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PROTOKÓŁ 

z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Zielony Pierścień Tarnowa  

z  dnia 21 grudnia  2016  r. oraz z dnia 10 stycznia 2017 r.  
 

 

 W dniu 21 grudnia (środa) 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka  

w Skrzyszowie 335A, rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony 

Pierścień Tarnowa (dalej zwana w skrócie LGD ZPT).  

 Przed rozpoczęciem posiedzenia, obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność 

podpisem na Liście obecności oraz złożyli podpis pod oświadczeniem  

o poufności. Następnie obecnym członkom Rady udostępniono Deklaracje poufności  

i bezstronności, które zostały stosownie uzupełnione i również podpisane przez członków Rady  

a następnie przekazane Przewodniczącemu Rady. W tym samym czasie członkowie Rady 

uzupełnili i podpisali Rejestr interesów, który również został przekazany Przewodniczącemu Rady.  

 W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli także: Pan Adam Flaga - Prezes 

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, pracownicy biura ZPT tj.: Joanna Dzieńska - 

kierownik biura, Pani Magdalena Barnaś-Janowska - specjalista ds. obsługi wnioskodawców  

i rozliczania operacji oraz Pani Dominika Mikos a także Pani Ewa Ślusarczyk - prawnik. 

 Następnie,  Pan Marcin Kiwior - Przewodniczący Rady LGD ZPT, przywitał obecnych 

członków Rady i rozpoczął posiedzenie, proponując  następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia 

prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2016. 

4. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie wysokości premii oraz 

sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał odnośnie przyjęcia listy operacji. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad. 
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 Ad. 1.Zgodnie z paragrafem 24 ustęp 1 Regulaminu Rady Przewodniczący Rady 

otworzył posiedzenie Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący 

Rady stwierdził obecność 12 osób, w tym przedstawicieli sektora publicznego tj.: Marcin 

Kiwior, Stanisław Kusior, Arkadiusz Mikuła, przedstawicieli sektora gospodarczego: 

Lesław Wójcik, Zenon Bień, Aleksander Jarmuła, Renata Drapała, Stanisław Zięba, 

przedstawicieli sektora społecznego oraz mieszkańców: Anna Cabaj, Rafał Nosek, Maria 

Bratko, Andrzej Mucha (Lista obecności z dnia 21.12.2016 stanowi załącznik nr 1 do 

Protokołu), co oznacza prawomocność posiedzenia i możliwość podejmowania uchwał 

(quorum) oraz zachowanie parytetów, o których mowa w paragrafie 33 Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tanowa. Przewodniczący przeprowadził wybór 

sekretarza posiedzenia. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja 

Mucha. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Mucha 

jako sekretarza posiedzenia zagłosowało 12 osób, nikt się nie wstrzymał od głosowania  

i nikt nie głosował przeciw.  

 

 Ad.2. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał jego przyjęcie 

pod głosowanie. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad zagłosowało 12 osób, nikt się nie 

wstrzymał od głosu i nikt nie głosował przeciw.  

 Przewodniczący Rady, po konsultacji z pozostałymi członkami Rady postanowił, że 

wstępna ocena wniosków, ocena w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz 

specyficznych kryteriów wyboru operacji, odbędzie się z wyłączeniem systemu POP tj. odbędzie 

się bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Ponadto, Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie  

z zapisami paragrafu 7 ustęp 1 Regulaminu Rady, przed przystąpieniem do prac w Radzie, każdy 

członek Rady, zobowiązany jest do poddania się testowi wiedzy z zakresu obowiązujących 

przepisów oraz procedur i kryteriów wyboru operacji. W związku z brakiem przeprowadzenia 

testów w trakcie szkolenia organizowanego przez ZPT w listopadzie 2016 r. przez Panią Annę 

Cabaj, Przewodniczący Posiedzenia wraz z Panem Adamem Flagą -  wezwali Panią Annę Cabaj 
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do wypełnienia testu. Pani Cabaj - złożyła wymagane testy Panu Flaga, który następnie 

poinformował Przewodniczącego, że testy został zweryfikowany pozytywnie.  

