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Protokół  

z I posiedzenia 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 12 maja 

2017 roku w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 

72, Rusiec 05-830 Nadarzyn. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W dniu 12 maja 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, --------------------------------------------------------- 

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 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie), -------- 

6) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ---------- 

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 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, --------------------------------------------- 

8) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 1/2017 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (punkt 

dotyczy każdego wniosku oddzielnie), -------------------------------------------------------- 

9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ---------- 

10) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji 

w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy (punkt dotyczy każdego wniosku 

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

11) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie 

nowych miejsc pracy, 

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 naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 

Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy, 

13) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 1/2017 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą 

powstanie nowych miejsc pracy (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie), - 

14) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania. w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie 

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

15) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji 

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

działalności gospodarczej (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie), --------------- 
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16) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej, ------------ 

17) 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 naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej, ----------------------------------------------- 

18) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 3/2017 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (punkt dotyczy 

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

19) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej, ------------ 

20) Wolne wnioski i zapytania, ------------------------------------------------------------------------------ 

21) 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, 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 trzech naborów trwających w okresie od 20 marca 2017 do 5 

kwietnia 2017 roku tj. nabór nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy; nabór nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 

1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nabór nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia 

nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu 

wzięło udział 8 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 Michał Komorek złożył na ręce Przewodniczącej 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, 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 

wyłączyło się dwóch  Członków Rady: --------------------------------------------------------------- 

1) Pan Władysław Walczak w zakresie operacji Zakup i wdrożenie do pracy maszyny pomiarowej 

Venture Plus CNC wnioskodawcy Walczak Władysław „WALFORM” w ramach naboru nr 

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

rozwój działalności gospodarczej,  

2) Pani Katarzyna Stygińska w zakresie operacji Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej 

wsi – ETAP I wnioskodawcy Gmina Michałowice w ramach naboru nr 1/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną 

infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy. -------------------------------------- 
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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 1/2017 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (punkt dotyczy 

każdego wniosku oddzielnie). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała prezentacji wniosków złożonych 

w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które nie spełniają warunków weryfikacji wstępnej, oceny 

zgodności z celami lokalnej strategii rozwoju albo oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 1/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Stworzenie przedsiębiorstwa – Agencja Reklamowo-Kreatywna ,,Make Music 

and Movie” wnioskodawcy Michał Krzysztof Stawarski w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

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 1/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------- 

8 głosów Za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 1/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej i wdrożenie jakodmamy.pl – platformy 

umożliwiającej rolnikom udostępnienie i sprzedaż wytworzonych przez siebie produktów 

rolnych/przetworów/wyrobów a mieszkańcom odnalezienie w najbliższej okolicy i zakup naturalnej, 

tradycyjnie przygotowanej żywności wnioskodawcy Małgorzata Matuzewicz w ramach naboru nr 2/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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”. -------------------------------------- 
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Za uchwałą nr 2/2017 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------      

8 głosów Za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 2/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 3/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy 

w zakresie przedsięwzięcia w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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 3/2017 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------          

8 głosów Za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 3/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 4/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 2/2017 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 1.1.1 Premie na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
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kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

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

 

Za uchwałą nr 4/2017 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------         

8 głosów Za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 4/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

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 nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru 

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

 

- uchwała nr 5/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Centrum Terapii – Bliżej Siebie 

wnioskodawcy Tomasz Włosok w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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”. Operacja otrzymała 42,87 punktów w ramach lokalnych 

kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 6/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności 

gospodarczej  w zakresie usług fryzjerskich wnioskodawcy Paulina Kołodziejczyk w ramach naboru nr 

2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 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”. Operacja 

otrzymała 45 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 
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38 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. ------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 7/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności 

gospodarczej  w zakresie produkcji i sprzedaży olei naturalnych wnioskodawcy Anna Janina Koszałka w 

ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 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”. 

