
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”  

w dniu 18.07.2019 r. o godz. 15.00 

 

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 

Przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie do programu posiedzenia zagadnień: 

- punktu 1a w zakresie dokonania wyboru Sekretarza Posiedzenia, 

- punktu 6a w zakresie rozpatrzenia złożonego protestu do oceny operacji. 

Zebrani jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. 

 

Ad. 1a 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. 2 Pracownik Biura przedstawił informację o zawartych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego z 

dnia 02.07.2019 uwagach odnoszących się do dokumentacji z dokonanej oceny wniosków 

złożonych w naborze nr 5/2019 (środki PROW na lata 2014-2020) 

Ad. 3 Członkowie Rady Decyzyjnej przeanalizowali i przedyskutowali uwagi zawarte w w/w 

piśmie. Uznano, że ocena operacji Nr LGD MM I/RW/PROW/0-5/2019/10 w zakresie zgodności z 

lokalnymi kryteriami została dokonana błędnie. W związku z tym należy ponownie dokonać tej 

oceny poprzez wypełnienie kart i przeprowadzenie głosowania nad punktacją. 

Ad. 4 Każdy z członków Rady wypełnił deklarację bezstronności i poufności oraz wpisał się do 

rejestru interesów członków Rady. 

Ad. 5 Ponowna ocena w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami operacji Nr LGD MM 

I/RW/PROW/0-5/2019/10 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby nie wyznaczać zespołu, a dokonać wypełnienia kart 

przez wszystkich obecnych, z zastosowaniem ewentualnych wyłączeń zawartych w deklaracjach 

poufności. Obecni jednogłośnie zaakceptowali propozycję i przystąpiono do wypełnienia kart oceny 

zgodności operacji z lokalnymi kryteriami. Jeden z członków Rady przedstawił rekomendacje do 

oceny przez radę w poszczególnych kryteriach. 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/0-5/2019/10 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. 

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 



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% 

 

 

 

 



Rada Decyzyjna podjęła Uchwałę Nr VII/1/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” z dnia 

18.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania, po dokonaniu 

ponownej oceny, 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. 

 

Ad. 6 Przewodnicząca Rady odczytała indywidualną uchwałę Nr VII/2/2019 dotyczącą operacji.  

Ad. 6a Rozpatrzenie protestu do oceny operacji. 

Rada Decyzyjna zapoznała się z pismem Wnioskodawcy operacji nr LGDMM I/RW/PROW/0-

5/2019/6, w którym podnosi on argumenty za rozpatrzeniem protestu, a nie pozostawieniem go bez 

rozpatrzenia. Członkowie obecni na posiedzeniu zgodzili się z argumentacją Wnioskodawcy i 

przystąpili do rozpatrzenia protestu do oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami. Zapoznano 

się z treścią protestu i dokumentami aplikacyjnymi. Rada Decyzyjna zdecydowała o 

nieuwzględnieniu protestu i podtrzymaniu swojej dotychczasowej oceny. Podjęto w tej sprawie 

uchwałę Nr VII/3/2019, do której dołączono uzasadnienie decyzji. 

Ad. 7. Przewodnicząca Rady podziękowała za obecność i zakończyła posiedzenie. 

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

Beata Szymankiewicz 


