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PROTOKÓŁ  

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 

Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku 

w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 

Nadarzyn. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

W dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - 

Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani 

Katarzyna Dombska. Przewodnicząca Rady oświadczyła, że posiedzenie obywać się będzie zgodnie następującym 

porządkiem: -------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Otwarcie posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Przyjęcie porządku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności 

złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2017, wniosek w ramach naboru 

3/2017, operacje własne, --------------------------------------------------------- 

4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 

wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego 

wniosku oddzielnie), ------------------------------------------------------------- 

5) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w 

ramach naboru nr 4/2017, w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy ------------------------------------------------------- 

6) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2017, w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych 

miejsc pracy ---------------------------------------------------------------------- 

7) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 

z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w ramach naboru nr 4/2017, w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w 

niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy ----------------------------------- 

8) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 4/2017, w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie 

nowych miejsc pracy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2017, w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc 

pracy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście Wnioskodawcy firmy STIMA sp. z o.o. w przedmiocie oceny operacji 

złożonej w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach operacji własnych ----------------------- 

12) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 

z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w ramach operacji własnych---------------------------------------------------------------------------- 

13) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach operacji własnych ---------- 

14) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach operacji własnych ------------------------- 

15) Wolne wnioski i zapytania, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodnicząca wskazała, że do 

wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, 
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które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot 

wsparcia. Przedmiotem wyboru i oceny Rady były wnioski składane do LGD w ramach naboru nr 4/2017 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych 

miejsc pracy. Nabór trwał w okresie od 15 maja 2017 – 30 maja 2017 roku. Przewodnicząca Rady 

poinformowała członków Rady, że protest którym będzie zajmować się Rada został złożony przez 

Wnioskodawcę firmę STIMA sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Przewodnicząca Rady poinformowała 

członków Rady, że operacje własne które zostały złożone do LGD realizować mają Cel Ogólny 2: Obszar 

którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania, Cel szczegółowy 2.1 – 

Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca z zasobów lokalnego dziedzictwa, 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym 

przedsięwzięcia innowacyjne. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło 

udział 7 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady 

Pan Filip Labak oraz Pan Marcin Zieliński złożyli na ręce Przewodniczącej Rady usprawiedliwienie 

nieobecności wskazując brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych 

obowiązków służbowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności 

złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2017, wniosek w ramach naboru 3/2017, 

operacje własne, określając między innymi: beneficjenta, tytuł, opis operacji oraz wnioskowaną kwotę wsparcia. 

Przedstawiona została informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------- 

 

Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronności i poufności w 

procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację 

oddzielnie dla każdego z naborów wniosków. Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się członków 

Rady Pani Katarzyna Dombska oraz Pan Władysław Walczak w zakresie operacji Zagospodarowanie działek 

o nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych 

miejsc pracy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu 

występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz 

ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący 

oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w 

podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co 

najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 

publicznym. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejne punktu posiedzenia. ----- 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do procedowania nad punktem Niewybranie operacji do 

dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w ramach naboru nr 4/2017, w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy. 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że każdy z dwóch złożonych 

wniosków w ramach naboru 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy został pozytywnie oceniony i spełnia warunki 
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weryfikacji wstępnej, oceny zgodności z celami lokalnej strategii rozwoju oraz oceny zgodności z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wobec bezprzedmiotowości decyzji Rady w tym temacie 

Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 26/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków 

o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 4/2017, w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w 

niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. ---------------------------------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 26/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 26/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach 

naboru 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą 

powstanie nowych miejsc pracy. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji 

podjęte zostały uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- uchwała nr 27/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zagospodarowanie działek o nr ewid. 513 

i 514 w miejscowości Wolica Wnioskodawcy Gmina Nadarzyn. Operacja otrzymała 62 punkty w ramach 

oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Z udziału w procesie 

wyboru operacji wyłączyła się Pani Katarzyna Dombska oraz Pan Władysław Walczak. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 27/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 27/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń                       Grupy interesu po wyłączeniach 
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Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

2 33% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

1 16% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

2 33% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 33% 

 

 

- uchwała nr 28/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa Sali wielofunkcyjnej z 

zapleczem w ramach etapu III rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Ładach Wnioskodawcy Gmina 

