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

Myślenice, 12.04.2021 r.

PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 12.04.2021r.

1. Posiedzenie Rady decyzyjnej odbyło się w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego
28 od godziny 1800.
2. Przewodniczący Rady Artur Grabczyk otworzył posiedzenie, a następnie powitał
obecnych Członków Rady oraz pracowników biura. Poprosił wszystkich uczestników
posiedzenia o zachowanie najwyższej ostrożności i warunków bezpieczeństwa ze względu
na pandemię COWID 19.
3. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszcza posiedzenie, zostaje to odnotowane w
dalszej części Protokołu.
4. Następnie, na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1) podał liczbę obecnych
Członków Rady, która wynosiła 7 osób. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził
wymagane quorum celem prawomocności obrad. Na Sali znajdowali się przedstawiciele
wszystkich sektorów. Stwierdzono również że żadna z grup interesu nie posiadała więcej
niż 49% głosu.
5. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady co
jest potwierdzone na liście obecności:
1) Artur Grabczyk Przewodniczący Rady – sektor publiczny
2) Jarosław Szlachetka- sektor publiczny
3) Joanna Panuś Sekretarz Rady- sektor gospodarczy
4) Stanisław Biernat Członek Rady – sektor gospodarczy
5) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy
6) Zofia Kurowska- sektor społeczny
7) Maciej Ostrowski- sektor społeczny
6. Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek posiedzenia;
1) Przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Decyzyjnej z zakresu oceny i wyboru
operacji realizowanych w ramach LSR naszego LGD.
2) Zgłaszanie ewentualnych zmian w rejestrze interesów Członków Rady i weryfikacja
grup interesów.
3) Analiza uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców.
4) Analiza i podjęcie decyzji o zgodności złożonych wniosków z LSR i PROW 20142020 w ramach naborów 1/2021, 2/2021.
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5) Sporządzenie list wniosków wycofanych oraz operacji zgodnych z LSR i PROW
2014-2020 w ramach naborów 1/2021, 2/2021.
6) Przyjęcie stosownych zmian w uchwałach dotyczących naborów przeprowadzonych w
2020 r.- w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez Urząd Marszałkowski do
uzupełnienia dokumentacji.
7) Przyjęcie uchwały o upoważnieniu Przewodniczącego Rady do wydawania opinii w
sprawie oceny wniosków Beneficjentów na wezwanie.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie posiedzenia.
7.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, czy też propozycji
zmian w porządku obrad. Uwag ani propozycji nie zgłoszono.

8.

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie 7 za.

9. Przebieg posiedzenia:
Ad 1.
Kierownik biura przeprowadził szkolenie dla obecnych członków Rady decyzyjnej z zakresu
oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD „MDiG”.
Ad 2.
Przewodniczący rady zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Członków Rady z pytaniem,
czy zaistniały okoliczności, które miałyby wpływ na zmianę w zadeklarowanym rejestrze
interesów. Członkowie Rady nie wnieśli zmian w rejestrze interesów.
Ad.3.
Przewodniczący poprosił kierownika biura o przedstawienie stanu uzupełnień dokonanych
przez poszczególnie wezwanych beneficjentów wniosków do których były wystosowane
pisma o uzupełnienia. Prezes poinformował iż zdecydowana większość Wnioskodawców
złożyła uzupełnienia w Biurze LGD.
Ad.4.
Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021:
Wniosek nr 1/2021/1
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/1 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
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produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/1 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/2
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/2 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/2 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
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zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/2 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/3
WYCOFANY
Wniosek nr 1/2021/4
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/4 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.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/4 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
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Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/4 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/5
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/5 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/5 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/5 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/6
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/6 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem
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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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/6 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/6 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/7
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/7 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.
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W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/7 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/7 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/8
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/8 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/8 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
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0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/8 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/9
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/9 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/9 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/9 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/10
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
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za uznaniem operacji nr 1/2021/10 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 utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/10 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/10 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/11
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/11 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.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
9



