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- Andzej Stzedulla - peewodniczqcy Rady Programowej

- Pawel Macha - zastQpca pzewodniczacego Rady Programowej

- Joanna Galas - czlonek Rady Programowej

- Sylwla Krtel - czlonek Rady Programowej

- Romuald Pelka - czlonek Rady Programowel

- Adam Wajda - czlonek Rady Programowej

- Zuzanna Hajduk- cztonek Rady Programowej

Dodatkowo w posiedzenau udzial wziqli pracownicy Biura Agnieszka Leks i Karina Waleczko jako pomoc

techniczna oraz kierownik Biura LGD Magdalena Siara-Liwyi.
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Protokol z lV posiedzenia Rady Programowei Stolyarzyszenia

Lokalna Grupa Dzialania

,,Partnerstwo dla Rozwoiu"

W dniu 01 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Spoleczno-Kulturalnym w

Pietrowicach Wielkich odbylo sie posiedzenie Rady Programowei Lokalnel Grupy Dzialania ,,Partnerstwo

dla Rozwoju". W posiedzeniu uczestniczyli wg zatqczonej listy



Nr aprawy nadany

przez LGD

Nr

idonlyflkacy.iny

lmie i nazwisko

podmiotu

ubiegajqcego si9 o

prrytnanie pomocy

BRAX.TON R.J

Makulik Sp6lka

Pozadek posiedzenia obejmowali

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej.
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad.
3. Wybdr komisji skrutacyjnej.
4. Pzedstawienie porzqdku obrad
5.Zatwierdzenie porzqdku obrad
6.Om6wienie projekt6w zlozonych do lll naboru wniosk6w nr 212017 z dzialania 19.2 ,,Wsparcie na

wdra2anie strategii roz\,voju lokalnego kierowanego pzez spolecznosC" objetego Programem Rozwojem
Obszar6w Wiejskich na lala 201+2020 -t\\toeenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i malych i

podpisanie deklaracji bezstronnosci ocena wraz z glosowaniem.

Lp

2

Tytul operacii

11RO121201712018

2lROl212017 12018

Zwiekszenie efektywnosci

Swiadczonych uslug

poprzez zakup nowej

maszyny

Zaslosowanie
innowacyjnych rozwiqza11

w celu poprawy jako6ci
filtracjiwody w basenie na
terenre osrodka
wypoczynkow€go
AQUABRAX.
szYt\40ctcE

073909480 150 000,00

Stuka Zbigniew 0739s0166 150.000,00
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Stowarrylzenie Lokalna crupa Dzialanla 
"P.rtnerstwo 

dla rozwoju,,
ul. 1 aj a 8 B. 47-480 Pletrowice Wielkie, tet. 012 41 9 80 75 wew. 119,fax:0324198407

www. grupadzialania. pt, tod@oietrowicewietkie.pt
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3 3tROl212017 t201A

4 4tRot2t2017 12014

5 5tRDtzt20'1712014

6lROl2t2017l201A
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Wzrost konkurencylnoSci
f rmy poprzez

dywersyfikacje
dotychczasowo
Swiadczonych uslug na

terenie oSrodka
wypoczynkowego
AQUABRAX- Szymocice

Rozw6j firmy poprzez

Swiadczenie
rnnowacylnych uslug
szklarskich i uruchomienie
produkcj pe lelu

Przebudowa iadaplacla

starego budynku malel

gastronomii na OSrodku

AoUABRAX Szymocice w

odpowiedzi na rosnEce

oczekiwania klientdw

Budow-a zadaszonego
tarasu widokowego do
spedzania wolnego czasu
na Swie2ym powietrzu na

Osrodku AOUABRAx
Szymocice

BRAX-TON R,J

Makulik Spaka

Damian Klosek

Jolanta Makulik 059360903 150.000,00

Jolanta Makulik 012735164 150.000 00
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9r.\|otzvszenf LokoLna atupo D,ialanio, P rdqslsa dta Roz\oju jesr ,.pn\ntorelone * nodka9 Fucpellkie9a Fondu\t eotie\o na tzec, Roz,.)u ab\ntaP

I

I

o73soe48ol'.,'--l

0738e3264 l,ro.*r. I

I

I

6

II



I

7 7 tRDt2t20't7 t20't8

zwoJu

6gB6EQ

Nr
idontytikacyjny pomocy
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Zwiekszenie

konkurencyjnoSci firmy

poprzez wdro2enie

ststemu zaazqdzania

Prolektami, zakuPienie

niezbednego speetu i

zatrudnien e pracownika

ZwiQkszenie

konkurencyjnoSci f irmy

poprzez otwarcie obieklu

noclegowego i

zwiQkszenie zetrudnrenia

Maria Str2edula

8 Alojzy Strzedula 073976733 150.000,00

T.Podjqcie uchwal w sprawie wyboru projekt6w.

B.Om6wienie projekt6w zlozonych do lV naboru wniosk6w nr 3/2017 z dzialania 19.2 ,Wsparcie na

wdra2anie strategii rozwoju lokalnego kierowanego pzez spolecznosc" objqtego Programem Rozwojem
Obszar6w Wiejskich na lata 2O14-2020 - Budowa nowej i modernizacja istniejqcej infrastruktury sportowej,
turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, ptzyrcdniczej, publicznej oraz podpisanie deklaracli bezskonno6cr,
ocena wraz z glosowaniem.

