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Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 22.10.2021 r., godz.13.00 

 

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. 

Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji 

Członkowie Rady, nieobecni na wcześniejszych posiedzeniach wypełnili deklaracje poufności i 

bezstronności. Wszyscy obecni wypełnili rejestr interesów Rady. 

Część I – rozpatrzenie protestów do oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

Ad. 3 Przedstawienie informacji o złożonych protestach 

Pracownik Biura przedstawił informację o złożonych protestach do oceny operacji w ramach naboru nr 

1/2021. 

Ad. 4 Dokonanie przez Radę oceny spełnienia kryteriów formalnych protestu. 

Rada dokonała analizy spełnienia wymogów formalnych przez złożone protesty.  

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał 

Podjęta została uchwała nr V/1/2021 w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi 

formalne. Protestów, które nie spełniały wymogów nie było. 

 

Ad. 6 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 7 analizowanych protestów 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.   

Zespół oceniający w składzie: Beata Szymankiewicz, Marek Szabelski, Marek Łachacz dokonał 

ponownie wstępnej oceny operacji nr LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/17, 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/0-1/2021/17. 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 

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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Ad. 7 i 8 Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów. Podjęcie 

uchwały w sprawie listy protestów z podtrzymanym stanowiskiem Rady. 

Podjęta została uchwała Nr V/2/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania po rozpatrzeniu protestów. W wyniku zmiany należało zmienić uchwałę w sprawie listy 

operacji niewybranych w naborze Nr 1/2020 i Rada podjęła uchwałę Nr V/3/2021 w tej sprawie. 

Odczytano również uchwałę indywidualną Nr V/2A/2021 dla operacji w której uwzględniono protest w 

części. 

Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr V/4/2021 w sprawie zatwierdzenia listy protestów przekazywanych 

do Zarządu Województwa wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany przyjętego 

wcześniej rozstrzygnięcia. 

 

Część II – dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów – nabór nr 4/2021 

 

Ad. 9 Dokonanie oceny operacji w zakresie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – po uzupełnieniach 

a) Rada przedyskutowała wnioski i następnie wypełniła karty zgodności grantobiorcy z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 

b) Podjęta została uchwała Nr V/5/2021 w sprawie listy operacji zgodnych z PROW, 

c) Operacji niezgodnych z programem nie było. 

Ad. 10 Głosowanie nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 

a) Dokonanie wstępnej oceny przez zespół Rady 

 Dokonanie podziału obecnego na posiedzeniu Rady składu na dwa zespoły oceniające. Zespół 

Nr 1 w składzie: Beata Szymankiewicz, Maria Rolczyńska, Marek Łachacz, Marek Szabelski 

oceniał wnioski wg numerów: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/1 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/3 

Zespół Nr 2 w składzie: Patrycja Ostrowska, Waldemar Nieżorawski, Adam Kwast, Krzysztof 

Szlejter, Wojciech Sakowski oceniał wnioski wg numerów: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/4 

 Zespoły dokonały oceny zgodności z LSR i wypełniły karty oceny, 

 Zespoły kolejno przedstawiły rekomendacje do oceny operacji. Rekomendowano wszystkie 

operacje do stwierdzenia zgodności z LSR. Zespoły odpowiedziały na pytania w trakcie 

rekomendacji.  

b) Rada Decyzyjna dokonała głosowania w zakresie przedstawionych rekomendacji. 

c) podjęta została uchwała nr V/6/2021 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie 

grantów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

Ad. 11 Przeprowadzenie oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami 

Zespoły pracowały oceniając operacje i przekazywały pracownikowi Biura wypełnione karty w celu 

sporządzenia zbiorczej informacji dla operacji o 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. 
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Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2 przedstawili rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, 

odbyła się dyskusja. 

 

Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności z kryteriami – Nabór Nr 4/2021 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/1. 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. 

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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/2. 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. 

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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/3. 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. 

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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2021/4. 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. 

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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 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 

9/0 Brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Rada Decyzyjna podjęła uchwały: 

- Nr V/7/2021 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr 

4/2021 w zakresie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Odczytano uchwały indywidualne dla operacji: 

- od numeru V/8/2021 do numeru V/11/2021 – dla Naboru nr 4/2021 

 

Ad. 12 Wolne wnioski i zapytania. 

Członkowie Rady wstępnie ustalili termin kolejnego posiedzenia na dzień 08.11.2021 r. godz. 13.00 

Ad. 13 Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie i pracę. Zamknęła posiedzenie. 

 

Sekretarz Rady Decyzyjnej   Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

     Patrycja Ostrowska            Beata Szymankiewicz 

 


