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PROTOKÓŁ

z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
Zielony Pierścień Tarnowa
z dnia 20 czerwca 2017 r.
W dniu 20 czerwca (wtorek) 2017 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

złożonym

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 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 Magdalena Chrupek (stażystka) a także Pani Ewa Ślusarczyk –
radca prawny.
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. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017.
4. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia
oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
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 11 osób, w tym przedstawicieli sektora publicznego tj.: Marcin
Kiwior, Stanisław Kusior, Arkadiusz Mikuła, Grzegorz Kozioł, przedstawicieli sektora
gospodarczego: Lesław Wójcik, Zenon Bień, Renata Drapała, Stanisław Zięba,
przedstawicieli sektora społecznego oraz mieszkańców: Anna Cabaj, Rafał Nosek, Andrzej
Mucha (Lista obecności z dnia 20.06.2017 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 11 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 11 osób, nikt się nie
wstrzymał od głosu i nikt nie głosował przeciw.
Przewodniczący Rady, po konsultacji z pozostałymi członkami Rady postanowił, że ocena
wniosków, w tym: ocena zgodności z LSR oraz ocena merytoryczna w zakresie lokalnych
kryteriów wyboru operacji oraz specyficznych kryteriów wyboru operacji, odbędzie się z
wyłączeniem systemu POP tj. odbędzie się bezpośrednio na posiedzeniu Rady.
Ad.3.
Następnie, Przewodniczący Rady wraz z kierownikiem biura przypomnieli uczestnikom
posiedzenia zakres wprowadzonych zmian w kryteriach wyboru operacji oraz Procedurze oceny i
wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych
przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne). W szczególności, omówienie dotyczyło
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przypomnienia zapisów nowopowstałych kryteriów tj.: „Wnioskowanej kwoty pomocy’ oraz
„Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu”. Ponownie, 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 10/2017 Zarządu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z dn. 24.04. 2017 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 rzeczowofinansowym, 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. Dodatkowo, w ramach ostatnich
zmian usunięto zapis, odnoszący się do wykorzystania w ramach planowanej operacji partnerstwa
lokalnego.
Przed rozpoczęciem omawiania wniosków, Przewodniczący Rady dokonał analizy danych
złożonych w ramach: Oświadczeń o poufności, Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru
interesów. Oświadczył, iż, na podstawie złożonych danych, 3 osoby zgłosiły wykluczenia z oceny
następujących wniosków o przyznanie pomocy :


Pan Andrzej Mucha – w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr
7/RP/2017 pn: ” Trzystanowiskowa bezdotykowa myjnia samochodowa”, złożonego przez
Paweł Mróz Firma Handlowo-Usługo „SUBIEKT” z powodu pokrewieństwa.
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Pan Marcin Kiwior - w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr
7/RP/2017 pn: ” Trzystanowiskowa bezdotykowa myjnia samochodowa”, złożonego przez
Paweł Mróz Firma Handlowo-Usługo „SUBIEKT” z powodu pokrewieństwa.



Pan Stanisław Zięba- w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy nr
3/RP/2017 pn: ”Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek przez firmę
GRANIMEX poprzez poszerzenie możliwości produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia w
firmie” z powodu osobistej znajomości z właścicielem firmy.
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 1/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
przeprowadzonego w dniach: od 12.05.2017 do 26.05.2017 r. Łącznie, w ramach naboru nr 1/2017
złożonych zostało 10 wniosków o przyznanie pomocy, (w tym 1 wniosek o przyznanie pomocy
pt: ”Przebudowa istniejącego budynku oraz rozbudowa o część usługowo-magazynowoadministracyjną dla poszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej” złożony przez Firmę
Usługową „HYDRAULIKA” Wod-Kan, CO i Gaz Jan Fido w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017
r. został wycofany) na łączną kwotę 1 458 106,00 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 1/2017. Następnie członkowie Rady
zapoznali się szczegółowo z wszystkimi wnioskami o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
i przystąpiono do oceny zgodności z LSR oraz oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Ocena zgodności z LSR.
Ocena zgodności z LSR polega na sprawdzeniu czy złożony wniosek o przyznanie pomocy :
- został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków,
- realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR
wskaźników,

„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”

5
- jest zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałtpremia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Operacje w zakresie oceny zgodności z LSR,

podlegały ocenie w kolejności ich złożenia

w siedzibie ZPT.