Lp. Nr projektu

1

Tytul projektu

6wietllce skq

Rozbudowa budynku

Ochotniczej Strazy

Pozarnej w WoJnowicach o

063273504 202 745.00

r&*
Stowarzysz€nie Lokaln Grupa Ozialanl. ,,Paran.rstwo dl. rozwo.iu"

ut. 1 Maja E B, 47-480 Pietrowice Wielkie, !el, 032 419 80 75 wew. 139, fat O32 419 U 07
www.grupadzialania.pl, tedopietrowicewielkle.pl
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atRot212017t2ua

Gmina

Krzanowce

073975824 45 592,00

1lP|312017t2018



2 2tP|3t20171z01A

3 3tPv3t201712014

lr4odernizacia nawierzchni

parkingu przy hali

sporlowej w Rudniku

Budowa Salisportowo-

rekreacyjnel w Nedzy przy

ul Adama [4ickiewicza 53-

etap I

Rozwoju

E[[BWE*

N.
identyfikacyjny

Kwota
pomocy

Gmina Rudnik 063245644 254 932,00

Gmina Nedza 063162045 351.000.00

1 1tPU3t2017 t2014 068964290 241.005,00

9. Podjecie uchwal w sprawie wyboru projekt6w

10. Om6wienie projektu ztozonego do ll n 112017 z dzialania 19.2 ,,Wsparcie na wdrazanie strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno56" objetego Programem Rozwojem Obszar6w Wiejskich
na lala 2014-2020 - podejmowanie dzialalno6ci gospodarczej podpisanie deklaracji bezstronnosci ocena

wraz z glosowaniem

Lp Nr proj€ktu Tytul projektu

3lPOt',l12017 12017

1 1. Podjqcie uchwaty w sprawie wyboru proiektu
'12.Zako{czenie.

Podjecie dzislalnoScj

gospodarczei polegajqcet na

pzecieraniu drewna za

pomocq mobilnego larlaku

Mariusz

Rudziiski
50.000,00

Stow.rtyszenie Lol6lna Grupa DziaLni. 
"Partnerstwo 

dl8 tozwoiu"
ul. 1 L4aja 8 8, 47.480 Pietrotvice wiellie, tet- 032,4t9 80 75 wew. 139, fax: 012 419 84 07
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Pracownicy biura tu2 przed rozpoczqciem spotkania pzeprowadzili wywiad z czlonkami Rady w celu
zaktualizowania rejestru interes6w czlonkow organu decyzyjnego pozwalajacy na identyfikacje charakteru
powiqzah z poszczegolnymi projektami.

Ad. 1 Posiedzenie otworzyla pani lvlagdalena Siara- Liwyj- kierownik biura Stowarzyszenia, kt6ra
pzywitala zaproszonych czlonk6w, po czym oddala glos PrzewodniczAcemu Rady ProgramoweJ panu
Andrzejowi Slzedulli, kt6ry om6wil procedurQ wyboru projekt6w pzez RadQ Programowa oraz dokumenty
na podstawie jakich dokonany zostanie wyb6r.

Ad. 3 Do komisli skrutacyjnej pzewodniczacy Rady zaproponowal panie: Sylwie Kitel i Zuzanne Hajduk.
W wyniku jawnego glosowania kandydatury jednoglosnie pzyjeto.

Ad. 4 Pzewodniczacy Rady pzedstawil pozqdek obrad, Kory zebrani czlonkowie Rady przyjqli
jednogtoSnie( 7 g{os6w za pzyjQciem porzqdku obrad).
Pzewodniczqcy Rady w oparciu o " Rejestr grup interes6w" dokonal sprawdzenia czy na pozromie
podejmowania decyzji ani wladze publiczne ani zadna z grup interesu nie posiada wigcej niZ 4go/o ptaw
glosu zgodnie z art.32 ust 2lit. b rozporzqdzenie nr1303/2013. Sektorowos6 zostala ustalona prawidlowo

Ad.5 Kolejnym punktem zebrania bylo przedstawienie pozadku obrad. Zebrani nie wnie6li 2adnych uwag

do pozadku obrad i wniosek o jego zatwierdzenie zostal jednomyslnie przyjQty

Ad. 6. Pzewodniczacy Rady pEekazal glos kierownikowi biura Pani Magdalenie Siara- Liwyj. kt6ra
pzedstawila sytuacjQ w ramach nabor6w wniosk6w nr 22017- wplynQlo 8 wniosk6w o dofinansowanie na

iaczna kwote 1.350.000,00 zl
Kierownik biura przypomniala o zasadach wyboru i oceny operacji zgodnie z obowiazujqce procedurq oraz
przedstawila celzlozenia deklaracji bezstronno6ci ipoufnoSci, a nastepnie zostalo rozdane wszystkim
Czlonkom Rady w celu ich wypelnienia. Z oceny poszczegOlnych operacji 2aden Czlonek Rady nie zostat
wylqczony. Po podpisaniu deklaracji bezstronno6ci Przewodniczecy Rady Pan Andzej Strzedulla om6wil
dokumenty przekazane pzez Kierownika biura dotyczqce wstepnej weMikacji operacji, w tym zgodno6ci z
PROW oraz zgodnosci z LSR.

Stowaryiz€nie Lok.ln. Grup. Ozi.lani. 
"Partn€rstwo 

dla rozwoirr,,
ul. 1 Maja 6 B. 47-480 Piet.owice wietkje, t.l. 032 419 80 75 wew. 139, fax; 032 419 84 07

www- grupad2ialania. pl, tedopietroMcewielkie.o{
sbwaayskrie tottt.o 6rtpc Lrziolohia ,,path!t\.va dla Rat@l! it\1 q\polfinad5a|ane z. st.ttkd* t utop.Jsti.so FBdLvr Rotnego na tr.2 Razwa)u ob\rooq

$ej5ti.n.

Ad, 2 Przewodniczqcy Rady programowej po analizie listy obecnych stwierdzil prawomocnosc obrad.
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Nastepnie przystepiono do oceny wnioskow wg lokalnych kMeriow wyboru zlozonych w ramach naboru nr
2t2017.