Raszyn. Operacja otrzymała 56,85 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia 

wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------ 

 

Za uchwałą nr 28/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 28/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 29/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy 

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  -------------------------------------------------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 29/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 29/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 3 42% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 3 42% 
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Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała prezentacji protestu złożonego za 

pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa Mazowieckiego przez firmę STIMA sp. z o.o. w ramach naboru 

nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 

gospodarczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 30/2017 w sprawie weryfikacji wyników 

dokonanej przez Radę oceny operacji  w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy firmy STIMA sp. z o.o. w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Rada dokonuje zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale z dnia 22 maja 2017 r. nr II/A/22/17 uznając za zasadny zarzut 

Wnioskodawcy dotyczący oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. W wyniku przyjęcia stanowiska Rady, 

dokonano kontroli administracyjnej operacji w ramach oceny wstępnej, zgodności z LSR i z PROW 2014-2020.  

Operacja spełnia warunki weryfikacji wstępnej, jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju, jest zgodna z 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, otrzymała 60,42 punktów w ramach lokalnych kryteriów 

wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja znajduje się na Liście operacji 

wybranych do dofinansowania; w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust.  1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Za uchwałą nr 30/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------                                  

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 30/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 
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Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do procedowania nad punktem Przyjęcie listy operacji 

niewybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne. ------------------------------------------ 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że w związku z umieszczeniem w 

dniu 16 marca 2017 roku na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 

LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14 kwietnia 2017 r., 

żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Każdy z pięciu złożonych 

wniosków operacji własnych LGD w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” został pozytywnie oceniony i spełnia warunki 

weryfikacji wstępnej, oceny zgodności z celami lokalnej strategii rozwoju oraz oceny zgodności z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wobec bezprzedmiotowości decyzji Rady w tym temacie 

Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 31/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji - 

Operacje własne, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich 

współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 31/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 31/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji własnych w zakresie 

przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym 

przedsięwzięcia innowacyjne. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte 

zostały uchwały: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- uchwała nr 32/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o 

planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Operacja otrzymała 96,14 punktów w ramach 
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oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

 

Za uchwałą nr 32/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 32/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- uchwała nr 33/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wzmocnienie integracji społecznej 

poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o planowanej do realizacji operacji własnej w 

zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w 

tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020”. Operacja otrzymała 96,28 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 

spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 

art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

 

Za uchwałą nr 33/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 33/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- uchwała nr 34/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o 

planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Operacja otrzymała 90 punktów w ramach oceny 

lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

 

Za uchwałą nr 34/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 34/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- uchwała nr 35/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Akademia przedszkolaka w Raszynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o 

planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Operacja otrzymała 87,71 punktów w ramach 

oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

 

Za uchwałą nr 35/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 35/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 
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Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- uchwała nr 36/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Kompleksowa organizacja zagranicznej 

wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio (Włochy) Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie 

przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym 

przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020”. Operacja otrzymała 89,57 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia 

wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

 

Za uchwałą nr 36/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 36/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 37/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 

własnych wybranych do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. ----------------------------------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 37/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 37/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 3 42% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 3 42% 
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Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

2 28% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 28% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. ------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady. -------------------------- 

 

Protokolant: 

Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji 
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UCHWAŁA NR 26/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, 

ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem 

przyjmuje się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w ramach naboru  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 

Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 
 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

Numer naboru 

wniosków: 
4/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 

1570,  z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 

wniosków 
15 maja 2017 – 30 maja 2017 

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

1 726 378,00 zł  

Data sporządzenia 

listy  
14 czerwca 2017 roku  

Lp. 

Znak 

sprawy 

nadany 

przez LGD 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskowa

na kwota 

pomocy (zł) 

Publiczne 

środki 

wspólnotowe 

(wkład 

EFRROW) (zł) 

 

 

Publiczne środki 

krajowe (wkład 

krajowy) 

wypłacane przez 

ARiMR (zł) 

 

Wkład własny  

podmiotu 

ubiegającego  się o  

przyznanie  pomocy  

stanowiący  

publiczne środki  

krajowe (zł) 

Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 

Intensywność 

wsparcia (%) 

1. 
LGD 

321.03.2017 
063476944 

Gmina 

Nadarzyn 

Zagospodarowanie 

działek o nr ewid. 