Wniosek nr 1/RP/2017 pn: ”Rozwinięcie działającego przedsiębiorstwa przez zakup
specjalistycznej piły linowej do cięcia betonu wraz z oprzyrządowaniem oraz zwiększenie
zatrudnienia o jeden etat.” –złożony przez DIAMTAR Dominik Dziedzic w siedzibie
LGD w dniu 12.05.2017 r. :
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
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głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.


Wniosek nr 2/RP/2017 pn: ” Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji mebli
w PHP AKMA Podstawski Zbigniew”

złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjne „AKMA” Podstawski Zbigniew w siedzibie LGD w dniu 12.05.2017 r:
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
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głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.
Wniosek nr 3/RP/2017 pn: ”Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek przez
firmę GRANIMEX poprzez poszerzenie możliwości produkcyjnych i zwiększenie
zatrudnienia w firmie”

złożony przez „GRANIMEX” Firma Usługowo-Handlowa

Tomasz Smosna w siedzibie LGD w dniu 12.05.2017 r:
- 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 Stanisław Zięba 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 Stanisław Zięba 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczyli Pan
Stanisław Zięba który na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali
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członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z LSR.
Zachowano wymagane parytety i quorum.
- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W głosowaniu,
z powodu wykluczenia, nie uczestniczyli Pan Stanisław Zięba, który na czas głosowania
opuścił miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana
operacja jest zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej
operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj.
refundacją oraz warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
Zachowano wymagane parytety i quorum.



Wniosek nr 4/RP/2017 pn: „Rozwinięcie istniejącej działalności w zakresie naprawy
i konserwacji pojazdów poprzez zakup sprzętu”

złożony przez AUTOSPEC Marek

Golonka w siedzibie LGD w dniu 15.05.2017 r:
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.


Wniosek nr 5/RP/2017 pn: ” Rozbudowa Rodzinnego Domu Opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi poprzez adaptacje piętra budynku” złożony przez Rodzinny Dom Opieki
Radosław Paw w siedzibie LGD w dniu 23.05.2017 r:
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.


Wniosek nr 6/RP/2017 pn:”Rozwinięcie działającego przedsiębiorstwa przez zakup
specjalistycznego wyposażenia do filii w Tarnowcu i zwiększenie zatrudnienia o dwa nowe
etaty” złożony przez Milowa Sp. z o.o. w siedzibie LGD w dniu 25.05.2017 r: .
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że
planowana operacja nie jest zgodna z LSR, ponieważ przy ocenie zgodności z LSR
muszą być także spełnione warunki wskazane w PROW na lata 2014-2020. Rada
ustaliła, że Wnioskodawca nie spełnił jednego z warunków tj. nie posiada prawa do
dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137.
Zachowano wymagane parytety i quorum zgodnie z pkt.VI.2.1 d Procedury oceny i
wyboru operacji (…). .
- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja nie jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie wypełniania Załącznika
nr 2 tj. Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020, pkt. VI Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy
i operacji, ustęp 4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości
będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie
pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu
do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137
zaznaczono opcję „nie” ponieważ zgodnie z zapisami paragrafu 3 Umowy Użyczenia
Lokalu z dnia 01.04.2017 r. , umowa została zawarta na okres od 01.04.2017
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do31.12.2019 r., co oznacza, że wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20137.
Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 7/RP/2017 pn:”Trzystanowiskowa bezdotykowa myjnia samochodowa” złożony
przez

PAWEŁ

MRÓZ

FIRMA

HANDLOWO-USŁUGOWA

„SUBIEKT”

w siedzibie LGD w dniu 25.05.2017 r: ;
- 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 uczestniczyli Pan Andrzej Mucha oraz Pan Marcin Kiwior,
którzy na czas głosowania opuścili 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 uczestniczyli Pan Andrzej Mucha oraz Pan Marcin Kiwior,
którzy na czas głosowania opuścili 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczyli Pan
Andrzej Mucha oraz Pan Marcin Kiwior, którzy na czas głosowania opuścili miejsce
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posiedzenia. Pozostali członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest
zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum.
- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W głosowaniu,
z powodu wykluczenia, nie uczestniczyli Pan Andrzej Mucha oraz Pan Marcin Kiwior,
którzy na czas głosowania opuścili miejsce posiedzenia. Pozostali członkowie
jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami udzielenia
wsparcia

obowiązującymi

w

ramach

naboru.