Operacja otrzymała 46,75 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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. ---------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 8/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie sztuka edukacji wnioskodawcy Marek Żerański w ramach naboru nr 2/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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”. Operacja otrzymała 46,37 

punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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. ------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 9/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa toru treningowo-
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przeszkodowego  STAJNIA OCR wnioskodawcy Adrian Piórkowski w ramach naboru nr 2/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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”. Operacja otrzymała 45,12 

punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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. --------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 10/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Regeneracja ekranów LCD oraz 

serwis smartfonów wnioskodawcy Krzysztof  Dobrzański w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

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”. Operacja otrzymała 50,87 punktów w 

ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 11/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 11/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------      

8 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 11/2017 została przyjęta. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------------------------------------------------- 
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                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 12/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2017 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”. ---------------- 

 

Za uchwałą nr 12/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------     

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 12/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

generującą powstanie nowych miejsc pracy. Operacja otrzymała 65 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. W wyniku oceny 

operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęta została uchwała nr 13/2017 w sprawie 

wybrania do dofinansowania operacji Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej wsi – ETAP I 

wnioskodawcy Gmina Michałowice w ramach naboru nr 1/2017 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”. Z udziału w 

procesie wyboru operacji wyłączyła się Pani Katarzyna Stygińska. Uchwała stanowi załącznik do 
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protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

2 28,57% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

1 14,29% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 14/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 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”. Z udziału w 

procesie wyboru operacji wyłączyła się Pani Katarzyna Stygińska. ----------------- 

 

Za uchwałą nr 14/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------           

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

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 14/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała prezentacji wniosków złożonych 

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 15/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Innowacyjny moduł do wyceny szkody wnioskodawcy 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”. ------------------------------------------------------------ 

 

Za uchwałą nr 15/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------        

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 15/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 
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Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 16/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Wsparcie rozwoju spółki KOSS-SERVICE sp. z o.o. wnioskodawcy KOSS-

SERVICE 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 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 16/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------           

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 16/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 17/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Wsparcie rozwoju spółki SMART-ART. sp. z o.o. wnioskodawcy SMART-

ART. 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 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 17/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------        

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 17/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 
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Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 18/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy 

w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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 18/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------     

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 18/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 19/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2017 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 1.1.2. Wsparcie na 

rozwój działalności gospodarczej 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 19/2017 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------     

8 głosów Za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 19/2017 została przyjęta. Uchwała 

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

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 



 

12 
 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

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

na rozwój działalności gospodarczej. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru 

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

 

- uchwała nr 20/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zakup i wdrożenie do pracy 

maszyny pomiarowej Venture Plus CNC wnioskodawcy Walczak Władysław „WALFORM” w ramach 

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

rozwój działalności gospodarczej 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”. 

Operacja otrzymała 62,71 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. Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się Pan Władysław 

Walczak. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

2 28,57% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

1 14,29% 

 

 

- uchwała nr 21/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Nowe miejsca pracy w wyniku 

doposażenia parku maszynowego lokalnej Firmy Usługowo-Handlowej Emilia wnioskodawcy 

WIESŁAW MATERAC „Firma Usługowo-Handlowa EMILIA” w ramach naboru nr 3/2017 wniosków 

o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

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”. Operacja otrzymała 61 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. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 
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- uchwała nr 22/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zakup minikoparki 

wnioskodawcy WROTNIAK/PHU DARTEX Dariusz Wrotniak w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 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”. Operacja 

otrzymała 61 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. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 23/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozwój działalności 

gospodarczej Szkoła Językowa OLTON wnioskodawcy Szkoła Językowa Olton Agnieszka Olton w 

ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie 

na rozwój działalności gospodarczej 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”. 

Operacja otrzymała 53,75 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. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

- uchwała nr 24/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Regeneracja używanych części 

mechanicznych jako nowa innowacyjna usługa firmy EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka 

wnioskodawcy EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

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”. Operacja otrzymała 50,12 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. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 3 37,5% 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  3 37,5% 
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Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 25/2017 w sprawie przyjęcia listy 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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”. Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się Pan 

Władysław Walczak. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------------------ 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

3 37,5% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

2 25% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna  

 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Nadarzyn 

3 42,85% 

Mieszkańcy gminy 

Raszyn 

2 28,57% 

Mieszkańcy gminy 

Michałowice 

1 14,29% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego 

punktu posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania pracownicy biura LGD poinformowali członków 

Rady o wydaniu nowej Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych 

zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania dotyczącej analizy grup interesu 

podczas podejmowania decyzji przez organ decyzyjny LGD.  

