
Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 30.05.2019 r., godz. 14.00 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: 

Ad. 1 Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność 8 osób 

i poinformowała o prawomocności obrad (quorum) – lista obecności, zał. Nr 1 

Ad. 2 Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu 

decyzyjnego. 

Przewodnicząca Rady przypomniała procedury wyłączenia członka Rady od oceny wniosku 

zgodnie z § 26 Regulaminu Rady Decyzyjnej, a następnie: 

a) Członkowie Rady Decyzyjnej wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dla 

wniosków złożonych  w naborze nr 2-4/2019, 5/2019, 6-7/2019. 

b) Członkowie rady Decyzyjnej wypełnili Rejestr Interesów. 

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady Przewodnicząca zawnioskowała o 

wprowadzenie do programu posiedzenia zagadnień: 

- punktu 2a w zakresie dokonania wyboru Sekretarza Posiedzenia, 

- punktu 4a w zakresie rozpatrzenia złożonych protestów do oceny operacji. 

 Zebrani jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. 

Ad. 2a Wybór Sekretarza Posiedzenia 

Do pełnienia funkcji zgłoszono Sebastiana Kwiatkowskiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Odbyło się głosowanie jawne w którym 

jednogłośnie Sebastian Kwiatkowski został wybrany na Sekretarza Posiedzenia. 

Ad. 3 przypomnienie podziału na zespoły, dokonanie zmian w składach 

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej przypomniała podział na zespoły z poprzedniego 

posiedzenia i przydziały wniosków ocenianych w zakresie zgodności z LSR. W związku z 

nieobecności dwóch osób z poprzedniego posiedzenia oceny operacji w zakresie zgodności z 

lokalnymi kryteriami dokonały zespoły w składach: 

Zespół Nr 1 w składzie: Beata Szymankiewicz, Kinga Ciukszo, Sebastian Kwiatkowski, 

Krzysztof Szlejter 

Zespół nr 2 w składzie: Sławomir Gruchała, Waldemar Nieżorawski, Andrzej Klimek, Karol 

Lisowski. 

WNIOSKI O POWIERZENIE GRANTÓW – ŚRODKI PROW 2014-2020 

Ad. 4 Ocena operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami 

Zespoły pracowały oceniając operacje z poszczególnych naborów i przekazywały 

pracownikowi Biura wypełnione karty w celu sporządzenia zbiorczej informacji dla operacji o 
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liczbie punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających w ramach każdego 

kryterium. Po zakończeniu wypełniania kart zespoły przygotowały wspólne stanowisko w 

zakresie rekomendacji do oceny przez radę w poszczególnych kryteriach. 

Przedstawiciele zespołu nr 1 i nr 2 przedstawili rekomendacje dla ocenianych operacji z 

uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia 

wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Zespół Nr 1 oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/3 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/1 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/4 

Zespół Nr 2 oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/1 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/3 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/3 

w ramach naboru Nr 2/2019 w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych     



Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/1 Żaden z członków rady nie wyłączył się z oceny 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy i 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom i wnioskodawca 

wykaże mierzalność tego rezultatu. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów 

w kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom 

i wnioskodawca wykaże mierzalność tego 

rezultatu. 

5 pkt. 

2. 
Innowacyjność 

projektu 
Projekt spełnia kryterium innowacyjności. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

nie przyznaniem punktów 

w kryterium 

8/0 brak 

3. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 3 partnerów, w tym co najmniej 

jeden partner z kategorii „grupa 

nieformalna” 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

4. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej obszaru 

Operacja realizowana będzie w 

miejscowości o liczbie mieszkańców 

poniżej 5 tys. osób 

5 pkt. Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/2 Żaden z członków rady nie wyłączył się z oceny 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy i 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom i wnioskodawca 

wykaże mierzalność tego rezultatu. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów 

w kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom 

i wnioskodawca wykaże mierzalność tego 

rezultatu. 

5 pkt. 

2. 
Innowacyjność 

projektu 
Projekt spełnia kryterium innowacyjności. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

nie przyznaniem punktów 

w kryterium 

8/0 brak 

3. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 3 partnerów, w tym co najmniej 

jeden partner z kategorii „grupa 

nieformalna” 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

4. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej obszaru 

Operacja realizowana będzie w 

miejscowości o liczbie mieszkańców 

poniżej 5 tys. osób 

5 pkt. Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-2/2019/3 Żaden z członków rady nie wyłączył się z oceny 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy i 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom i wnioskodawca 

wykaże mierzalność tego rezultatu. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów 

w kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub przedszkolakom 

i wnioskodawca wykaże mierzalność tego 

rezultatu. 

5 pkt. 