 Ad.3.Następnie na forum Rady wyjaśniono sposób przyznawania punktów w ramach 

kryterium pn:” Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji”. Zgodnie  

z opisem udostępnionym w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą 

ustalania bądź zmiany kryteriów, stanowiących załącznik do Uchwały nr 22/2016  Zarządu 

Stowarzyszenia  Zielony Pierścień Tarnowa z dn. 07.11. 2016 r., - punkty w ramach kryterium pn:” 

Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji” są przyznawane jeżeli 

są spełnione dwa warunki:  

 1. wskazane partnerstwo jest uzasadnione zakresem planowanej operacji, 

 2. partnerstwo zostało potwierdzone w ramach Umowy Partnerskiej, która została 

 przedłożona do dokumentacji aplikacyjnej.  

 Co oznacza, że  przyznanie punktów nastąpi jedynie w sytuacji gdy planowane partnerstwo 

dotyczyć będzie zakresu planowanej operacji tj. zadań przyjętych w  zestawieniu rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w biznes planie i będzie opisane w Umowie Partnerskiej podpisanej 

przez osoby uprawnione do reprezentacji partnerów. W tej sytuacji zdecydowano, że zawarcie 

Umowy Partnerskiej na wykonanie zadań, które w sposób bezpośredni nie dotyczą zakresu 

planowanej operacji a np. planowanej działalności gospodarczej, nie spełnia warunku nr 1 i nie 

uprawnia do przyznania punktów w ramach tego kryterium. 

 Następnie przedstawiono wyjaśnienie odnośnie sposobu przyznawania punktów w ramach 

kryterium pn: ”Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej wkładu własnego”. Zgodnie z opisem udostępnionym w ramach 

Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów, 

stanowiących załącznik do Uchwały nr 22/2016  Zarządu Stowarzyszenia Zielony Pierścień 

Tarnowa z dn. 07.11. 2016 r., - punkty w ramach tego kryterium przyznawane są jeśli, w ramach 

planowanej operacji, wnioskodawcy planują większy niż wymagany udział finansowy na rzecz 

realizowanej operacji  

w ramach kosztów kwalifikowanych, co pozytywnie przełoży się na osiąganie celów LSR. 
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Zgodnie z definicją przedstawioną w Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą 

ustalania bądź zmiany kryteriów, zwiększony wkład finansowy wnioskodawcy liczony jest od 

kwoty kosztów kwalifikowanych i musi być wykazany we wniosku o przyznanie pomocy oraz 

pozostałych dokumentach aplikacyjnych. W związku z brakiem w ramach operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej (premii)  pojęcia „kosztów kwalifikowanych”, 

wyjaśniono, iż to pojęcie odnosi się do „wydatków stanowiących podstawę wypłaty kwoty 

pomocy” określonych   

w biznesplanie w pkt. VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji w tabeli 7.1 Zestawienie 

przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji. Co oznacza, że  przyznanie 

punktów w ramach tego kryterium, nastąpi jedynie w sytuacji gdy wnioskodawca zaplanował 

poniesienie pozostałych wydatków w kwocie co najmniej 5% od wartości wnioskowanej kwoty 

pomocy tj.: 5% z 50 000,00 zł - tj. co najmniej  2 500,00 zł.  

 Dodatkowo, członkowie Rady uzgodnili, iż zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze 

wniosków nr 1/2016, złożonych w ramach tego naboru operacji nie mają zastosowania dodatkowe, 

formalne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru, w związku  

z powyższym na wzorach Kart weryfikacyjnych dla poszczególnych operacji  zaznacza się 

opcję :”Nie dotyczy”  i nie przeprowadza się głosowania Rady w tym zakresie.  Przed 

rozpoczęciem omawiania wniosków, Przewodniczący Rady dokonał analizy danych złożonych  

w ramach: Oświadczeń o poufności, Deklaracji poufności i bezstronności oraz Rejestru interesów. 