513 i 514 w 

miejscowości 

Wolica 

343 981,01 343 981,01 0,00 196 615,64 540 596,65 63,63 

 

2.  

 

LGD 

321.04.2017 
063067943 Gmina Raszyn  

Budowa Sali 

wielofunkcyjnej z 

zapleczem w 

ramach etapu III 

rozbudowy i 

przebudowy szkoły 

656 249,98 656 249,98 0,00 375 103,12 1 031 353,10 63,63 
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podstawowej w 

Ładach 

 

                    

                   Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                                                                                         

....................................................................... ........... 
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UCHWAŁA NR 27/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zagospodarowanie działek o nr ewid. 513 i 514 w 

miejscowości Wolica Wnioskodawcy Gminy Nadarzyn w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja której nadano 

 

numer: LGD 321.03.2017 

pod tytułem: Zagospodarowanie działek o nr ewid. 513 i 514 w miejscowości Wolica 

gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Nadarzyn 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063476944 

wnioskujący o: 343 981,01 zł  

intensywność pomocy: 63,63% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 62 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 343 981,00 zł.  Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy obcięto grosze i ustalono kwotę pomocy w pełnych złotych. 

 

Dostępność środków w naborze: 1 726 378 zł. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 28/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa Sali wielofunkcyjnej z zapleczem w 

ramach etapu III rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Ładach Wnioskodawcy Gminy 

Raszyn w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 

1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy 

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja której nadano 

 

numer: LGD 321.04.2017 

pod tytułem: Budowa Sali wielofunkcyjnej z zapleczem w ramach etapu III rozbudowy i 

przebudowy szkoły podstawowej w Ładach 

gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Raszyn 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063067943 

wnioskujący o: 656 249,98 zł 

intensywność pomocy: 63,63% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 56,85 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 656 249,00 zł. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy obcięto grosze i ustalono kwotę pomocy w pełnych złotych. 

 

Dostępność środków w naborze: 1 726 378 zł. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 29/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem, ocenę 

w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji przyjmuje się listę operacji wybranych do dofinansowania 

w ramach naboru nr 4/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 

Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy wskazanego w 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 
 

Lista operacji wybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
4/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  z 

2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 

wniosków 
15 maja 2017 – 30 maja 2017 

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

1 726 378,00 zł  

Data sporządzenia 

listy  
14 czerwca 2017 roku  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 

LGD 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł 

operacji  

Wnioskowa

na kwota 

pomocy (zł) 

Publiczne 

środki 

wspólnotowe 

(wkład 

EFRROW) 

(zł) 

 

 

Publiczne 

środki 

krajowe 

(wkład 

krajowy) 

wypłacane 

przez ARiMR 

(zł) 

 

Wkład własny  

podmiotu 

ubiegającego  

się o  

przyznanie  

pomocy  

stanowiący  

publiczne 

środki  

krajowe (zł) 

Kwota 

obciążająca 

budżet LSR 

(zł) 

Intensyw

ność 

wsparcia 

(%) 

Liczba 

otrzyma

nych 

punktów 

(pkt) 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

(zł) 

Uzasadnienie w 

zakresie 

ustalonej kwoty 

wsparcia 

OPERACJE MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W 

OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

1. 
LGD 

321.03.2017 
063476944 

Gmina 

Nadarzyn 

Zagospodaro

wanie działek 

o nr ewid. 

513 i 514 w 

miejscowości 

Wolica 

343 981,01 343 981,01 0,00 196 615,64 540 596,00 63,63 62 343 981,00 

Zgodnie z 

Instrukcją 

wypełniania 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 

grosze i ustalono 

kwotę pomocy 
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w pełnych 

złotych 

 

2.  