Pzystapiono do oceny operacji nr 1/RD/2/201712018. Z oceny wniosku nie wylEczyl sie zaden z Czlonk6w
Rady, w zwiezku z lym w glosowaniu wziqlo udzial 7 Czlonk6w Rady. Jednoglosnie zatwierdzono punkty

1-4 karty oceny wstQpnej. Nastepnie przystqpiono do oceny zgodno6ci operacjiz PROW. Operacje

Jednoglo6nie uznano za zgodnq z PROW. W dalszel kolejnoici przystapiono do oceny zgodnosci operacji z
celami LSR. Operacj? jednogloanie uznano za zgodna z celami LSR. Pzystapiono do oceny operacji wg
lokalnych kryteri6w. Kazdy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacji popzez wypelnienie
formulaza ,,Karty oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w wybor6w". Ocena operacji pzez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kMeria, a nastQpnie ich zsumowaniu i wpisaniu
obliczonej oceny lecznej w pozycji formulaza "Suma punkt6w" Po zebraniu wszystkich kart Sekretaz wraz
z Pzewodnlczqcym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocene

Rady dotyczqcq spelnienia lokalnych kryteriow wyboru przez danq operacjg.
Wnioskowana kwota pomocy: 150.000,00 zl
Zakres, budzet i cele operacli zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po proceduze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 glos6w za, 0
glosow przeciw, 0 os6b- wylaczonych z procesu glosujecych) pzyjqto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punld6w w ramach oceny spelniania kMeri6w wyboru: 9
Rada ustalila kwotQ wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Pzystqpiono do ocen y operacli ff 21Ro121201712018 z oce y wniosku nie wylqczyl sie zaden z Czlonk6w
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wziqlo udzial 7 Czlonk6w Rady. Jednoglosnie zatwierdzono punkty

14 karty oceny wstepnel Nastepnie p.zystqpiono do oceny zgodno6ci operacji z PROW. Operacje
jednoglo6nie uznano za zgodne z PROW. W dalszej kolejnoici przyslqpiono do oceny zgodnosci operacli z

celami LSR. Operacj? jednoglosnie uznano za zgodna z celami LSR. Przystapiono do oceny operacji wg
lokalnych kryteriow. Ka2dy czlonek Rady dokonal ind)Aridualnie oceny operacji popEez wypelnienre

formularza,KartyocenyoperacjiwedluglokalnychkMeri6wwybor6w'Ocenaoperacji pzez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kryteria. a nastepnie ich zsumowaniu i wpisaniu

obliczonej oceny lqcznej w pozycji formularza "Suma punkt6w". Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz
z Pzewodniczqcym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bQdEca wynikiem tego dzialania byla ocena

Rady dotyczacq spelnienia lokalnych kMeri6w wyboru pEez dana operacje.
Wnioskowana kwota pomocy: 150.000,0021
Zakres, bud2et icele operacjizgodnie z opisem we wniosku aplikacyJnym.
Po procedurze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyalnie ( 7 glos6w za. 0

t'&
Stowaruyszenie Lokalnt Grup. Dzialania ,,Pannerstwo dla rozYroiu"

ut. 1 M.ia 8 8, 47.480 Pietrowice Wielkie. tet. 032 419 80 75 wew. 139, fax: 012 419 84 07
r./ww.srupadzialania. pl, lsdqoiggqy4lellgllic.p!
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glos6w pzeciw, 0 os6b- wylqczonych z procesu gil,osujqcych) pzyjeto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru: 8
Rada ustalila kwotQ wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Pzystqpiono do oceny ope.ac)i n 3lRDl2l2o'1712018. z oceny wniosku nie wylaczyl siq 2aden z Czlonk6w
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzielo udzial T Czlonk6w Rady. JednogloSnie zatwierdzono punkty
1-4 karty oceny wstqpnej. Nastepnie p.zystqpiono do oceny zgodnosci operacji z PROW. Operacjq
jednoglo6nie uznano za zgodnq z PROW. W dalszej kolejnosci przystqpiono do oceny zgodnosci operacji z
celami LSR. Operacje jednoglosnie uznano za zgodne z celami LSR. Ptzystqpiono do oceny operacji wg
lokalnych kryteriow. Kazdy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacji popzez wypetnienie
formularza "Karty oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w wybor6w". Ocena operacji pzez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kr).teria, a nastepnie ich zsumowanru i wprsanru
obliczonej oceny lqcznej w pozycji formulaza 'Suma punkt6vl". Po zebraniu wszystkich kart Sekretaz wraz
z Pzewodniczecym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocena
Rady dotyczEcq spelnienia lokalnych kryteriow wyboru przez danq operacj9
Wnioskowana kwota pomocy: 150.000,0021
Zakres. budzet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po procedurze oceny decyzjE Rady Programowel w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 glos6w za, 0
glos6w prz eciu 0 os6 wylqczor'rych z procesu glosujqcych) przyjeto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punK6w w ramach oceny spelniania kryteriow wyboru: 7
Rada ustalila kwote wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacli.

Pzystapiono do oceny opetacji n 1lRDl2l2017l2O18 Z oceny wniosku nie wylqczyl sie 2aden z Czlonk6w
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzielo udzial 7 Czlonk6w Rady Jednoglosnie zatwierdzono punkly
1-4 karty oceny wst?pnej. Nastepnie przystepiono do oceny zgodnosci operacji z PROW. Operacje
jednoglo6nie uznano za zgodnq z PROW. W dalszej kolejnoSca p.zystqpiono do oceny zgodnosci operacji z
celami LSR. Operacjq iednoglosnie uznano za zgodnq z celami LSR. Przystepiono do oceny operacji wg
lokalnych kryteri6w. Kazdy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacji poprzez wypelnienie
formularz a "Karty oceny operacji wedlug lokalnych kMeriow wybor6w'. Ocena operacji pzez czlonka Rady
polegala na pzyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kMeria, a nastQpnie ich zsumowaniu i wpisaniu
obliczonej oceny lqcznej w pozycji formularza'Suma punkt6w'. Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz
z Przewodniczacym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocene
Rady dotyczacq spelnrenia lokalnych kryteridw wyboru pzez danq operacje.