 

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 1/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Stworzenie przedsiębiorstwa – Agencja 

Reklamowo-Kreatywna ,,Make Music and Movie” wnioskodawcy Michał Krzysztof Stawarski w 

ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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, 

operacja której nadano 
 

numer: LGD 322.06.2017 

pod tytułem: Stworzenie przedsiębiorstwa – Agencja Reklamowo-Kreatywna ,,Make Music and 

Movie” 

gdzie wnioskodawcą jest: Michał Krzysztof Stawarski 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072318713 

wnioskujący o: 47 261 zł 

intensywność pomocy: Premia  
 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej,  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) nie jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poprzez nie spełnienie 

warunku VI.6 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; VIII. 1. 

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

dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność 

sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, VIII.7. 

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów 

planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 

kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację. 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 

wnosi się do Zarządu  Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 2/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej i 

wdrożenie jakodmamy.pl – platformy umożliwiającej rolnikom udostępnienie i sprzedaż 

wytworzonych przez siebie produktów rolnych/przetworów/wyrobów a mieszkańcom odnalezienie 

w najbliższej okolicy i zakup naturalnej, tradycyjnie przygotowanej żywności wnioskodawcy 

Małgorzata Matuzewicz w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 

operacja, której nadano 

 

numer: LGD 322.07.2017 

pod tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej i wdrożenie jakodmamy.pl – platformy 

umożliwiającej rolnikom udostępnienie i sprzedaż wytworzonych przez siebie produktów 

rolnych/przetworów/wyrobów a mieszkańcom odnalezienie w najbliższej okolicy i zakup naturalnej, 

tradycyjnie przygotowanej żywności 

gdzie wnioskodawcą jest: Małgorzata Matuzewicz 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072148145 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej,  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) nie jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poprzez nie spełnienie 

warunku VIII. 1. Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w 

pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż 

działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 

VIII.6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których 

mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie 

liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem 

wiejskim objętym LSR, VIII.7. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w 

szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z 

uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę 

operację. 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 
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wnosi się do Zarządu  Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 
 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 3/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 niewybranych do dofinansowania w ramach naboru  nr 2/2017 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” - 

stanowiąca 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 3/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

Lista operacji niewybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
2/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 2 lit a) 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 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

550 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 2017 roku  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 

LGD 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego się 

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegająceg

o się o 

wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskowana 

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  

Intensywność 

wsparcia (%) 

1. 
LGD 

322.06.2017  
072318713 

Michał 

Krzysztof 

Stawarski 

Stworzenie 

przedsiębiorstwa – 

Agencja Reklamowo-

Kreatywna 

,,Make Music and 

Movie”  

47 261 - - 0,00 47 261 
Premia 

  

2. 
LGD 

322.07.2017 
072148145 

Małgorzata 

Matuzewicz 

Rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej i 

wdrożenie 

50 000  - - 0,00 50 000 
Premia 
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 jakodmamy.pl – 

platformy 

umożliwiającej 

rolnikom 

udostępnienie i 

sprzedaż 

wytworzonych przez 

siebie produktów 

rolnych/przetworów/ 

wyrobów a 

mieszkańcom 

odnalezienie w 

najbliższej okolicy i 

zakup naturalnej, 

tradycyjnie 

przygotowanej 

żywności 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady 

 

..................................................................................
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UCHWAŁA NR 4/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 2/2017 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 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 nr 2/2017 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 1.1.1 

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 4/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

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

Numer naboru 

wniosków: 
2/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 2 lit a) 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 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

550 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 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  

Wnioskowana 

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  

Intensywność 

wsparcia (%) 

1. LGD 322.02.2017  

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Tomasz Włosok 
Centrum Terapii – 

Bliżej Siebie 
50 000,00 31 815 18 185 0,00 50 000,00 Premia 

2. LGD 322.03.2017  072154974 
Paulina 

Kołodziejczyk 

Podjęcie działalności 

gospodarczej  

w zakresie usług 

fryzjerskich  

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

3. LGD.322.04.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

Anna Janina 

Koszałka 

Podjęcie działalności 

gospodarczej  

w zakresie produkcji 

i sprzedaży olei 

50 000,00 31 815 18 185 0,00 50 000,00 Premia 
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do ARiMR) naturalnych 