 

LGD 

321.04.2017 
063067943 Gmina Raszyn  

Budowa Sali 

wielofunkcyj

nej z 

zapleczem w 

ramach etapu 

III 

rozbudowy i 

przebudowy 

szkoły 

podstawowej 

w Ładach 

656 249,98 656 249,98 0,00 375 103,12 1 031 353,00 63,63 56,85 656 249,00 

Zgodnie z 

Instrukcją 

wypełniania 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 

grosze i ustalono 

kwotę pomocy 

w pełnych 

złotych 

OPERACJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE ŚRODKÓW 

WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW  

 

- 

 

- - - - - - - - - - - - - 

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW (KWOTA OBCIĄŻAJĄCA BUDŻET LSR (ZŁ) 1 571 949,00 zł 

 

                                                                                                                                                                    

                                             ................................................................................. 

                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady
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UCHWAŁA NR 30/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów                          

i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy firmy STIMA sp. z o.o.  złożonego w ramach 

naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 31 

Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

oraz art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) 

(dalej ustawy w zakresie polityki spójności), 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze protest Wnioskodawcy firmy STIMA sp. z o.o.  o nadanym numerze identyfikacyjnym 

ARiMR: 072320783 w przedmiocie wniosku o przyznanie pomocy dotyczącej operacji, której nadano: 

 

numer: LGD 323.05.2017 

złożonej w naborze wniosków: nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 

pod tytułem: Innowacyjny moduł do wyceny szkody 

wnioskujący o: 147 500,00 zł 

intensywność pomocy: 59,50% 

ustalona kwota wsparcia: 128 844,00 zł, Rada ustaliła kwotę wsparcia w kwocie 128 844,00 zł, kwota 

ustalona zgodnie z Regulaminem Rady przez sprawdzenie, czy kwota pomocy jest racjonalna, a także 

poprzez weryfikację kosztów kwalifikowanych operacji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty 

pomocy. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000 zł. 

 

po dokonaniu weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście, Rada dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia wyrażonego w uchwale 

z dnia 12 maja 2017 r. nr 15/2017 uznając za zasadny zarzut Wnioskodawcy dotyczący oceny warunku 

VI.8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy 

operacji  realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia, który 

zawiera informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia. Operacja spełnia warunki weryfikacji wstępnej, 

jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju, jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020, otrzymała 60,42 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia 

wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 

art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja znajduje się na Liście operacji wybranych do 

dofinansowania; w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej. 

§ 2 

Na podstawie art. 22 ustawy o RLKS, Rada postanawia pouczyć Wnioskodawcę o przysługującej 

możliwości wniesienia protestu. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w 
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sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest wnosi się do Zarządu Województwa 

Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 

§ 3 
Rada postanawia skierować protest i stanowisko Rady wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją 

do Zarządu Województwa, natomiast stanowisko Rady do wiadomości Wnioskodawcy. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

               ................................................................. 

                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady 

 

UZASADNIENIE: 

 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na 

rozwój działalności gospodarczej w zakresie tematycznym rozwój przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 odpowiadającemu § 2 ust. 1 pkt. 2 lit 

c) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), firma STIMA sp. z o.o. o 

nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR 072320783 złożyła wniosek o przyznanie pomocy na 

operację pt. Innowacyjny moduł do wyceny szkody. Wnioskowi nadany został numer przez LGD 

323.05.2017. 

 

Uchwałą Rady z dnia 12 maja 2017 r. nr 15/2017 uznano, że operacja spełnia warunki weryfikacji 

wstępnej, jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju, lecz nie jest zgodna z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez negatywną ocenę warunku VI.8. Operacja jest uzasadniona 

ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji  realizowanej wyłącznie 

w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia, który zawiera informacje wskazane w § 4 

ust. 4 rozporządzenia. Operacja została oceniona jako niezgodna z lokalną strategią rozwoju, zgodnie 

zatem z art. 21 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 4 pkt 1 lit a) operacja nie została wybrana do 

dofinansowania. 

 

Dnia 24 maja 2017 r. Wnioskodawcy zostało doręczone zostało pismo informujące o wyniku oceny 

operacji zawierające również pouczenie w przedmiocie możliwego złożenia protestu. Na podst. art. 22 

ustawy o RLKS, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od 

negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszej informacji. Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.  Protest należy 

złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD. O zachowaniu terminu na złożenie 

protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD. Protest Wnioskodawcy wpłynął do biura LGD w 

dniu 1 czerwca 2017 r. Do obliczania terminów w ramach protestu stosuje się przepisy art. 57 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 

zm.). Termin do dokonania czynności upływał więc wraz z końcem dnia 1 czerwca 2017 r. Ustalono, że 

protest został złożony w terminie.   