Zachowano

wymagane

parytety

i quorum.


Wniosek nr 8/RP/2017 pn: „Przebudowa istniejącego budynku oraz rozbudowa o część
usługowo-magazynowo-administracyjną
gospodarczej”

złożony przez

dla

poszerzenia

prowadzonej

działalności

Firmę Usługową „HYDRAULIKA” WOD-KAN, CO

i GAZ” w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 r. został wycofany w dniu 26.05.2017 r. i nie
podlegał ocenie w zakresie zgodności z LSR.


Wniosek nr 9/RP/2017 pn:” Zakup nowoczesnego mediaserwera w celu zwiększenia
dochodowości i konkurencyjności przedsiębiorstwa” złożony przez Pro Stage Technology
Piotr Nowak w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 r: ;
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.


Wniosek nr 10/RP/2017 pn:” Wzrost konkurencyjności firmy DlaWina.pl Sp. z o.o.
poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup maszyn i urządzeń do produkcji mebli
winiarskich” złożony przez DlaWina.pl Sp. z o.o. w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 r:
- 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 tj. czy
operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników. 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 Programem, w ramach
którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia
wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności
z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. W trakcie
głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją oraz warunkami
udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano wymagane parytety
i quorum.

Ad. 4. Po zakończeniu oceny zgodności

z LSR

wszystkich złożonych wniosków

w ramach zakończonego naboru nr 1/2017, członkowie Rady jednogłośnie podjęli Uchwałę nr
IV/24/17 Rady LGD ZPT z dnia 20.06.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które zostały
uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodne z LSR w
ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej- dotacje inwestycyjne dla
działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy. Zachowano
wymagane parytety i quorum.
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Następnie,

zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

posiedzenia,

przystąpiono

do

oceny

merytorycznej pod względem spełnienia lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji
oraz ustalenia kwoty wsparcia. Ocenie podlegały operacje w kolejności ich złożenia w siedzibie
ZPT.


Wniosek nr 1/RP/2017 złożony przez DIAMTAR Dominik Dziedzic w siedzibie LGD
dniu 12.05.2017 r. pn: ”Rozwinięcie działającego przedsiębiorstwa przez zakup
specjalistycznej piły linowej do cięcia betonu wraz z oprzyrządowaniem oraz zwiększenie
zatrudnienia o jeden etat.”.:
- 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.
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 1 punkt.
7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1
punkt.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 6 punktów.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie nie przyznali punktów.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 18

punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, którego otrzymanie jest warunkiem wyboru operacji oraz
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przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów specyficznych. Zachowano wymagane
parytety i quorum.
- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji;
1. 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 2 punkty.
Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie lokalnych i
specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 20 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości: 61 367,00 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 (refundacji)
w wysokości 61 367,00 zł. Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 2/RP/2017 złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
„AKMA” Podstawski Zbigniew w siedzibie LGD dniu 12.05.2017 r. pn: ” Wprowadzenie
innowacyjnej technologii produkcji mebli w PHP AKMA Podstawski Zbigniew ”.:
- 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
3 punkty.
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.
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7. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 3
punkty.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 6 punktów.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie przyznali 2 punkty.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 24
punkty, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 2 punkty.
Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie lokalnych i
specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 26 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości: 149 900,00 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 (refundacji)
w wysokości 149 900,00 zł. Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 3/RP/2017 pn: złożony przez „GRANIMEX” Firma Usługowo-Handlowa
Tomasz Smosna w siedzibie LGD w dniu 12.05.2017 pn:” Wprowadzenie innowacyjnych
produktów na rynek przez firmę GRANIMEX poprzez poszerzenie możliwości
produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia w firmie”:
- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
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1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali
punktów.
2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty.
3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali
2 punkty.
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 3
punkty.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 4 punkty.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie przyznali 2 punkty.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 19
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.
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Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 19 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
199 900,00 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.