Stowarzylz€nie Lokalna Grupr Dzialania ,,Partnerstwo dla rozwoiu"
ut. 1 ilaja I B, 47.480 Pletrowice wtetkie, tel. 012 4r9 80 75 wew. 139, tax: 012 419 84 07

www- grupadzialania.pl, lad@pretroMcewietkie. ot
tta*o2t zeht4 Lak tna Gtupo a.lolonio , Ponneirn dlo Rozvolu" iest wsp't{inode,one F aodb\ EotopcJtkiego Fundulzt Roln go n. z..z Rozwolu obszoroe
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Wnioskowana kwota pomocy: 150.000,00 zl
Zakres, bud2et i cele operacjizgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po proceduze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 9los6w za, 0
glos6w przeciw, 0 os6b- wylEczonych z procesu glosujqcych) pzyjeto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punktow w ramach oceny spelniania kMeri6w lvyborur I
Rada ustalila kwotQ wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Pzystepiono do oceny operacji nr 5/RD/22O1712018. Z oceny wniosku nie wylaczyl sie zaden z Czlonkow

Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzielo udziat 7 Czlonkow Rady. JednogloSnie zatwierdzono punkty
'1-4 karty oceny wstepnej. Nastepnie przystepiono do oceny zgodnosci operac,i z PROW. Operacje

jednoglosnie uznano za zgodna z PROW. W dalszej kolejno6ci ptzystqpiono do oceny zgodno6ci operacji z
celami LSR. Operacje jednoglosnie uznano za zgodnq z celami LSR. Pzystepiono do oceny operacji wg

lokalnych kMeri6w. Ka2dy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacji popzez wypelnienie
formularza ,Karty oceny operacji wedlug lokalnych kMeri6w wyborof. Ocena operacji przez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kMeria, a nastepnie ich zsumowaniu i wpisaniu

obliczonej oceny lqcznej w pozycji formularza "Suma punkt6w". Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz

z Pzewodniczqcym Rady ustalili wynik gtosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocenq
Rady dotyczqcq spelnienia lokalnych kryteri6w wyboru przez danq operacl9.
Wnioskowana kwota pomocy: '150.000,00 zl
Zakres, bud2et i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po procedurze oceny decyzjE Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 glos6w za, 0
glos6w przeciw, 0 os6b- wylaczonych z procesu glosujacych) przyJeto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spetniania kMeri6w wyborut 8
Rada ustalila kwotQ wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Przystepiono do oceny operacji nr 6lRD/2/201712019. Z oceny wniosku nie wylqczyl siQ 2aden z Czlonk6w
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzi?lo udzial T Czlonk6w Rady. Jednoglosnie zatwierdzono punkty

14 karty oceny wstQpnej. NastQpnie pzystapiono do oceny zgodnosci operacji z PROW. Operacje
jednoglo6nie uznano za zgodnq z PROW. W dalszej kolejno6ci przystqpiono do oceny zgodnoaci operacji z
celami LSR. OperacjQ jednoglosnie uznano za zgodnq z celami LSR. Ptzyslqpiono do oceny operacii wg

lokalnych kr),teri6w. Ka2dy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacji poprzez wypelnienie
formula.za ,Karty oceny operacjiwedlug lokalnych kryteric,v wybor6w". Ocena operaqi przez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kryteria, a nastepnie ich zsumowaniu I wplsaniu

obliczonej oceny lqcznej w pozycji formulaza "Suma punK6w'. Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz

z

t'6:*
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Pnewodniczqcym Rady ustaliliwynik glosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocenq Rady
dotyczqcq spelnienia lokalnych kr),teri6w wyboru przez danq operac.je.

Wnioskowana kwota pomocy: 150.000,00 zl
Zakres, bud2et i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po proceduze oceny decyzja Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 glos6w za, 0
glosow przeciw, 0 os6b- wylqczonych z procesu glosujqcych) ptz yjqto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru: I
Rada ustalila kwotQ wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Przystqpiono do oceny opetacji fi 7lRDl2l20'17120'|.8. Z oceny wniosku nie wylqczyl sie 2aden z Czlonkow
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzi?lo udzial 7 Czlonk6w Rady. Jednoglo6nie zatwierdzono punKy
'l-4 karty oceny wstepnej. Nastepnie przystqpiono do oceny zgodno6ci operacji z PROW. Operacjq

jednoglo3nie uznano za zgodnq z PROW. W dalszej kolejno6ci pzystqpiono do oceny zgodnosci operacli z
celami LSR Operacje jednoglosnie uznano za zgodnqz celami LSR Przystqpiono do oceny operacjiwg
lokalnych kryteri6w. Kazdy czlonek Rady dokonal indywadualnie oceny operacji pop.zez wypelnienie
formula.z a "Karty oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wybor6w" Ocena operacji pzez czlonka Rady
polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne kMeria, a nastqpnie ich zsumowanru r wprsanru
obliczonej oceny lacznej w pozycji formulaza "Suma punkt6w". Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz
z Pzewodniczacym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocene
Rady dotyczqcq spelnienia lokalnych kryteri6w wyboru pzez danq operacje.
Wnioskowana kwota pomocy: 45.592,00 zl
Zakres, bud2et i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym
Po proceduze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomy6lnie ( 7 glosow za, 0
glosow przeciw, 0 osob- wylaczonych z procesu glosujacych) ptzyjqto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punktow w ramach oceny spelniania kMen6w wyboru: 6
Rada uslalita kwote wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