 

W proteście Wnioskodawca odniósł się do rozstrzygnięcia Rady wyrażonego w uchwale z dnia 12 maja 

2017 r. nr 15/2017 poprzez przedłożenie nowej wersji biznes planu operacji wskazując dodatkowo, że w 

trakcie konwertowania materiału roboczego doszło do oczywistego błędu, przez który operacja została 

zaburzona formuła obliczeniowa. Odnosząc się do zarzutu należy wskazać, że podstawą negatywnej oceny 
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zgodności operacji z LSR była ocena warunku VI.8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie 

realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji  realizowanej wyłącznie w zakresie określonym 

w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia, który zawiera informacje wskazane w § 4 ust. 4 rozporządzenia. 

W uzasadnieniu skierowanym do Wnioskodawcy szczegółowo uzasadniono przesłanki decyzji Rady.  W 

ramach operacji Wnioskodawcy zakłada się utworzenie dwóch dodatkowych miejsc pracy (zatrudnionych 

na umowę o pracę) oraz utrzymanie trzech istniejących miejsca pracy. Przyjmując wynagrodzenie 

dodatkowego pracownika na poziomie pensji minimalnej w wysokości 2000 zł brutto koszt całkowity dla 

pracodawcy wynosi 2 412,20 zł miesięcznie i 28 964,40 zł rocznie (2412,20* 12 miesięcy = 28 964,40), 

tymczasem w pozycji 9.2 Rachunek zysków i strat Biznesplanu w rubryce „wynagrodzenia i pochodne” 

wprowadzono kwotę 24 000 zł. Koszt ten wskazywałby na to, że wnioskodawca wprowadził wadliwie 

koszt wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę podczas gdy koszty te powinny zostać ujęte w okresie 12 

miesięcy na poziomie nie niższym niż 28 964,40 zł * 2 czyli łącznie nie mniej niż 57 928,80 zł, co przy 

planowanej operacji w wysokości całkowitej 250 000 zł i planowanych przychodach i dochodach w 

okresie trzech lat od otrzymania płatności końcowej wskazuje na negatywną wartość wskazania NPV. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku i biznesplanem operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli 

wskaźniki rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią. W przypadku operacji wnioskodawcy wartość 

wskaźnika NPV przy uwzględnieniu minimalnych kosztów pracowników będzie ujemna. Ponowna 

analiza załączonego biznesplanu wykazała zmianę w rubrykach dotyczących Rachunku zysków i strat 

Biznesplanu. Zwiększeniu uległy kwoty dochodów zakładanych przez Wnioskodawcę oraz kosztów 

odnoszących się poprawnie do kosztów najniższego wynagrodzenia zasadniczego dwóch pracowników w 

liczbie dwóch pełnych etatów. Operacja została oceniona jako zgodna z PROW 2014-2020 i poddana 

wyborowi przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

 

Po dokonaniu weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryterium i zarzutów 

podnoszonych w proteście, Rada dokonuje zmiany wcześniejszego stanowiska wskazując, że w 

ramach oceny warunków zgodności z PROW 2014-2020, warunek VI.8. Operacja jest uzasadniona 

ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji  realizowanej 

wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia, który zawiera informacje 

wskazane w § 4 ust. 4 rozporządzenia. Operacja otrzymała 60,42 punktów w ramach lokalnych 

kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja znajduje się na 

Liście operacji wybranych do dofinansowania; w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o 

którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia nr 3/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Wartość pozycji kosztowych 

uznana została jako nieracjonalna. Po dokonaniu pogłębionej analizy racjonalności kosztów wskazano, że 

pozycje kosztowe oszacowane należycie, racjonalne i efektywne wynoszą 128 844,00 zł. Rada ustaliła 

zatem kwotę wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana kwota tj. 147 500,00 zł w kwocie 128 844,00 

zł. Rada ustaliła kwotę została zgodnie z Regulaminem Rady przez sprawdzenie, czy kwota pomocy jest 

racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowanych operacji poprzez odpowiednie 

zmniejszenie kwoty pomocy. 

