 

Omówienie wniosku nr 7/5/2020 pt. Spotkanie Trzech Kultur, Gmina Leoncin 

 

Skład: 7 członków Rady.  

Podczas dokonywania oceny i wyboru operacji zachowano:  

3) skład Rady zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie  

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiadają więcej niż 49% praw 

głosu, 

4) parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 stanowiącym, że 

co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od parterów 

niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury 

pisemnej.  

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.   

Operacja przeszła negatywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz ocenę 

zgodności z LSR, w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                         

i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 664 z późn. zm.) 

określony w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 5/2020 – zachowania dziedzictwa lokalnego.  

Operacja nie realizuje również wskaźnika z ogłoszenia, tj. liczba operacji obejmujących 

kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych.  

W związku z powyższym operacja nie przeszła pozytywnie ocenę zgodności z ogłoszeniem                     

o naborze wniosków oraz ocenę zgodności z LSR w tym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nalata 2014-2020. 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 

Operacja nr 7/5/2020 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną ze 

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 1/2020, 

2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020.  
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Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020, 2/2020, 3/2020 

4/2020 i 5/2020 podjęto stosowane uchwały w dniu 11 marca 2020 r. 

 

 

NABÓR 1/2020 
 

 Podjęto uchwałę NR R/2/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 1/2020.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/3/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 1/2020.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/4/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 3/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/5/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 5/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/6/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 1/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/7/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 6/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/8/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 7/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 
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 Podjęto uchwałę NR R/9/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 2/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/10/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 4/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/11/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 8/1/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/12/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/13/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

1/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

NABÓR 2/2020 
 

 Podjęto uchwałę NR R/14/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 2/2020.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/15/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 1/2020.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/16/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 1/2/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 
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 Podjęto uchwałę NR R/17/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

2/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/18/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

2/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 
 

NABÓR 3/2020 

 

 Podjęto uchwałę NR R/19/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 3/2020.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/20/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 3/2020.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/21/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 1/3/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/22/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 3/3/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/23/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 4/3/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/24/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 5/3/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  
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7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/25/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie niewybrania operacji Nr 2/3/2020  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 3/2020. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/26/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/27/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

3/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

NABÓR 4/2020 

 

 Podjęto uchwałę NR R/28/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 4/2020.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/29/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 4/2020.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/30/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 1/4/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 4/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/31/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 4/4/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 4/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/32/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 5/4/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 4/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  
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7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/33/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie niewybrania operacji Nr 3/4/2020  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 4/2020. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/34/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

4/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/35/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

4/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
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 Podjęto uchwałę NR R/36/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 5/2020.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/37/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 5/2020.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/38/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 1/5/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/39/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 2/5/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/40/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 3/5/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  
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5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/41/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie wyboru operacji Nr 4/5/2020  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/42/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie niewybrania operacji Nr 5/5/2020  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały                            

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/43/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie niewybrania operacji Nr 6/5/2020  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały                            

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/44/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

11-03-2020 w sprawie niewybrania operacji Nr 7/5/2020  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 5/2020. Za przyjęciem uchwały                            

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/45/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/46/20 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

11-03-2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

5/2020. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
 

 

 

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem, które odbyło się w  dniu 11 marca 2020 r. Za przyjęciem protokołu  

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 
 

 

Wolne wnioski i zapytania – nie było.  
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Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 11 marca 2020  r. o godzinie 22:20. 
 

 
 

 

 

              Katarzyna Grabska-Gliwka                                  Anna Krzyczkowska  
 

 

…………………………………………             ……………………………………… 

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

 

 

Przewodniczący –   Barbara Rączkowska  

 

                Członek  -  Bogdan Recielski  

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 

 

 

 


