Protokół
z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 30.06.2022 r., godz.14.00
Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia
Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność osób i poinformowała o
prawomocności obrad (quorum) – lista obecności w załączeniu.
Przewodnicząca Rady Decyzyjnej wnioskowała o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie do niego
dodatkowych punktów w zakresie poprawienia błędów w dokumentach sporządzonych na posiedzeniu w
dniu 18 i 24 maja 2022 r. Kolejne punkty zostają przenumerowane od 4 do 10. Zebranie jednogłośnie
zaakceptowali zmiany w porządku obrad.
Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji
Członkowie Rady, nieobecni na wcześniejszych posiedzeniach wypełnili deklaracje poufności i
bezstronności. Wszyscy obecni wypełnili rejestr interesów Rady.
Ad. 3. Uzupełnienie i poprawa błędów w dokumentacji z posiedzeń rady w dniu 18 maja.
a) Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr V/1/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2022 z dnia
18.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
naboru wniosków Nr 3/2022 w zakresie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Zmiana dotyczyła poprawienia błędów rachunkowych w załączniku do uchwały w
zakresie „kwot wliczanych w limit naboru”.
b) Podjęto decyzje o poprawieniu błędów w protokole z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu
18.05.2022 roku poprzez:
 uwzględnienie omyłkowo pominiętego jednego kryterium w którym przyznano punkty dla
operacji nr LGDMM I/RW/PROW/0-3/2022/4,
 uzupełnieniu zapisu w zakresie zachowania przy podejmowaniu uchwał indywidualnych
wymagań w zakresie bezstronności i poufności określone w Wytycznej nr 9/2/2021 Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez
lokalne grupy działania.
Ad. 4 Przedstawienie informacji o złożonych protestach
Pracownik Biura przedstawił informację o złożonych protestach do oceny operacji w ramach naboru nr
2/2022 i 3/2022.
Ad. 5 Dokonanie przez Radę oceny spełnienia kryteriów formalnych protestu.
Rada dokonała analizy spełnienia wymogów formalnych przez złożone protesty.
Ad. 6 Podjęcie uchwał
Podjęta została uchwała nr V/2/2022 w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi
formalne. Protestów, które nie spełniały wymogów nie było.
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Ad. 7 Przeprowadzenie analizy złożonych protestów
Członkowie Rady dokonali analizy złożonych protestów spełniających wymogi formalne odnosząc się do
wskazanych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących przyznanej oceny w danym kryterium.
Każda z operacji została indywidualnie rozpatrzona i głosowana w zakresie wskazanych w proteście
kryteriów. W przypadku 1 analizowanego protestu Członkowie Rady zdecydowali o podtrzymaniu
dotychczasowego stanowiska w zakresie oceny operacji.
W przypadku jednego protestu Rada Decyzyjna zdecydowała o uwzględnieniu protestu dla jednego
kryterium oceny.
Następnie Rada Decyzyjna przeanalizowała pismo Wnioskodawcy w zakresie nieotrzymania wezwania
do uzupełnień wniosku. Rada Decyzyjna przeanalizowała dokumentację w zakresie korespondencji
dotyczącej wezwania do uzupełnień złożonego wniosku. Biuro LGD wykonało wszystkie czynności w
tym zakresie zgodnie z procedurami i należytą starannością. Stwierdzono, że wezwanie do uzupełnień
dostarczone zostało skutecznie na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę.
Zespół oceniający w składzie: Maria Rolczyńska, Marek Szabelski, Andrzej Klimek dokonał ponownie
wstępnej oceny operacji nr LGDMM I/RW/PROW/0-3/2022/13 dla której uwzględniono protest,
wypełnił karty oceny i przedstawił proponowaną ocenę Radzie Decyzyjnej do przegłosowania.
Rada Decyzyjna dokonała głosowania w zakresie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami:
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-3/20212/13. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
konkurencyjności
obszaru.
max. 10 pkt.

1)

2

Zdolność
beneficjenta do
efektywnej
realizacji operacji
w terminie 2 lat
od dnia zawarcia
umowy
max. 10 pkt.

Opis

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady
TAK-zgoda na
rekomendację zespołu/
NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

10/0

Brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

10/0

Brak

Możliwa
punktacja

Operacja podnosi atrakcyjność
turystyczną obszaru poprzez
utworzenie lub modernizację
infrastruktury turystycznej, lub
rekreacyjnej

10 pkt.

Operacja przyczynia się do
zwiększenia dostępności usług
publicznych poprzez inwestycje w
infrastrukturę kulturalną

10 pkt.

do wniosku dołączone jest
pozwolenie budowlane, pozwolenie
wodno-prawne albo zgłoszenie, o
których mowa w przepisach prawa
budowlanego (w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji),
lub
do wniosku dołączone są dokumenty
potwierdzające planowane koszty
operacji, (w przypadku operacji
które nie wymagają pozwolenia na
budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia o których
mowa w przepisach prawa
budowlanego).

Przyznana punktacja

Zdanie odrębne

10 pkt.

10 pkt.
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Lp.

3

4

5

6

Kryterium

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady
TAK-zgoda na
rekomendację zespołu/
NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Możliwa
punktacja

Innowacyjność
projektu

Projekt spełnia kryterium
innowacyjności.

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

10/0

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu.
Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru.
Tworzenie
nowych miejsc
pracy

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

10/0

Operacja realizowana będzie w
miejscowości o liczbie mieszkańców
poniżej 5 tys.

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

10/0

W wyniku realizacji operacji
utworzone zostanie 1 miejsce pracy.

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

10/0

udział
procentowy grup
interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 40%
sektor społeczny - 30%
sektor gospodarczy - 40%

4

Zdanie odrębne

Brak

Brak

Brak

Brak

Ad. 8 i 9 Podjęcie uchwały w sprawie listy protestów z podtrzymanym stanowiskiem Rady. Podjęcie
uchwały w sprawie listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów.
Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr V/3/2022 w sprawie zatwierdzenia listy protestów przekazywanych
do Zarządu Województwa wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany przyjętego
wcześniej rozstrzygnięcia
Podjęta została uchwała Nr V/4/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do
dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w Naborze Nr 3/2022.
Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr V/5/2022 zmieniającą uchwałę indywidualną w sprawie wybrania
operacji dla wniosku dla którego uwzględniony został protest.
Przy podejmowaniu uchwał uwzględniono informację Biura LGD z dokonanej przez Biuro LGD
weryfikacji powiązań Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej poprzez sprawdzenie danych na
stronie rejestr.io (KRS) oraz w CEiDG. Uchwały podejmowane były z zachowaniem wymagań opisanych
w Wytycznej Nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania
wyboru operacji przez lokalne grupy działania.
Ad. 10 Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie i pracę. Zamknęła posiedzenie.

Sekretarz Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Patrycja Ostrowska

Beata Szymankiewicz
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