PzyslApiono do oceny opetaqt nr alRDl2l20'|.712018. Z oceny wniosku nie wylqczyl sie 2aden z Czlonk6w
Rady, w zwiqzku z tym w glosowaniu wzi?lo udzial 7 Czlonk6w Rady. Jednoglosnie zatwierdzono punkty
'1-4 karty oceny wstgpnej. Nastqpnie przystqpiono do oceny zgodnoaci operacji z PROW. Operacte

jednoglognie uznano za zgodne z PROW. W dalszej kolejno6ci pzystEpiono do oceny zgodno6ci operacji z
celami LSR. Operacj? jednoglosnie uznano za zgodna z celami LSR. Przyslqpiono do oceny operacji wg
lokalnych kryteriow. Ka2dy czlonek Rady dokonal indywidualnie oceny operacli popzez wypelnienie

r,^\/r,n, Ir)1,J, (innl l)/i,'1.',,i:l
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formularza ,,Ka(y oceny operacji wedlug lokalnych kMeri6w wybor6w". Ocena operacji pzez czlonka Rady
polegala na pzyznaniu punkt6w za poszczegolne kryteria, a nastepnie ich zsumowaniu r wpisaniu
obliczonej oceny lqcznej w pozycji formulaza "Suma punkt6w'. Po zebraniu wszystkich kart Sekretarz wraz
z Pzewodniczecym Rady ustalili wynik glosowania. Liczba bQdqca wynikiem tego dzialania byla ocenq
Rady dotyczacq spehienia lokalnych kMeri6w wyboru przez danq operacjQ.

Wnioskowana kwota pomocy:'150.000,0021
Zakres, bud2et i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po proceduze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu iednomy6lnie ( 7 glosOw za, 0
glos6w przeciw, 0 os6b- wylqczonych z procesu glosujacych) pzylgto projekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru: I
Rada ustalila kwote wsparcia na poziomie wnioskowanej kwoty refundacji.

Poni2ej przedstawiono w tabeli liczbe uzyskanych punkt6w pzez poszczegolnych Wnioskodawc6w w
rc.r,ach naboru fi 212017 .

Lp. Numer wniosku

1 1tRDt2t201712018

Nazwa Wnioskodawcy/
Nr idenMikacyiny

Zbigniew Stuka
073950166

Li
punktow

le

2 2lRDt2l20't7t2Ua

3tRDt2t2017t2A18

4tROt212017t2A1B

5tRD1212017t2018

BRAX-TON R.J Makulik Sp6lka
Jawna

073909480

BRAX-TON R.J Makulik Spotka
Jawna

073909480

Damian Klosek
073893264

Jolanta Makulik
05e360903

f8

3

4

7

8

8

F]
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Jolanta N,4akulik

059360903

6

8

Maria Stzeduta
073975824

8 8tRDt2t2017t2018 Alojzy Strzedula
073976733

Po zakoficzeniu oceny zlozonych wniosk6w spozadzono liste operacji zgodnych z LSR

Ad, 7 Podjeto stosowne uchwaly w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach oabotu fi 212017,

zgodnie ze Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego pzez Spoleczno6c Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzialania ,,Partnerstwo dla Rozwoju' na lata 2O14-2020

Uchwala nr lV/16/18 dotyczqca wyboru wniosku N 11RD121201712018 do finansowania zostala
pzyjeta jako jednoglo6nie (7 glos6w)
Uchwala nr lV/17l'18 dotyczeca wyboru wniosku nr 2JROl2l20l7l2018 do finansowania zostala
pzyjeta Jako jednoglosnie (7 glos6w)

Uchwala nr lV/18/18 dotyczqca wyboru wniosku fi 31RO121201712018 do finansowania zostala
przyjeta jako jednoglo6nie (7 glosow)

Uchwala nr lV/19/18 dotyczqca wyboru wniosku N 4lRDl2l2O17l201B do finansowania zostala
pzyjeta jako jednoglosnie (7 glos6w)

Uchwala nr lv/20l18 dolyczeca wyboru wniosku n( 5lROl2l2O17l2018 do finansowania zostala
przyj?ta jako jednogloSnie (7 glos6w)

Uchwala nr lV/2'1118 dotyczqca wyboru wniosku N 6/RDl2l2O17l201 8 do finansowania zostala
pzyjQta jako jednoglosnie (7 gl,os6w)

Uchwala N lVl22l18 dotyczaca wyboru wniosku N 7lROl2l2O17l2018 do finansowania zostala
przyieta jako jednogloSnie (7 glos6w)

Uchwata nr lv/23l'18 dotyczaca wyboru wniosku n( 8lROl2l2O17l201 8 do finansowania zoslala
pzyjeta jako jednogloanie (7 glos6w)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa DziaLnia ,,Partnerstwo dla rozwoJu"
ul. 1 Maja 8 B, 47.480 Pietrowice Wietlie, tel. 032 419 80 75 wew. 139, fax: Ol2 419 8,t 07
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Ad.8 W kolejnym punkcie rozpatrywane zoslaly wnioski w ramach naboru nr 3/2017- wplynglo 4 wnioski o
dofinansowanie na lqcznq kwote 1.186.992,82 zl
Ponownie w oparciu o ,, Rejestr grup interes6w" dokonano sprawdzenia c4 na poziomie podejmowania

decyzji ani wladze publiczne ani 2adna z grup interesu nie posiada wi?cej ni2 49olo praw glosu zgodnie z
art 32 ust. 2 lit. b rozporzadzenie nr.'1 303/20'13 Sektorowosd zostala ustalona prawidtowo.
Ponownie kierownik biura pzypomniala o zasadach wyboru i oceny operacJi zgodnie z obowiqzujqcq
procedwq otaz zlo2enia deklaracji bezstronnosci i poufnosci. a nastepnie zostalo rozdane wszystkim
Czlonkom Rady w celu ich wypelnienia. z oceny poszczeg6lnych operacjilqcznie wylqczylo sie 3 Czlonk6w
Rady. Po podpasaniu deklaracji bezstronno6ci Przewodniczecy Rady Pan Andzej Stzedulla om6wil
dokumenty pzekazane pzez Kierownika biura dotyczace wstepnej weryfikacji operacji, w tym zgodnosci z
PROW oraz zgodnosci z LSR.
Nastqpnie przystqpiono do oceny wniosk6w wg lokalnych kryteri6w wyboru zlo2onych w ramach naboru nr
3t2017.