Oświadczył, iż, na podstawie złożonych danych, 2 osoby zgłosiły wykluczenia z oceny 

następujących wniosków o przyznanie pomocy :  

 Pan Arkadiusz Mikuła – w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr 

18/P/2016 pn: ”Utworzenie biura projektowego z innowacyjnymi metodami wykonywania 

wizualizacji obiektu”, złożonego przez Agatę Mikuła z powodu pokrewieństwa oraz  

w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr 13/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności 

gospodarczej „Prasowa Agencja Rolnicza” złożonego przez Tomasz Łakoma z powodu 

podległości służbowej. 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

  Pan Zenon Bień - w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr 9/P/2016 

pn: ”Utworzenie innowacyjnego zakładu samochodowego w Tarnowcu” złożonego przez 

Kazimierza Ciurej z powodu pokrewieństwa.  

 

 Następnie, Przewodniczący Rady na podstawie informacji udostępnionych przez biuro 

ZPT, przekazał członkom Rady, informacje nt. wszystkich wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych w trakcie naboru nr 1/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  

przeprowadzonego w dniach: od 28.11.2016 do 12.12.2016 r. Łącznie, w ramach naboru nr 1/2016 

złożonych zostało 18 wniosków o przyznanie pomocy, (w tym 1 wniosek o przyznanie pomocy 

pt: ”Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i zakupu niezbędnych do rozpoczęcia 

działalności elektronarzędzi umożliwiających wykonywanie usług” został wycofany i złożony 

ponownie) na łączną kwotę 850 000,00 zł (przyjęta kwota nie uwzględnia wartości wniosku 

wycofanego).  Przewodniczący poinformował, iż wszystkie wnioski zostały złożone w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016. Następnie członkowie Rady zapoznali 

się szczegółowo z wszystkimi wnioskami o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. W związku, 

z dużą ilością udostępnionych dokumentów aplikacyjnych Przewodniczący Rady, po konsultacji  

z pozostałymi członkami Rady uczestniczącymi w posiedzeniu, poinformował o zawieszeniu 

posiedzenia (przerwa w obradach)i wyznaczeniu terminu jego kontynuacji na dzień: 10 stycznia 

2017 r. od godz. 13.00 w Domu Strażaka w Skrzyszowie bez dodatkowego zwoływania. 

Nastąpiło zawieszenie obrad posiedzenia. 

 

 W dniu 10 stycznia (wtorek) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka  

w Skrzyszowie 335A, rozpoczęto kontynuację posiedzenia Rady LGD ZPT rozpoczętego w dniu 

21.12.2016 r.  

 Przed przystąpieniem do kontynuwacji posiedzenia w tym dniu, obecni członkowie Rady 

ponownie potwierdzili swoją obecność podpisem na Liście obecności. Dodatkowo, Pan Grzegorz 

Kozioł, który nie uczestniczył w częsci posiedzenia odbytego w dniu 21.12.2016 r., podpisał 

Oświadczenie o poufności oraz Deklarację poufności i bezstronności, które zostały przekazane 
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Przewodniczącemu Rady. W związku z brakiem przeprowadzenia testów w trakcie szkolenia 

organizowanego przez ZPT w listopadzie 2016 r. przez Pana Grzegorza Kozioł , Przewodniczący 

Posiedzenia wraz z Panem Adamem Flagą - wezwali Pana Grzegorza Kozioł do wypełnienia 

stosownego testu. Pan Kozioł uzupełnił testy a następnie przekazał je Panu Flaga, który następnie 

poinformował Przewodniczącego, że testy został zweryfikowane pozytywnie.  

 W kontynuacji posiedzenia, poza członkami Rady, uczestniczyli także: Pan Adam Flaga - 

Prezes Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, pracownicy biura ZPT tj.: Joanna Dzieńska - 

kierownik biura, Pani Magdalena Barnaś-Janowska - specjalista ds. obsługi wnioskodawców  

i rozliczania operacji oraz Pani Dominika Mikos a także Pani Ewa Ślusarczyk - prawnik. 

 Następnie, Pan Marcin Kiwior - Przewodniczący Rady, rozpoczął posiedzenie w zakresie 

wstępnej oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Przedstawiono wyniki wstępnej 

oceny wniosków o przyznanie pomocy dokonanej przez pracowników biura, które zostały 

przekazane Przewodniczącemu Rady. Operacje podlegały ocenie w kolejności ich złożenia  

w siedzibie ZPT. 