2. 
Innowacyjność 

projektu 
Projekt spełnia kryterium innowacyjności. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 3 partnerów, w tym co najmniej 

jeden partner z kategorii „grupa 

nieformalna” 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

nie przyznaniem punktów 

w kryterium 

8/0 Brak 

4. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej obszaru 

Operacja realizowana będzie w 

miejscowości o liczbie mieszkańców 

poniżej 5 tys. osób 

5 pkt. Rekomendacja zespołu za  

nie przyznaniem punktów 

w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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W ramach naboru Nr 3/2019 w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/2. Żaden z członków rady nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 10 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  nie przyznaniem 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-3/2019/3. Żaden z członków rady nie wyłączył się z oceny. 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 10 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

W ramach naboru Nr 4/2019 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego: 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/1. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/2. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 10 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  nie przyznaniem 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/3. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 10 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2019/4. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

1. 

Wpływ na 

zwiększenie 

spójności 

terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie 

tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 5 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

Operacja przyczynia się do promowania i 

przekazania do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu 

za  przyznaniem 10 

punktów w kryterium 

8/0 brak W wyniku realizacji operacji wiedza o 

obszarze oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana zostanie co najmniej 

200 osobom. 

5 pkt. 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa historyczno-kulturowego, np. 

wioska tematyczna, miejsce ginących 

zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za nie przyznaniem 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak 

zgody (zdanie odrębne) 

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe 

miejsce związane z zachowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka przyrodnicza, 

ekspozycja, itp. 

5 pkt. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje działania w zakresie 

promocji produktów, lub usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonych na obszarze co 

najmniej 2 gmin 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu 

za  nie przyznaniem 

punktów w kryterium 

8/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

WNIOSKI – NABÓR NR 5/2019 – ŚRODKI PROW 2014-2020 

Zespół Nr 1 oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/6 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/7 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/8 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/9 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/10 
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Zespół Nr 2 oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/1 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/3 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/4 

- LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/5 

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru Nr 5/2019 w zakresie 

Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” przez podejmowanie 

działalności gospodarczej, Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw 

Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2 przedstawił rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/2. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 3 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/3. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/4. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 3 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/5. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/6. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/7. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 3 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/9. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/10. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z 

oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru Nr 5/2019 w zakresie 

Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” przez rozwijanie 

działalności gospodarczej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w branży opartej o przetwarzanie 

lokalnych produktów rolnych 
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Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2 przedstawił rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/1. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 15 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2019/8. Żaden z członków rady obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 15 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 



38 
 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  

TAK-zgoda na 

rekomendację zespołu/ 

NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

WNIOSKI – NABÓR NR 6/2019 i 7/2019 – ŚRODKI PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 

Zespół Nr 1 oceniał operacje wg numeru wniosku: 
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- LGDMM I/RW/PORYBY/0-6/2019/1 

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/1 

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/2 

Zespół Nr 2 oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/3 

- LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/4 

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru Nr 6/2019 w 

zakresie w zakresie: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na 

wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury Przedsięwzięcie 1.1.1 „Budowa lub rozbudowa 

infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie związane z łańcuchem dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. 

Przedstawiciel zespołu nr 1 przedstawił rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-6/2019/1 Z oceny operacji wyłączyli się: Beata Szymankiewicz i Sławomir 

Gruchała 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

7/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

7/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

7/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 pkt w 

kryterium 

7/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 

Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

7/0 brak 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

w oparciu o lokalny 

produkt 

rybołówstwa i 

akwakultury 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy tworzenia lub 

rozwoju działalności usługowej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt rybołówstwa i akwakultury. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

7/0 
 

brak 
Operacja dotyczy tworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt rybołówstwa i akwakultury. 

10 pkt. 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

7. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

7/0 brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 29%   

sektor społeczny - 29%  

sektor gospodarczy - 29% 

 

 

Rada Decyzyjna przystąpiła do oceny w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru Nr 7/2019 w 

zakresie celu: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmujące – poprzez rozwijanie działalności gospodarczej. 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru 

Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2 przedstawił rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się dyskusja i przystąpiono do 

głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach poszczególnych kryteriów: 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/1 Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju działalności 

gospodarczej opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Operacja dotyczy zakładania nowej 

działalności opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

10 pkt. 

7. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

8. 

Wpływ na 

różnicowanie 

działalności i 

dywersyfikację 

zatrudnienia w 

sektorze rybactwa 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i operacja 

przewiduje wprowadzenie na rynek 

nowych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1  i operacja 

przewiduje rozwój i udoskonalanie 

oferowanych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

5 pkt. 

9. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/2 Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 15 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju działalności 

gospodarczej opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Operacja dotyczy zakładania nowej 

działalności opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

10 pkt. 

7. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

8. 

Wpływ na 

różnicowanie 

działalności i 

dywersyfikację 

zatrudnienia w 

sektorze rybactwa 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i operacja 

przewiduje wprowadzenie na rynek 

nowych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1  i operacja 

przewiduje rozwój i udoskonalanie 

oferowanych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

5 pkt. 

9. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/3 Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 15 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 



48 
 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju działalności 

gospodarczej opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Operacja dotyczy zakładania nowej 

działalności opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

10 pkt. 

7. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

8. 

Wpływ na 

różnicowanie 

działalności i 

dywersyfikację 

zatrudnienia w 

sektorze rybactwa 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i operacja 

przewiduje wprowadzenie na rynek 

nowych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1  i operacja 

przewiduje rozwój i udoskonalanie 

oferowanych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

5 pkt. 

9. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2019/4 Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 

Przynależność do 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju działalności 

gospodarczej opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Operacja dotyczy zakładania nowej 

działalności opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

10 pkt. 

7. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje 

oraz zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

8. 

Wpływ na 

różnicowanie 

działalności i 

dywersyfikację 

zatrudnienia w 

sektorze rybactwa 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i operacja 

przewiduje wprowadzenie na rynek 

nowych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1  i operacja 

przewiduje rozwój i udoskonalanie 

oferowanych usług lub produktów nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką. 

5 pkt. 

9. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 38%   

sektor społeczny - 38%  

sektor gospodarczy - 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracownicy Biura LGD sporządzili listy operacji z ustaleniem kolejności wg liczby uzyskanych punktów 

w ramach oceny z podziałem na poszczególne nabory. 

 

Rada Decyzyjna podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych do 

dofinansowania: 

 

Uchwała Nr V/1/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu Nr 2/2019 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych.       

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/2/2019 do Nr 

V/4/2019 dla operacji w ramach naboru nr 2/2019. 

Uchwała Nr V/5/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu Nr 3/2019 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.    

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/6/2019 do Nr 

V/7/2019 dla operacji w ramach naboru nr 3/2019. 

Uchwała Nr V/8/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu Nr 4/2019 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/9/2019 do Nr 

V/12/2019 dla operacji w ramach naboru nr 4/2019. 

Uchwała Nr V/13/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 5/2019 w 

zakresie: Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

„Mazurskie Morze” przez: podejmowanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie 

lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/14/2019 do Nr 

V/19/2019 dla operacji w ramach naboru nr 5/2019 – podejmowanie działalności. 

Uchwała Nr V/20/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 5/2019 w 

zakresie: Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

„Mazurskie Morze” przez: podejmowanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie 

lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/21/2019 do Nr 

V/22/2019 dla operacji w ramach naboru nr 5/2019 – podejmowanie działalności, nie wybrane. 
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Uchwała Nr V/23/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 5/2019 w 

zakresie: Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD 

„Mazurskie Morze” przez: rozwijanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie 

lub rozwój działalności gospodarczej w branży opartej o przetwarzanie lokalnych produktów rolnych. 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/24/2019 do Nr 

V/25/2019 dla operacji w ramach naboru nr 5/2019 – rozwijanie działalności. 

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 6/2019 w 

zakresie realizacji celu: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych 

ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury. Przedsięwzięcie 1.1.1 „Budowa lub rozbudowa infrastruktury, wyposażenie 

w nowoczesny sprzęt i technologie związane z łańcuchem dostaw produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury. 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr V/27/2019 dotyczącą wyboru operacji. 

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 7/2019 w 

zakresie realizacji celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i 

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury obejmujące – poprzez rozwijanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.2 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru. 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych operacji: od Nr V/29/2019 do Nr 

V/31/2019 dla operacji w ramach naboru nr 7/2019 – rozwijanie działalności. 

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 7/2019 w 

zakresie realizacji celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i 

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury obejmujące – poprzez rozwijanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.2 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru. 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr V/33/2019 dotyczącą operacji nie wybranej. 

Ad. 4a Rozpatrzenie złożonych protestów 

1) Pracownik Biura LGD przedstawiła złożony protest do oceny w zakresie zgodności z PROW na lata 

2014-2020. Rada dokonała oceny spełnienia wymogów formalnych protestów i podjęła uchwałę Nr 

V/34/2019 w sprawie stwierdzenia spełnienia przez protest wymogów formalnych. 

2) Przeprowadzono analizę złożonego protestu pod kątem weryfikacji lub nie dotychczasowego 

rozstrzygnięcia w zakresie oceny operacji. Rada Decyzyjna nie uwzględniła protestu dotyczącego 

oceny operacji o numerze LGD MM I/RW/PROW/0-5/2019/11 i podjęła uchwałę Nr V/35/2019 w 
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sprawie przekazania protestu do Zarządu Województwa, wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku 

podstaw do zmiany przyjętego przez Radę Decyzyjną rozstrzygnięcia. 

Przewodnicząca Rady zakończyła i zamknęła posiedzenie. 

 

Sekretarz Posiedzenia Rady Decyzyjnej    Przewodnicząca Rady  

 

 

 

            Sebastian Kwiatkowski                     Beata Szymankiewicz 

 