Pierwszy etap oceny dotyczyl zgodno6ci operacji z kartE weMikacji wstqpnel do kt6rej zalqcznikiem byly
karty za zgodno6c z programem PROW iza zgodno66 z LSR
W ten spos6b kolejno omawiano projekty:

Nr projektu: 1 lPll3l2i17 12018
Tytul projektu. Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Po2arnej w Wojnowicach o Swietlice wiejskq

Pzewodniczacy Pan Andzej Skzedulla przedstawil ww wniosek.
Na podstawie wypetnionej deklaracji bezstronno6ci Pan Strzedulla stwierdzil,2e zgodnie z procedura

wylqcza siq z oceny ww. projektu, poniewaz jest z nim powiqzany. Z oceny wylqczyla sie rownie2 Pani
Joanna Galas ze wzgledu na zachowanie parytet6w w skladzie Rady.
Nastepnie Rada Programowa pzyjela pkt. 1-4 zawarte w karcie oceny wstQpnej operacji indywidualnej
zaopiniowane przez pracownika biura weMikujqcego ten wniosek .

Po dyskusji nad wnioskiem czlonkowe Rady glosowali nad zgodno6ciq operacji z PROW posilkujEc sie
efektem wstepnej oceny Biura LGD w nastQpujqcy spos6b:
Pzewodniczqcy Pan Andzej Stzedulla czytal kolejne punkty karty zgodno6ci z PRoW proponujqc

tak/nie/nd. Rada dokonala jawnej pozytywnej oceny calkowitq wiekszoscia glos6w.

W drugiej kolejno6ci czlonkowie Rady ptz ystqpili do oceny zgodnosci operacji z LSR. Ocena zgodno6ci z
operacjamiz LSR odbyly siQ w naslepujacy spos6br
Pzewodniczqcy Rady proponowal zgodnosci operacjiz LSR posilkujqc siQ efeKem wstepnej oceny Biura

#,4.o*F:.";;:,'l
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Nr projektu: 2/Pl/3,/2017120'18

Tytul projektu: l\4odernizacja nawierzchni parkingu przy hali 6portowej w Rudniku

Pzewodniczecy Pan Andzej Stzedulla pzedstawil ww wniosek.
Na podstawie wypelnionej deklaracji bezstronnoici Pan Strzedulla stwierdzil, 2e nikt nie wylacza sie z
oceny ww. projektu. Nastepnie Rada Programowa przyjela pkt.'1-4 zawarte w karcie oceny wstepnej
operacji indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikujqcego dany wniosek .

Po dyskusji nad wnioskiem czlonkowie Rady glosowali nad zgodnoScie operacji z PROW posilkujac sie
efektem wstepnej oceny Biura LGD w nastepujacy spos6b:
Przewodniczqcy Pan Andrzej Stzedulla czytal kolejne punkty karty zgodno6ci z PROW proponujqc

tak/nie/nd. Rada dokonala lawnej oceny calkowitq wiekszosciq glos6w.
W drugiej kolejnosci czlonkowie Rady przystqpili do oceny zgodnosci operacji z LSR. Ocena zgodno6ci z
operaclami z LSR odbyly sie w nastqpujqcy sposob:
Przewodniczecy Rady proponowal ocene zgodno6ci operacji z LSR posilkujac sie efektem wstepnej oceny
Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR.

Nr projektu: 3/Pl/3/2017/2018
Tytul projeKu: Budowa Sali sporlowo-rekreacyjnej w Nedzy pzy ul. Adama Mickiewicza 53- etap I

Przewodniczacy Pan Andzej Strzedulla przedstawil ww wniosek.
Na podstawie wypelnionej deklaracji bezstronnoSci Pan Stzedulla stwierdzil, 2e nikt nie wylqcza siq z
oceny ww. projektu. NastQpnie Rada Programowa przyjQ{a pkt 1-4 zawarle w karcie oceny wstqpnej
operacji ind)^/idualnej zaopiniowane p.zez pracownika biura weMikuiacego dany wniosek .

Po dyskusjr nad wnioskiem czlonkowie Rady glosowali nad zgodnoscia operacji z PROW posilkujac siQ

efektem wslepnej oceny Biura LGD w nastqpujacy spos6b:
Pzewodniczacy Pan Andrzej Strzedulla czytal kolejne punkty karty zgodnoscr z PROW proponujqc
taunie/nd. Rada dokonala jawnej oceny calkowitq wiqkszoaciq glosow.
W drugiej kolejnosci czlonkowie Rady pzystqpili do oceny zgodno6ci operacjiz LSR Ocena zgodnosci z
operacjami z LSR odbyly si9 w nastQpujqcy spos6b:
Pzewodniczacy Rady proponowal ocene zgodnosci operacji z LSR posilkujqc sie efektem wstepnej oceny
Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR.