0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/11 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/11 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/12
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/12 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/12 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
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0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/12 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/13
W związku ze złożoną deklaracją bezstronności z oceny wniosku wykluczył się Jarosław
Szlachetka. Mimo wykluczenia parytety zostały zachowane.
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/13 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 6 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/13 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 6 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/13 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/14
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
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oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/14 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/14 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/14 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/15
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/15 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.
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W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/15 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/15 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/16
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/16 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/16 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
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zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/16 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/17
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/17 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/17 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/17 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/18
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Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/18 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.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/18 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/18 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/19
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/19 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
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produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/19 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/19 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/20
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/20 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/20 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
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zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/20 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/21
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/21 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/21 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/21 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 1/2021/22
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Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 1/2021/22 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 jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 1/2021/22 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
1/2021/22 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021:
Wniosek nr 2/2021/1
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/1 za zgodną z LSR, w wyniku jej zgodności z celem
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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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/1 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/1 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/2
WYCOFANY
Wniosek nr 2/2021/3
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/3 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
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 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/3 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/3 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/4
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/4 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/4 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
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W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/4 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/5
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/5 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/5 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/5 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/6
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
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podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/6 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/6 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/6 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/7
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/7 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
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W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/7 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/7 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/8
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/8 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/8 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
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zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/8 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/9
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/9 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/9 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/9 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/10
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Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/10 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/10 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/10 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/11
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/11 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
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produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/11 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/11 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek nr 2/2021/12
Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do Procedura
oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” na lata 2014-2020Karty oceny zgodności operacji z LSR- wszyscy członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie
za uznaniem operacji nr 2/2021/12 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 polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

W wyniku głosowania ocena zgodności operacji nr 2/2021/12 z LSR została jednogłośnie
zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny.
Oceny zgodności operacji z Programem dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do
„Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nr 7/1/2020 (…)”- Karty weryfikacji
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zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:
 7 głosów za,
 0 głosów przeciw,
 0 głosów wstrzymujących się.

Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr
2/2021/12 z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad uchwałami:
1. Uchwała nr 1/1/2021 w sprawie przyjęcia listy wniosków wycofanych w ramach naboru
1/2021

Uchwałę przyjęto;
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH 2.

7
0
0

Uchwała nr 1/2/2021 w sprawie przyjęcia listy wniosków wycofanych w ramach naboru
2/2021

Uchwałę przyjęto;
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH -

7
0
0

3. Uchwała nr 2/1/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru
wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 1/2021
Uchwałę przyjęto;
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
4. Uchwała nr 2/2/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru
wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru 2/2021
Uchwałę przyjęto;
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Ad. 6.
W odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez Urząd Marszałkowski do uzupełnienia
dokumentacji dotyczącej naborów przeprowadzonych w 2020 roku Rada LGD przyjęła
stosowne zmiany w uchwałach:
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Uchwała nr 4/2/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 3/2/2021
wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 2/2020/1
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 5/2/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 2/2/2020
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 6/3/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 3/3/2020
wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 3/2020/1
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 7/3/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 4/3/2020
wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 3/2020/2
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 8/3/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 2/3/2020
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 6/5/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5/5/2020
wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 5/2020/3
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
Uchwała nr 7/5/2020 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 2/5/2020
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0
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Ad.7.
W trakcie posiedzenia Rady Członkowie zdecydowali o przyjęciu uchwały o upoważnieniu
Przewodniczącego Rady do wydawania opinii w sprawie oceny wniosków Beneficjentów na
wezwanie.
Uchwała nr 3/2021 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
12.04.2021r. w sprawie: upoważnieniu Przewodniczącego Rady do wydawania opinii w
sprawie oceny wniosków Beneficjentów na wezwanie
Uchwałę przyjęto:
ZA 7
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH - 0

Ad.8.
W czasie posiedzenia Rady żaden z obecnych jej członków nie opuszczał Sali posiedzeń.
Na wniosek Przewodniczącego Rady ustalono termin kolejnego posiedzenia na 14.01.2021r.
na godzinę 1800, w biurze LGD w Myślenicach.
Ad. 9.
Po zakończonych obradach Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

……
Podpis Sekretarza posiedzenia

……
Podpis Przewodniczącego posiedzenia

29