Wniosek nr 4/RP/2017 pn: złożony przez AUTOSPEC Marek Golonka w siedzibie LGD
w dniu 15.05.2017 pn.: „Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej w zakresie
naprawy i konserwacji pojazdów poprzez zakup sprzętu”
- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali
punktów.
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.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 6 punktów.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu - członkowie Rady
jednogłośnie przyznali 2 punkty.
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Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 18
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 2
punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 20 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
149 000,00 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 (refundacji) w wysokości: 149 000,00 zł.
Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 5/RP/2017 pn: złożony przez Rodzinny Dom Opieki Radosław Paw
w siedzibie LGD w dniu 23.05.2017 pn:” Rozbudowa Rodzinnego Domu Opieki nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez adaptacje piętra budynku”:
- 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 nie przyznali punktów.
3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali
3 punkty.
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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 3
punkty.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 6 punktów.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie nie przyznali punktów.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 20
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 2
punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 22 punkty.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
149 900,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie
Rady

uznali,

że

kwota

podana

przez

wnioskodawcę

jest
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w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości: 149 900,00 zł.
Zachowano wymagane parytety i quorum.
Wniosek nr 6/RP/2017 pn: złożony przez Milowa Sp. z o.o. w siedzibie LGD w dniu
25.05.2017 pn:” Rozwinięcie działającego przedsiębiorstwa przez zakup specjalistycznego
wyposażenia do filii w Tarnowcu i zwiększenie zatrudnienia o dwa nowe etaty”: nie
podlegał ocenie według kryteriów wyboru operacji z uwagi na fakt niedostarczenia
dokumentu potwierdzającego, iż wnioskodawca będzie realizował inwestycje w ramach
operacji na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub
Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we
wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres
podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1
rozporządzenia 1303/20137. W paragrafie 3 Umowy Użyczenia Lokalu z dnia 01.04.2017
r. , umowa została zawarta na okres od 01.04.2017 do 31.12.2019 r. co oznacza, że
wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele określone
we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71
ust. 1 rozporządzenia 1303/20137.


Wniosek nr 7/RP/2017 pn: złożony przez PAWEŁ MRÓZ FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA „SUBIEKT” w siedzibie LGD w dniu 25.05.2017 pn:” Trzystanowiskowa
bezdotykowa myjnia samochodowa”:
- 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
3 punkty.
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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.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 4 punkty.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie przyznali 2 punkty.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 20
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 2
punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 22 punkty.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
200 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie
Rady

uznali,

że

kwota

podana

przez

wnioskodawcę

jest
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w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości: 200 000,00 zł.
Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 8/RP/2017 pn:”Przebudowa istniejącego budynku oraz rozbudowę część
usługowo-magazynowo-administracyjną
gospodarczej”

złożony przez

dla

poszerzenia

prowadzonej

działalności

Firmę Usługową „HYDRAULIKA” WOD-KAN, CO

i GAZ” w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 r. został wycofany w dniu 26.05.2017 r. i nie
podlegał ocenie w zakresie oceny operacji według lokalnych i specyficznych kryteriów
wyboru operacji .


Wniosek nr 9/RP/2017 pn: złożony przez Pro Stage Technology Piotr Nowak
w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 pn:” Zakup nowoczesnego mediaserwera w celu
zwiększenia dochodowości i konkurencyjności przedsiębiorstwa”:
- 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.
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.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie przyznali 6 punktów.
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9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie nie przyznali punktów.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 17
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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

nie

otrzymała punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 17 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
150 000,00 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 (refundacji) w wysokości: 150 000,00 zł.
Zachowano wymagane parytety i quorum.