Stowarzysz€nie Lok lna Grupa Dzialani. rPartneBtwo dla rozwoiu"
ul. 1 A,laja 8 B, 47-480 Pietrowice Wietkie, ret. 032 419 80 75 wew. 139, fax: 012 419 84 07
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Nr projektu: 4/Pl/3/2017/201 I
Tytul projektu: Rewitalizacja Placu Zwyciqstwa

Pzewodniczqcy Pan Andeej Strzedulla przedstawii ww wniosek
Na podstawie wypelnionej deklaracji bezstronnosci Pan Strzedulla stwierdzil, 2e zgodnie z procedurq

wylqcza sig Pan Pawel Macha z oceny ww. projektu, poniewaz jest z nlm powiqzany. z oceny wyleczyla siq

rownie2 Pani Joanna Galas ze wzglgdu na zachowanie parytet6w w skladzie Rady.
Nastepnie Rada Programowa przyjgla pkl. 1-4 zawarte w karcie oceny wstQpnej operacji indywidualnej

zaopiniowane przez pracownika biura weryfikujacego ten wniosek.
Po dyskusji nad wnioskiem czlonkowie Rady glosowali nad zgodnosciq operacji z PROW posilkujqc siq
elektem wstQpnej oceny Biura LGD w nastepujacy spos6b:
Przewodniczqcy Pan Andzej Strzedulla czytal kolejne punkty karty zgodnosci z PROW proponujEc

taunie/nd. Rada dokonala jawnej pozytywnej oceny calkowita wiekszo6cie glosdw.

W drugiel kolejno6ci czlonkowie Rady pzystapili do oceny zgodno$ci operac,i z LSR. Ocena zgodnosci z
operacjami z LSR odbyly sie w nastepujacy spos6b:
Pzewodniczacy Rady proponowal zgodno6ci operacji z LSR posilkujac sie efektem wstepnej oceny Biura

LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR.

Nr projektu : 1 lPll3l20'17 l2O1 A

Tytul projektu: Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Po2arnej w Wojnowicach o Swietlice wiejskq

Rada pzeprowadzila ocenq tej operacji wedlug lokalnych kMerl6w. Kazdy czlonek Rady dokonal

indywidualnie oceny operacji popzez wypelnienie formulaza ,,Karty oceny operacji wedlug lokalnych

kryteri6w wybor6w". Ocena operacji przez czlonka Rady polegala na pzyznaniu punktow za poszczeg6lne

kryteria, a nastepnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny lqcznej w pozycji formularza "Suma

punkt6w". Po zebraniu wszystkich kart Sekelatz w(az z Ptzewodniczacym Rady ustalili wynik glosowania.

Liczba bqdqca wynikiem tego dzialania byla ocenq Rady dotyczEcq spelnienia lokalnych kryteri6w wyboru
przez danq operacjQ.
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Drugim etapem byl proces oceny, wg lokalnych kryteri6w wyboru. Odbyl siq on popzez wypelnienie

odpowiedniej karty oceny ptzezkazdego z Czlonkow Rady, ktotz y nie wylqczali siq z danego wniosku.

Podczas posiedzenia Rada ponownie rozpatrywala wnroski w kolejno6ci odpowiadajecej ich zlo2eniu do
biura LGD. Zgodnie ze zto2onymi pzed pierwszym etapem oceny deklaracjami bezstronno6ci i poufnosci,

projekty oceniali ci Czlonkowie Rady, kt6zy nie wylqczyli sie z danego projektu. W ten spos6b koleino

omawiano projekty:
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Wnioskowana kwola potnocy : 202.7 45,00zl
Zakres, budzet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym. Po proceduze oceny decyzje
Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomySlnie ( 5 glosow za, 0 glos6w przeciw, 0 glos6w
wstrzymujEcych sie, 2 osoby - Andrzej Strzedulla i Joanna Galas wylqczone z procesu glosujacych)
przyjqto projektjako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru: 7

Nr proiektu: 2/Pl/3/2017/20'18
Tytd prolektu: Modernizacja nawierzchni parkingu przy hali sportowejw Rudniku
Rada przeprowadzila ocenq tej operacjiwedlug lokalnych kMeri6w. Kazdy czlonek Rady dokonal
indywidualnie oceny operacji poprzez wypelnienie formularza ,,Karly oceny operacji wedlug lokalnych
kryteri6w wybor6w". Ocena operacji pzez czlonka Rady polegala na przyznaniu punklow za poszczegolne
kryteria, a nastepnie ich zsumowaniu iwpisaniu obliczonej oceny lecznej w pozycji formularza "Suma
punkt6v/'. Po zebraniu wszystkich kart Sekrclatzwraz zPtzewodniczacym Rady ustalalt wynik glosowania.
Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocenq Rady dotyczqcq spelnienia lokalnych kMeri6w wyboru
przez danq operacj?.
Wnioskowana kwota pomocy: 254.932,0021
Zakres, bud2et i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.
Po procedurze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomy6lnie ( 7 9los6w za, 0
glos6w przeciw, 0 os6b- wylaczonych z procesu glosujqcych) pzyjQto prolekt jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punh6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru 6

Nr projektu: 3/PU3/20171201 8
Tytulprojektu: Budowa Sali sportowo-rekreacyjnej w Nedzy przy ul. Adama [,4ickiewicza 53- etap I