 Wniosek nr 1/P/2016 złożony przez Krzysztofa Fido w dniu 28.11.2016 r.  

pn: ”Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i zakup niezbędnych do rozpoczęcia 

działalności elektronarzędzi umożliwiających wykonywanie usług” –złożony przez wnioskodawcę 

w dniu 28.11.2016 r., został następnie pisemnie przez niego wycofany  

w dniu  29.11.2016 r., w związku z powyższym nie podlegał ocenie. 

 

 Wniosek nr 2/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej 

diagnostyki przesiewowej i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży oraz usług 

fizjoterapeutycznych”  złożony przez Dawida Bator: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  
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- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 3/P/2016 pn: ”Założenie działalności gospodarczej zajmującej się 

organizacją i obsługą imprez rekreacyjno-turystycznych przy użyciu najnowszej technologii 

GPS/GLONASS”  złożony przez Justynę Ostrowską .  

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 
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- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety 

 i quorum. 

 

 Wniosek nr 4/P/2016 pn:” Rozpoczęcie działalności firmy „BolekMusic” szansą na 

rozwój muzyczny dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich”  złożony przez Krzysztofa Bolek. 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 
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pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety 

 i quorum. 

 

 Wniosek nr 5/P/2016 pn:” Utworzenia studia muzycznego” złożony przez Mateusza 

Sumara. 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 Wniosek nr 6/P/2016 pn:” Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i zakupu 

niezbędnych do rozpoczęcia działalności elektronarzędzi umożliwiających wykonywanie usług” 

złożony przez Krzysztofa Fido: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 
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głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 7/P/2016 pn:” Geodezyjna obsługa nieruchomości” złożony przez Damiana 

Wzorek; 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  
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z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 8/P/2016 pn:” Rozpoczęcie działalności w zakresie obróbka skrawaniem 

metali i tworzyw sztucznych” złożony przez Dariusza Kozłeckiego: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 
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jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 9/P/2016 pn:” Utworzenie innowacyjnego zakładu samochodowego  

w Tarnowcu” złożony przez Kazimierza Ciurej: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany.  W głosowaniu,  

z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Zenon Bień, który na czas głosowania 

opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek 

został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został 

wycofany. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  W głosowaniu, z powodu 

wykluczenia, nie uczestniczył Pan Zenon Bień, który na czas głosowania opuścił miejsce 

posiedzenia. Pozostali członkowie, jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny 

operacji jest zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu  

o naborze. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.  

W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Zenon Bień, który na czas 

głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie, jednogłośnie stwierdzili, 

że planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, 

nie uczestniczył Pan Zenon Bień, który na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. 

Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 
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 Wniosek nr 10/P/2016 pn: ”Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia firmy pn. FHU 

SP-MOTO zajmującej się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych” złożony przez 

Sławomira Pabian: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety 

 i quorum. 

 

 Wniosek nr 11/P/2016 pn:” Wzrost aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości 

mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego pn. 

Dominik Maniocha DOM-DREW”  złożony przez Dominika Maniocha: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 12/P/2016 pn: ”Podejmowanie działalności firmy wytwarzającej elementy 

ogrodzeń „Metalgo Obróbka Metali” złożony przez Mateusz Rodak: 

-przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  
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z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 13/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności gospodarczej „Prasowa Agencja 

Rolnicza” złożony przez Tomasza Łakoma: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W głosowaniu,  

z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania 

opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek 

został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został 

wycofany. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu, z powodu 

wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił 

miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny 

operacji jest zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu  

o naborze. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.  

W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na 

czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie 
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stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, 

nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił miejsce 

posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi  

w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 Wniosek nr 14/P/2016 pn: ”Utworzenie szkoły tańca Cheerleaders Academy All Stars” 

złożony przez Agnieszkę Wlezień  

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

-przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  
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i quorum. 