Wniosek nr 10/RP/2017 pn:” Wzrost konkurencyjności firmy DlaWina.pl Sp. z o.o.
poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup maszyn i urządzeń do produkcji mebli
winiarskich” złożony przez DlaWina.pl Sp. z o.o. w siedzibie LGD w dniu 26.05.2017 r:
- 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
3 punkty.
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 3
punkty.
8. Wnioskowana kwota pomocy- członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów.
9.Wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- członkowie Rady
jednogłośnie przyznali 2 punkty.
Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych otrzymała 18
punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe (min. 12 pkt.), podane
w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017, 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 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 2
punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.
Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie
lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 20 punktów.
- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:
300 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie
Rady

uznali,

że

kwota

podana

przez

wnioskodawcę

jest
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w związku z czym ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości: 300 000,00 zł.
Zachowano wymagane parytety i quorum.
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów
wyboru operacji oraz kryteriów specyficznych oraz ustalenia kwoty wsparcia, Przewodniczący
Rady przy współpracy pracowników biura LGD, sporządził listę operacji wybranych do
finansowania, obejmującą operacje złożone w ramach naboru nr 1/2017, stanowiącą załącznik nr 1
do Uchwały Rady LGD ZPT nr IV/25/2017 z dnia 20.06.2017 r. ustalając ich kolejność według
łącznej sumy punktów uzyskanych z lokalnych kryteriów wyboru oraz specyficznych kryteriów
wyboru operacji, liczby punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie
kryteriów specyficznych i kolejności złożenia wniosku, wskazując operacje, które uzyskały
minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz wskazując operacje
mieszczące się w limicie.
W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi
w ramach naboru nr 1/2017 podjęto następujące uchwały:
1) Uchwała nr IV/26/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Rozwinięcie działającego
przedsiębiorstwa

przez

zakup

specjalistycznej

piły

linowej

do

cięcia

betonu

wraz

z oprzyrządowaniem oraz zwiększenie zatrudnienia o jeden etat.” w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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.

„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”

29

2) Uchwała nr IV/27/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Wprowadzenie
innowacyjnej technologii produkcji mebli w PHP AKMA Podstawski Zbigniew” w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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 IV/28/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Wprowadzenie
innowacyjnych produktów na rynek przez firmę GRANIMEX poprzez poszerzenie możliwości
produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia w firmie” w ramach naboru wniosków o przyznanie
pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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 IV/29/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie ,w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Rozwinięcie istniejącej
działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów poprzez zakup sprzętu ”
w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania działalności
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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 IV/30/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Rozbudowa Rodzinnego
Domu Opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez adaptacje piętra budynku”
w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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 IV/31/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: niewybrania
do finansowania oraz o nieustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Rozwinięcie
działającego przedsiębiorstwa przez zakup specjalistycznego wyposażenia do filii w Tarnowcu
i zwiększenie zatrudnienia o dwa nowe etaty” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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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7) Uchwała nr IV/32/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. w trakcie głosowania nie uczestniczyli: Pan
Andrzej Mucha oraz Pan Marcin Kiwior, którzy wyłączyli się z głosowania i na czas głosowania
opuścili salę obrad. Pozostało 10

członków Rady, którzy podjęli jednogłośnie Uchwałę w

sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem
„Trzystanowiskowa

bezdotykowa

myjnia

samochodów”

w

ramach

naboru

wniosków

o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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.
8) Uchwała nr IV/33/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Zakup nowoczesnego
mediaservera

w celu zwiększenia dochodowości i konkurencyjności przedsiebiorstwa”

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu rozwijania 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.
9) Uchwała nr IV/34/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 20.06.2017 r. podjęta jednogłośnie, w sprawie: wybrania do
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem „Wzrost konkurencyjności
firmy DlaWina.pl Sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup maszyn i urządzeń do
produkcji mebli winiarskich” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z
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zakresu rozwijania 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.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania – w związku z trwającymi naborami nr: 2/2017, 3/2017
oraz 4/2017, członkowie Rady wstępnie ustalili termin następnego posiedzenia Rady na dzień
6 lipca (czwartek) 2017 r. od godz. 13.00 .

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

„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”