 

Na podst. art. 22 ust. 8 ustawy o RLKS, do wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego 

wniesienia przepisy art. 53 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57–67 ustawy w zakresie polityki spójności 

stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności LGD, działająca 

jako instytucja o której mowa w art. 39 ust. 1, weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w 

zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, i: 

 

1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do 

właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo 

2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do właściwej instytucji, o której 

mowa w art. 55, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego 
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rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu. Z uwagi na brak  

podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia przez Radę zastosowano dyspozycję określoną w art. 56 ust. 

2 pkt 2 ustawy w zakresie polityki spójności. 

 

Z tych względów należało podjąć uchwałę, jak na wstępie. 
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UCHWAŁA NR 31/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji - Operacje własne, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, 

ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania 

integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem 

przyjmuje się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem - informacja o planowanej do realizacji operacji 

własnej oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę 

zgodności z Programem w ramach złożonych operacji własnych w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020” - stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 
 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

Numer naboru 

wniosków: 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 

1570,  z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 

wniosków 
nie dotyczy  

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

 350 000,00 zł  

Data sporządzenia 

listy  
14 czerwca 2017 roku  

Lp. 

Znak 

sprawy 

nadany 

przez LGD 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskowa

na kwota 

pomocy (zł) 

Publiczne 

środki 

wspólnotowe 

(wkład 

EFRROW) (zł) 

 

 

Publiczne środki 

krajowe (wkład 

krajowy) 

wypłacane przez 

ARiMR (zł) 

 

Wkład własny  

podmiotu 

ubiegającego  się o  

przyznanie  pomocy  

stanowiący  

publiczne środki  

krajowe (zł) 

Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 

Intensywność 

wsparcia (%) 

1. 
LGD 

324.02.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Spartakiada 

przedszkolaka w 

Nadarzynie 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00  100 

2. 
LGD 

324.03.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Wzmocnienie 

integracji 

społecznej poprzez 

rozwój kapitału 

społecznego 

seniorów gminy 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 
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Nadarzyn 

3. 
LGD 

324.04.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Piknik edukacyjno-

kulturalny w 

Raszynie 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 

4. 
LGD 

324.05.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Akademia 

przedszkolaka w 

Raszynie 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 

5. 
LGD 

324.06.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Kompleksowa 

organizacja 

zagranicznej 

wizyty studyjno-

szkoleniowej 

seniorów i osób 

towarzyszących z 

obszaru działania 

Lokalnej Grupy 

Działania 

Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice do 

Vico Nel Lacio 

(Włochy) 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 

 

                    

                   Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                                                                                         

....................................................................... ........... 
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UCHWAŁA NR 32/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - 

informacja o planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja własna LGD, której nadano 

 

numer: LGD 324.02.2017 

pod tytułem: Spartakiada przedszkolaka w Nadarzynie 

gdzie wnioskodawcą jest: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 

wnioskujący o: 50 000,00 zł  

intensywność pomocy: 100% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 96,14 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 50 000,00 zł.   

 

Dostępność środków w ramach ogłoszenia - formacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

350 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 33/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój 

kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o planowanej do realizacji 

operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz 

animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 
 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja własna LGD, której nadano 

 

numer: LGD 324.03.2017 

pod tytułem: Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów 

gminy Nadarzyn 

gdzie wnioskodawcą jest: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 

wnioskujący o: 50 000,00 zł  

intensywność pomocy: 100% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 96,28 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 50 000,00 zł.   

 

Dostępność środków w ramach ogłoszenia - formacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

350 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 34/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - 

informacja o planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 
 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja własna LGD, której nadano 

 

numer: LGD 324.04.2017 

pod tytułem: Piknik edukacyjno-kulturalny w Raszynie 

gdzie wnioskodawcą jest: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 

wnioskujący o: 50 000,00 zł  

intensywność pomocy: 100% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 90 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 50 000,00 zł.   

 

Dostępność środków w ramach ogłoszenia - formacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

350 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 35/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Akademia przedszkolaka w Raszynie 

Wnioskodawcy Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - 

informacja o planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 
 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja własna LGD, której nadano 

 

numer: LGD 324.05.2017 

pod tytułem: Akademia przedszkolaka w Raszynie 

gdzie wnioskodawcą jest: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 

wnioskujący o: 50 000,00 zł  

intensywność pomocy: 100% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 87,71 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 50 000,00 zł.   