Rada pGeprowadzila ocene tel operacji wedlug lokalnych kryteri6w . Ka2dy czlonek Rady dokonat
indy\ridualnie oceny operacji popzez wypelnienie formularza ,,Karty oceny operacji wedlug lokalnych
kMeri6w wybor6w". Ocena operacji pzez czlonka Rady polegala na ptzyznanfu punkt6w za poszczegolne
kryteria, a nastqpnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny lEcznej w pozycji formularza "Suma
punK6w". Po zebraniu wszystkich kart Sektelatzwazz PzewodniczEcym Rady ustalili wynik glosowania
Liczba bedqca wynikiem tego dzialania byla ocene Rady dotyczaca spetnienia lokalnych kryteriow wyboru
przez danq operacjQ.
Wnioskowana kwota pomocy: 351.000,0021
Zakres, budzet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym
Po procedurze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomyslnie ( 7 glosow za, 0
glos6w przeciw, 0 os6b- wylqczonych z procesu glosujqcych) przyjeto projektjako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania krleriow wyboru: 8
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Nr projektu: 4/Pl/3/2017/2018
Tytul projektu: Rewitalizacja Placu Zwyciestwa
Rada przeprowadzila ocenq tel operacjiwedlug lokalnych kMeriow. Kazdy czlonek Rady dokonal
indywidualnie oceny operacji popzez wypelnienie formulaza ,,Karty oceny operacjiwedlug lokalnych
kMeriow wyborow'. Ocena operacji peez czlonka Rady polegala na przyznaniu punkt6w za poszczeg6lne
kryteria, a nastepnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny lqcznejw pozycji formulaza "Suma
punkt6w". Po zebraniu wszystkich kart Sektela(zwrcz z Pzewodniczqcym Rady ustalili wynik glosowania.
Liczba bqdqca wynikiem tego dzialania byta ocene Rady dotyczqcq spelnienia lokalnych kryteri6w wyboru
pzez dana opefacjq.
Wnioskowana kwola pomocy: 241.005,0021
Zakres, budzet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyJnym.
Po procedurze oceny decyzjq Rady Programowej w jawnym glosowaniu jednomy6lnie ( 5 glos6w za, 0
glosow pzeciw, 2 osoby- Pawel [Iacha i Joanna Galas wytqczone z procesu glosujAcych) przyjeto projekt
jako zgodny z LSR
Liczba uzyskanych punkt6w w ramach oceny spelniania kryteri6w wyboru: l1

Ponizej pzedslawiono w tabela liczbQ uzyskanych punkt6w pzez poszczeg6lnych Wnioskodawc6w w
ramach naboru nr 3/2017.

Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy/
Nr id6ntyfikacyiny

11P13t2017t201A Gmina Krzanowice 7

063273504

Gmina Rudnik

063245644

Liczba
punkt6w

1

6

I3 Gmina N?dza

063162045

Gmina Kuznia Raciborska

068964290

11
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Po zako6czeniu oceny zlo2onych wniosk6w spozadzono listQ operacji zgodnych z LSR

Uchwala nr lV/24118 dotyczqca wyboru wniosku ff 1lPll3/201712018 do finansowania zostala
pzyjeta jako jednoglosnie (7 glos6w)

Uchwala nr lV/25l18 dolyczqca wyboru wniosku N 2lPll3l2017l2O18 do finansowania zostala
przyjeta jako jednoglosnie (7 glos6w)

uchwala nr lv/26l18 dotyczaca wyboru wniosku nr 3lPll3l2A171201 I do finansowania zostala
przyjeta jako jednoglo5nie (7 glosow)

Uchwata nr lV/27l18 dotyczqca wyboru wniosku N 4lPll1l2O17l2O'18 do finansowania zostala
pzyjeta jako jednoglosnie (7 glosow)

Ad.l0 Przewodniczqcy Rady przekazal glos kierownikowi biura Pani lragdalenie Siara- Liwyj, kt6ra
pe edstawila wniosek n 3lPOll/201712017 do ponownego rozpatzenia ze wzgledu na zmiany jakie
dokonal beneficjent, a mianowicie dokonano zmian w zakresie rzeczowo-finansowym biznesplanu oraz w
punktach, kt6re sa scisle powiazane z wnioskowanymi zmianami we wniosku oraz biznesplanie- opis
operacji, posiadane zasoby, rachunek zysk6w istrat, zaktualizowana warto6i netto.

Przystqpiono do oceny opetacji nt 3l?Dt11201712017. Z oceny wniosku nie wylqczyl si? 2aden z Czlonk6w
Rady, w zwiezku z tym w glosowaniu wzielo udzial 7 Czlonk6w Rady. Jednoglo6nie zatlvierdzono punkty
1{ karty oceny wstqpnej. Nastepnie przystApiono do oceny zgodno6ci operacJi z PROW Operacle
jednoglosnie uznano za zgodne z PROW. W dalszej kolejno6ci pzystqpiono do oceny zgodno6ci operacji z
celami LSR Operacjg jednoglo6nie uznano za zgodnqz celami LSR. Przystqpiono do oceny operacjiwg
okalnych kMeri6w. Oceny te zosta, sprawdzone pod kqtem islotnych rozbie2nosci- brak ocen istotnie
.ozbie2nych. Operacja uzyskala 6 punkt6w. Wniosek poddano r6wniez sprawdzeniu racjonalnoici
wydatk6w Rada ustalila kwotq wsparcia na poziomie wnioskowanel kwoty prem
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Ad.g Podjeto stosowne uchwaly w sprawie wyboru operacji do ,inansowania w ramach nabotu nr 3l2O17.
zgodnie ze Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoleczno66 Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzialania ,Partnerstwo dla Rozwoju' na lata 20'14-2020
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Ad,l'l Podjeto stosownq uchwalQ w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/20'17,

zgodnie ze Strategiq Rozwoju Lokalnego Kierowanego pzez Spoleczno66 Stowazyszenia Lokalna Grupa

Dzialania ,,Partnerstwo dla Rozwoju' na lata 2014-2020

Uchwala nr lv/28l18 dotyczaca wyboru wnios!J) N 31PO111201712017 do finansowania zostala
pzyjeta jako jednoglo6nie (7 glos6w)

Ad.12 Ptzeulodniczacy podziekowal wszystkim czlonkom Rady za po6wiQcenie swoiego czasu na cele

spoleczne i prosil o dalsze czynne zaangaaowanie w sprawy Lokalnej Grupy Ozialanla ,,Partnerstwo dla

Rozwoju"

Na tym protokol zakoiczono i podpisano

Zalqcznikami do protokolu sq:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

Andrzej Stzedulla- Pzewodniczqcy Rady

Sylua Kitel - Sekretaz Rady

LGD
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