 

 Wniosek nr 15/P/2016 pn: ”Stworzenie nowoczesnego Serwisu Kwiaciarni Internetowej z 

możliwością dostawy kwiatów do domu na terenie lokalnych gmin” złożony przez Piotra 

Szepielaka: 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony 

 w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 16/P/2016 pn: „Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą „Boda Auto 

Serwis” złożony przez Tomasza Boda 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 
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głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 Wniosek nr 17/P/2016 pn: „Uruchomienie warsztatu samochodowego” złożony przez 

Krzysztofa Golonka 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony  

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 
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- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.   

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. W trakcie głosowania członkowie 

jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 Wniosek nr 18/P/2016 pn: „ Utworzenie biura projektowego z innowacyjnymi metodami 

wykonywania wizualizacji obiektu” Złożony przez Agatę Mikuła  

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W głosowaniu, z 

powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania 

opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie  stwierdzili, że wniosek 

został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został 

wycofany. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu, z powodu 

wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił 

miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny 

operacji jest zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu  

o naborze. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR.  

W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na 

czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie 

stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety  

i quorum.  
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- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w PROW na lata 2014-2020. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył 

Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

Ad. 4. Po zakończeniu wstępnej oceny wszystkich złożonych wniosków w ramach 

zakończonego naboru nr 1/2016, członkowie Rady jednogłośnie podjęli Uchwałę  

nr II/01/17 Rady LGD ZPT z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które 

zostały uznane za zgodne z LSR oraz zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  

 Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, przystąpiono do oceny 

merytorycznej pod względem spełnienia lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji.  

Ocenie podlegały  operacje w kolejności ich złożenia w siedzibie ZPT. 

 

 Wniosek nr 1/P/2016 złożony przez Krzysztofa Fido w dniu 28.11.2016 r. 

pn: ”Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i zakup niezbędnych do rozpoczęcia 

działalności elektronarzędzi umożliwiających wykonywanie usług” – wniosek został przez 

wnioskodawcę wycofany w dniu  29.11.2016 r., w związku z powyższym nie podlegał ocenie. 

 

 Wniosek nr 2/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej 

diagnostyki przesiewowej i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży oraz usług 

fizjoterapeutycznych”  złożony przez Dawida Bator: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 
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3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt. 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 12 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 1 

punkt. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 13 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  
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 Wniosek nr 3/P/2016 pn: ”Założenie działalności gospodarczej zajmującej się 

organizacją i obsługą imprez rekreacyjno-turystycznych przy użyciu najnowszej technologii 

GPS/GLONASS” złożony przez Justynę Ostrowską:   

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 10 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy -  członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 4 

punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.  



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 14 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł.  . 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 4/P/2016 pn: ”Rozpoczęcie działalności firmy „BolekMusic” szansą na 

rozwój muzyczny dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich” złożony przez Krzysztofa Bolek:   

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

2 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 13 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do rynku 

pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 3 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 16 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł.  . 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 Wniosek nr 5/P/2016 pn: ”Utworzenie studia muzycznego” złożony przez Mateusza 

Sumara:   

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 12 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 0 

punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 12 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 6/P/2016 pn: ”Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego i zakup 

niezbędnych do rozpoczęcia działalności elektronarzędzi umożliwiających wykonywanie usług” 

złożony przez Krzysztofa Fido:   

 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 9 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy -  członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 3 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 12 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł.. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

 Wniosek nr 7/P/2016 pn: ”Geodezyjna obsługa nieruchomości” złożony przez 

Damiana  Wzorek:   

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego krytetium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 

punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 10 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 1 

punkt. Zachowano wymagane parytety i quorum.  



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 11 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 Wniosek nr 8/P/2016 pn: ”Rozpoczęcie działalności w zakresie obróbka skrawaniem 

metali i tworzyw sztucznych” złożony przez Dariusza Kozłeckiego:   

 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

2 punkty w zakresie tego kryterium. 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 11 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
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- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego 

kryterium. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała  

0 punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 11 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 Wniosek nr 9/P/2016 pn: ”Utworzenie innowacyjnego zakładu samochodowego  

w Tarnowcu” złożony przez Kazimierza Ciurej:   

 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 
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6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 11 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 3 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 14 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 Wniosek nr 10/P/2016 pn: ”Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia firmy pn. FHU 

SP-MOTO” zajmującej się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych”  złożony przez 

Sławomira Pabian: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 
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2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 9 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 3 

punkt. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 12 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  
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w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 11/P/2016 pn: ”Wzrost aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości 

mieszkańców, na obszarze realizacji LSR poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego pn. 