 

Dostępność środków w ramach ogłoszenia - formacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

350 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 36/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty 

studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy 

Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico Nel Lacio (Włochy) Wnioskodawcy Lokalna 

Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach ogłoszenia - informacja o planowanej do 

realizacji operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 
 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz 

ocenę w ramach lokalnych kryteriów wyboru, operacja własna LGD, której nadano 

 

numer: LGD 324.06.2017 

pod tytułem: Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób 

towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do 

Vico Nel Lacio (Włochy) 

gdzie wnioskodawcą jest: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 

wnioskujący o: 50 000,00 zł  

intensywność pomocy: 100% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

4) otrzymała 89,57 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 

pkt 2 lit. b ustawy o RLKS  

5) w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.  1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia 

6) LGD ustaliła kwotę wsparcia: 50 000,00 zł.   
 

Dostępność środków w ramach ogłoszenia - formacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

350 000,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 37/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji własnych wybranych do dofinansowania w zakresie 

przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, 

w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 

ust. 1 Regulamin Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodności operacji z LSR i Programem, ocenę 

w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji przyjmuje się listę operacji własnych wybranych do 

dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz 

animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

................................................................. 

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 



 

32 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 
 

Lista operacji wybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  

z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 

wniosków 
nie dotyczy  

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

 350 000,00 zł  

Data sporządzenia 

listy  
14 czerwca 2017 roku  

Lp. 

Znak 

sprawy 

nadany 

przez LGD 

Nr 

identyfikacyjn

y podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskow

ana kwota 

pomocy 

(zł) 

Publiczne 

środki 

wspólnoto

we (wkład 

EFRROW

) (zł) 

 

 

Publiczne 

środki 

krajowe 

(wkład 

krajowy) 

wypłacane 

przez 

ARiMR (zł) 

 

Wkład 

własny  

podmiotu 

ubiegająceg

o  się o  

przyznanie  

pomocy  

stanowiący  

publiczne 

środki  

krajowe (zł) 

Kwota 

obciążająca 

budżet LSR 

(zł) 

Intensywn

ość 

wsparcia 

(%) 

Liczba 

otrzymany

ch 

punktów 

(pkt) 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

(zł) 

Uzasadnie

nie w 

zakresie 

ustalonej 

kwoty 

wsparcia 

1. 
LGD 

324.03.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Wzmocnienie 

integracji społecznej 

poprzez rozwój 

kapitału społecznego 

seniorów gminy 

Nadarzyn 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 96,28 50 000,00 

Kwota 

zgodna z 

WOPP i 

LSR 

2. 
LGD 

324.02.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Spartakiada 

przedszkolaka w 
50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00  100 96,14 50 000,00 

Kwota 

zgodna z 
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Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Nadarzynie WOPP i 

LSR  

3. 
LGD 

324.04.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Piknik edukacyjno-

kulturalny w Raszynie 
50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 90 50 000,00 

Kwota 

zgodna z 

WOPP i 

LSR 

4. 
LGD 

324.06.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Kompleksowa 

organizacja 

zagranicznej wizyty 

studyjno-szkoleniowej 

seniorów i osób 

towarzyszących z 

obszaru działania 

Lokalnej Grupy 

Działania Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice 

do Vico Nel Lacio 

(Włochy) 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 89,51 50 000,00 

Kwota 

zgodna z 

WOPP i 

LSR 

5. 
LGD 

324.05.2017 
070746010 

Lokalna Grupa 

Działania 

Nadarzyn-

Raszyn-

Michałowice 

Akademia 

przedszkolaka w 

Raszynie 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100 87,71 50 000,00 

Kwota 

zgodna z 

WOPP i 

LSR 

OPERACJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE ŚRODKÓW 

WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW  

- - - - - - - - - - - - - - 

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW (KWOTA OBCIĄŻAJĄCA BUDŻET LSR (ZŁ) 250 000,00 zł 

 

                    

                   Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                                                                                         

.................................................................................. 

 


