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

 

Myślenice, 28.06.2017r. 

 

PROTOKÓŁ Z II POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 

KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28.06.2017 r. 

  

1. Posiedzenie Rady otworzył i przywitał przybyłych Przewodniczący Piotr Pułka. 

Posiedzenie  odbyło się w Myślenicach, Rynek 8/9 - w Sali Posiedzeń w Budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Myślenice o godzinie 19
00

.  

 

2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności, oraz wypełnili deklaracje bezstronności, które przekazali 

Przewodniczącemu Rady. 

3. Zgodnie z ukonstytuowaną  strukturą Rady sekretarzem posiedzenia Rady była Joanna 

Panuś. 

 

4.  Następnie, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) Przewodniczący 

podał liczbę obecnych Członków Rady na posiedzeniu, która wynosiła 8 osób. Wobec 

powyższego Przewodniczący stwierdził wymagane quorum celem prawomocności obrad. 

 

5.  W chwili otwarcia posiedzenia Rady na sali obecni byli następujący Członkowie – 

przedstawiciele w Radzie co jest potwierdzone na liście obecności: 

 

1) Piotr Pułka Przewodniczący Rady – sektor publiczny 

2) Joanna Panuś Sekretarz Rady – sektor gospodarczy 

3) Stanisław Biernat Członek Rady – sektor gospodarczy 

4) Józef Burkat Członek Rady – sektor gospodarczy 

5) Artur Góralik Członek Rady – sektor społeczny  

6) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy 

7) Zofia Kurowska Członek Rady – sektor społeczny 

8) Józef Tomal Członek Rady – sektor społeczny 
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6. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie są zachowane  parytety, o których mowa w § 33 

ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „MDiG”. 

 

7. Wobec braku zachowania parytetów zgodnie z  § 33 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia LGD „MDiG” Przewodniczący zaproponował aby jeden członek z 

sektora gospodarczego został wyłączony z głosowania. W dyskusji postanowiono włączyć 

Pana Józefa Burkata z sektora gospodarczego. Decyzja została podjęta jednomyślnie (8 

głosów za). Powyższa decyzja wprowadziła wymagane zachowanie parytetów.  

 

8. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w 

dalszej części Protokołu. 

 

9. W trakcie posiedzenia na Sali byli również obecni; wykluczony członek Rady Józef 

Burkat, oraz pracownicy biura.  

 
10. W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia:  

 

1.  Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2017; 

2/2017; 3/2017. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

11. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian w 
porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag.  

 

12. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.  
 

13. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2017. 

 

1) Członkowie Rady złożyli Deklarację poufności i Deklarację bezstronności. Z 

obecnych na posiedzeniu członków Rady  z oceny wniosku wykluczył się członek 

Józef Tomal przy ocenie wniosku nr 1/2017/19 (powiązanie stosunkiem pracy). 

Przewodniczący Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami poufności i 

bezstronności stwierdził, iż wymagane parytety określone w Regulaminie Rady 

zostały zachowane i zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia.  

 

2) Wstępna ocena wniosków. 
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Po zapoznaniu się przez każdego z członków Rady z wnioskami, które wpłynęły 

do LGD w ramach bieżących naborów(1,2 i 3). 

 

Wniosek nr 1/2017/1 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/1 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/1 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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Wniosek nr 1/2017/2 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/2 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/2 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/2 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/3 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/3 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 
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rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/3 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/3 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/4 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/4 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/4 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/4 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/5 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/5 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/5 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/5 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/6 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/6 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/6 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/6 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/7 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/7 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/7 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/7 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/8 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/8 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/8 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/8 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 



10 

 

Wniosek nr 1/2017/9 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/9 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/9 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/9 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/10 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/10 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 
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gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/10 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/10 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/11 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/11 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/11 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/11 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/12 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/12 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/12 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/12 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/13 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/13 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 8 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/13 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/13 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/14 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/14 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/14 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/14 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/15 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/15 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/15 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/15 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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Wniosek nr 1/2017/16 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/16 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/16 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/16 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Wniosek nr 1/2017/17 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/17 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 
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rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/17 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/17 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/18 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/18 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/18 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/18 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/19 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/19 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 6 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/19 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 6 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/19 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Jeden z członków Rady zgodnie z deklaracją bezstronności nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Wniosek nr 1/2017/20 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/20 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/20 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/20 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 1/2017/21 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/21 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/21 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/21 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

Wniosek nr 1/2017/22 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/22 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/22 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”. W wyniku weryfikacji dokumentów Wniosku 1/2017/22 uznano, że operacja 

nie jest zgodna z PROW 2014-2020.  Wnioskodawca nie załączył do wniosku załącznika w 

postaci Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji 

osób ubezpieczonych albo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu. W związku z czym niemożliwe jest stwierdzenie, czy 

„Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym 

zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym 

niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 

napojów”. 

Oceniający zwrócili uwagę na fakt, że wniosek przeszedł pozytywną weryfikację na 

podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR.  
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Jednakże w związku z tym, że operacja niezgodna jest z warunkami pomocy określonymi w 

PROW 2014-2020, członkowie Rady jednomyślnie opowiedzieli się przeciw przyznaniu  

pozytywnej oceny w/w wniosku i nie przekazaniu go do dalszej merytorycznej oceny.  