Dominik Maniocha DOM-DREW” złożony przez Dominika Manioch: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 10 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 
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Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 3 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 13 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 12/P/2016 pn: ”Podejmowanie działalności firmy wytwarzającej elementy 

ogrodzeń „METALGO OBRÓBKA METALI” złożony przez Mateusza Rodak: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie  

przyznali  punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie  przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 

punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 9 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 
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operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 2 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 11 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 13/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności gospodarczej pn. „Prasowa Agencja 

Rolnicza” złożony przez Tomasza Łakoma. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie 

uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów 

w zakresie tego kryterium, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 
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5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów  

w zakresie tego kryterium, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie 

tego kryterium, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

  Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała  

4 punkty, co oznacza, że operacja nie uzyskała wymaganego minimum punktowego (min. 

8 pkt.), podanego w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem 

wyboru operacji oraz w związku z powyższym nie przekazano operacji do oceny  

w zakresie kryteriów specyficznych. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwoty tej nie  poddano analizie i głosowaniu.  

 

 Wniosek nr 14/P/2016 pn:” Utworzenie szkoły tańca Cheeleades Academy All Stars”  

złożony przez Agnieszkę Wlezień: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 
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7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 10 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż  jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR -  

członkowie Rady jednogłośnie przyznali  2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała  

3 punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 13 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 15/P/2016 pn: ”Stworzenie nowoczesnego serwisu kwiaciarni interetowej  

z możliwością dostawy kwiatów do domu na terenie lokalnych gmin”  złożony przez Piotra 

Szepielak: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów  

w zakresie tego kryterium, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

2  punkty w ramach tego kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała  

8 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR - 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 1 

punkt. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 9 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 zł. 

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, że 

kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  
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w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 

 Wniosek nr 16/P/2016 pn: ”Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą „Boda Auto 

Serwis”  złożony przez Tomasza Boda: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji- członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów 

w zakresie tego kryterium, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt. 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała  

8 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 
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2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR -

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała  

4 punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 12 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 17/P/2016 pn: ”Uruchomienie warsztatu samochodowego” złożony przez 

Krzysztofa Golonka: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów w zakresie tego kryterium, 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała  

11 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 
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pkt.), podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem 

wyboru operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w zakresie tego 

kryterium. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR -

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała  

1 punkt. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 13 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

 Wniosek nr 18/P/2016 pn: ”Utworzenie biura projektowego z innowacyjnymi metodami 

wizualizacji obiektu” złożony przez Agatę Mikuła. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie 

uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia.: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 

1 punkt, 
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4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie Rady 

jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty, 

7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali  

1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 12 

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 8 pkt.), 

podane w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru 

operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Wsparcie osób należących do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do 

rynku pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

2. Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR 

członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała  

2 punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 14 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w  wysokości 50 000,00 

zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie Rady uznali, 

że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna,  

w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (premii) w wysokości 50 000,00 zł. 

Zachowano wymagane parytety i quorum.  
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 Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru operacji oraz kryteriów specyficznych, Przewodniczący Rady przy współpracy 

pracowników biura LGD, sporządził listę operacji wybranych do finansowania, obejmującą 

operacje złożone w ramach naboru nr 1/2016, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych 

punktów, wyższego poziomu wkładu własnego określonego przez wnioskodawcę w ramach 

kryterium pn: „Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej” i kolejności złożenia wniosku, wskazując operacje, które uzyskały 

minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

 W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi  

w ramach naboru nr 1/2016 podjęto następujące uchwały: 

 

 1) Uchwała nr II/03/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie mobilnej diagnostyki przesiewowej i korekcji wad postawy u dzieci  

i młodzieży oraz usług fizjoterapeutycznych” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 

nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 

 