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 0 głosów za, 

2) 7 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

       

Wniosek nr 1/2017/23 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 1/2017/23 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 1/2017/23 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

1/2017/23 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

14. Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach po której obrady zostały 

kontynuowane. 

 

Wniosek nr 2/2017/1 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/1 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/1 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/4 
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Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/4 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/4 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/4 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/5 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/5 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 
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gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/5 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/5 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/7 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/7 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 
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2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/7 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/7 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/8 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/8 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/8 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  
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Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/8 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/9 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/9 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/9 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 
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2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/9 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

Wniosek nr 2/2017/10 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/10 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/10 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/10 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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Wniosek nr 2/2017/11 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/11 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/11 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/11 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/12 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/12 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 
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rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/12 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/12 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/13 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/13 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/13 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/13 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/14 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/14 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 
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W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/14 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/14 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 2/2017/15 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 2/2017/15 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.1.: Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą, poprzez realizację wskaźnika produktu: Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 2/2017/15 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  
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W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

2/2017/15 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

15. Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach po której obrady zostały 

kontynuowane. 

 

Wniosek nr 3/2017/1 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 3/2017/1 za 

zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1.:  Tworzenie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności 

gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców, celem szczegółowym 

1.1.: Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy i przedsięwzięciem 

1.1.2.: Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez realizację wskaźnika produktu: 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 3/2017/1 została jednogłośnie 

zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.  

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 2/1/2016 (…)”- Karty weryfikacji zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”.  

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 7 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 
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3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 

3/2017/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wniosek nr 3/2017/2 

 

Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury 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)- Karty oceny zgodności operacji z LSR- 

wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie za uznaniem operacji nr 3/2017/2 za 

niezgodną z LSR. Powodem odrzucenia wniosku w głosowaniu było to, że zakres tematyczny 

operacji jest niezgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze- 

operacja nie jest innowacyjna. Operacja zakłada realizację celu ogólnego, celu 

szczegółowego, ale nie realizuje przedsięwzięcia 1.1.2.: Wdrażanie innowacji w 

przedsiębiorstwach oraz wskaźnika produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowacje. 

 

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: 

 

1) 0 głosów za, 

2) 7 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się.  

 

W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 3/2017/2 została jednogłośnie 

stwierdzona za niezgodną , zatem wniosek nie został skierowany do dalszej oceny.  

Rada jednogłośnie stwierdziła, że nie można uznać zakupu koparki z wiertnicą za działanie  

innowacyjne na obszarze LGD. Po sprawdzeniu rynku okazuje się że wiele firm na obszarze 

LGD posiada takie koparki z wiertnicami. Jedna z firm na terenie Gminy Myślenice to 

Stanisław Hołuj z Zawady, czy też firma Bart - Dróg z Drogini.  

 

16. W wyniku wstępnej oceny wniosków stwierdzono iż; 

1 - wnioski nr. 1/2017/20, 2/2017/2, 2/2017/3. 2/2017/6 zostały wycofane przez  

wnioskodawców, 

2 - wnioski nr.  2/2017/16, 2/2017/17, 2/2017/18/ 2/2017/19 zostały złożone niezgodnie z 

ogłoszeniem o naborze, drogą pocztową i po terminie. 

3 -  wniosek nr 3/2017/2 został uznany za niezgodny z ogłoszeniem o naborze, ponieważ nie 

można uznać zakupu koparki z wiertnicą za działanie innowacyjne. Po sprawdzeniu rynku 

okazuje się, że wiele firm na obszarze LGD posiada takie koparki z wiertnicami. Jedna z firm 

na terenie Gminy Myślenice to Stanisław Hołuj z Zawady, czy też firma Bart - Dróg z 

Drogini.  
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17. W wyniku oceny zgodności z PROW 2014-2020 stwierdzono że; 

 

1 - wniosek nr 1/2017/22 we wstępnej ocenie został uznany za zgodny ,natomiast w ocenie 

zgodności z PROW został uznany za niezgodny. W wyniku weryfikacji dokumentów wniosku 

1/2017/22 uznano, że operacja ta nie jest zgodna z PROW 2014-2020.  Wnioskodawca nie 

załączył do wniosku załącznika w postaci Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 

miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu. W związku 

z czym nie możliwe jest stwierdzenie, czy „Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych 

podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg 

PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów”.  

Wobec powyższego wniosek nie będzie dalej poddany weryfikacji, ocenie i wyborowi celem 

realizacji LSR. 

 

18. Spośród 40 operacji z 1,2 i 3 naboru, które podlegały ocenie wstępnej , 34 wnioski zostały 

skierowane do dalszej oceny merytorycznej według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

 

19. Przewodniczący Rady ze względu na bardzo późną porę zaproponował zakończenie  

posiedzenia na tym etapie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich 
członków Rady. 

 

20. Przewodniczący Rady ogłosił, iż  zwołuje następne posiedzenie na dzień 03.07.2017 o 
godzinie 18

00
,  w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9.  

 

21. Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady LGD „MDiG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                 ……………………………. 

Przewodniczący Rady                                 Sekretarz Rady 

 

 

 

 