 2) Uchwała nr II/04/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie,  w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Założenie działalności 

gospodarczej zajmującej się organizacją i obsługą imprez rekreacyjno-turystycznych przy użyciu 

najnowszej technologii GPS/GLONASS” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 
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1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 

 

 3) Uchwała nr II/05/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Rozpoczęcie działalności 

firmy BOLEKMUSIC szansą na rozwój muzyczny dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich”  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności 

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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 4) Uchwała nr II/06/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie ,w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Utworzenie studia 

muzycznego” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu 

podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 5) Uchwała nr II/07/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Utworzenie nowego 
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podmiotu gospodarczego i zakup niezbędnych do rozpoczęcia działalności elektronarzędzi 

umożliwiających wykonywanie usług” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 

1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 

 

 6) Uchwała nr II/08/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Geodezyjna obsługa 

nieruchomości” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu 

podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i 

quorum. 

 

 7) Uchwała nr II/09/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia 10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji  pod tytułem „Rozpoczęcie działalności w 

zakresie obróbka skrawaniem metali i tworzyw sztucznych” w ramach naboru wniosków o 

przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 
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 8) Uchwała nr II/10/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia 10.01.2017 r. w sprawie:  wybrania do finansowania oraz  

o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Utworzenie innowacyjnego zakładu 

samochodowego w Tarnowcu” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016  

z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W głosowaniu,  

z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Zenon Bień, który na czas głosowania opuścił 

miejsce posiedzenia. Uchwała podjęta jednogłośnie przez pozostałych członków Rady biorących 

udział  

w posiedzeniu. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 9) Uchwała nr II/11/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Zakup sprzętu niezbędnego 

do uruchomienia firmy pn. FHU SP-MOTO zajmującej się konserwacją i naprawą pojazdów 

samochodowych” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu 

podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 10) Uchwała nr II/12/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie,  w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji  pod tytułem „Wzrost aktywności 

gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez utworzenie 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

nowego podmiotu gospodarczego pn. Dominik Maniocha DOM-DREW” w ramach naboru 

wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  

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

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 11) Uchwała nr II/13/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Podejmowanie działalności 

firmy wytwarzającej elementy ogrodzeń METALGO Obróbka Metali” w ramach naboru 

wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  

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

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 12) Uchwała nr II/14/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r.  w sprawie:  niewybrania  do  finansowania  

oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem: „Podjęcie działalności gospodarczej 

„Prasowa Agencja Rolnicza” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016  

z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W głosowaniu, z 

powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który na czas głosowania opuścił 

miejsce posiedzenia. Uchwała podjęta jednogłośnie przez pozostałych członków Rady biorących 

udział w posiedzeniu. Zachowano wymagane parytety i quorum. 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

 13) Uchwała nr II/15/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Utworzenie szkoły tańca 

Cheerleaders Academy All Stars” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z 

zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 14) Uchwała nr II/16/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie,  w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem: „Stworzenie nowoczesnego 

Serwisu Kwiaciarni Internetowej z możliwością dostawy kwiatów do domu na terenie lokalnych 

gmin” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie 

działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 15) Uchwała nr II/17/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Podjęcie działalności 

gospodarczej pod nazwą Boda Auto Serwis" w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 

nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 

 

 16) Uchwała nr II/18/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  10.01.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do 

finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Uruchomienie warsztatu 

samochodowego” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu 

podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

 17) Uchwała nr II/19/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

Zielony Pierścień Tarnowa z dnia  10.01.2017 r. w sprawie:  wybrania do finansowania oraz  

o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Utworzenie biura projektowego  

z innowacyjnymi metodami wykonywania wizualizacji obiektu” w ramach naboru wniosków  

o przyznanie pomocy nr 1/2016 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Arkadiusz Mikuła, który 

na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Uchwała podjęta jednogłośnie przez pozostałych 

członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

 Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania – członkowie Rady nie podjęli dyskusji. 

 

 



 

 

 

 

 

       

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień 

Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego 

w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 Ad.6. Wobec braku dalszych wolnych wniosków, Przewodniczący Rady zamknął 

posiedzenie Rady LGD ZPT. 

 

 
 

 