4. 
LGD.322.05.2017 

 
072150801 Marek Żerański 

Podjęcie działalności 

gospodarczej  

w zakresie sztuka 

edukacji 

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

5. 
LGD.322.08.2017 

 
072340842 

Adrian 

Piórkowski 

Budowa toru 

treningowo-

przeszkodowego  

STAJNIA OCR 

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

6. LGD 322.10.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Krzysztof 

Dobrzański 

Regeneracja 

ekranów LCD oraz 

serwis smartfonów 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady                     

.................................................................................. 
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UCHWAŁA NR 5/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Centrum Terapii – Bliżej Siebie wnioskodawcy 

Tomasz Włosok w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.02.2017 

pod tytułem: Centrum Terapii – Bliżej Siebie 

gdzie wnioskodawcą jest: Tomasz Włosok 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do 

ARiMR) 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 42,87 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 6/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności gospodarczej  w zakresie 

usług fryzjerskich wnioskodawcy Paulina Kołodziejczyk w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.03.2017 

pod tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich 

gdzie wnioskodawcą jest: Paulina Kołodziejczyk 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072154974 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 45 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 

38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 7/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności gospodarczej  w zakresie 

produkcji i sprzedaży olei naturalnych wnioskodawcy Anna Janina Koszałka w ramach naboru nr 

2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.04.2017 

pod tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży olei naturalnych 

gdzie wnioskodawcą jest: Anna Janina Koszałka 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do 

ARiMR) 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 46,75 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 8/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

sztuka edukacji wnioskodawcy Marek Żerański w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o przyznanie 

pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

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, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.05.2017 

pod tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sztuka edukacji  

gdzie wnioskodawcą jest: Marek Żerański 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072150801 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 46,37 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 9/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa toru treningowo-przeszkodowego  

STAJNIA OCR wnioskodawcy Adrian Piórkowski w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.08.2017 

pod tytułem: Budowa toru treningowo-przeszkodowego STAJNIA OCR 

gdzie wnioskodawcą jest: Adrian Piórkowski 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072340842 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 45,12 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 10/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Regeneracja ekranów LCD oraz serwis 

smartfonów wnioskodawcy Krzysztof Dobrzański w ramach naboru nr 2/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.10.2017 

pod tytułem: Regeneracja ekranów LCD oraz serwis smartfonów  

gdzie wnioskodawcą jest: Krzysztof Dobrzański 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do 

ARiMR) 

wnioskujący o: 50 000 zł 

intensywność pomocy: Premia  

 

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 50,87 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 

minimum 38 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 na poziomie 50 000,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 550 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 11/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 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 2/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 11/2017  Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

Lista operacji wybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
2/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 2 lit a) 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 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 
550 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 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  

Wnioskowana 

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  

Intensywność 

wsparcia (%) 

Liczba 

otrzymanych 

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 322.10.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Krzysztof 

Dobrzański 

Regeneracja 

ekranów LCD 

oraz serwis 

smartfonów 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 50,87 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 

LSR LGD 

2. LGD.322.04.2017 
brak 

(wnioskodawca 

Anna Janina 

Koszałka 

Podjęcie 

działalności 
50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 46,75 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 
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wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

gospodarczej  

w zakresie 

produkcji i 

sprzedaży olei 

naturalnych 

LSR LGD 

3. 
LGD.322.05.2017 

 
072150801 

Marek 

Żerański 

Podjęcie 

działalności 

gospodarczej  

w zakresie 

sztuka edukacji 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 46,37 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 

LSR LGD 

4. 
LGD.322.08.2017 

 
072340842 

Adrian 

Piórkowski 

Budowa toru 

treningowo-

przeszkodowego  

STAJNIA OCR 

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 45,12 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 

LSR LGD 

5. LGD 322.03.2017  072154974 
Paulina 

Kołodziejczyk 

Podjęcie 

działalności 

gospodarczej  

w zakresie usług 

fryzjerskich  

50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 45 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 

LSR LGD 

6. LGD 322.02.2017  

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Tomasz 

Włosok 

Centrum Terapii 

– Bliżej Siebie 
50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 Premia 42,87 50 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością wskazaną w 

LSR LGD  

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW 300 000 zł  

  
 

     Przewodnicząca Rady 

 

                   

.................................................................................. 
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UCHWAŁA NR 12/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2017 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 12/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

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

Numer naboru 

wniosków: 
1/2017 

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 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 

 

2 566 800,00 zł 

Data sporządzenia 

listy  
12 maja 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  

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 

321.02.2017  
063621504 

Gmina 

Michałowice 

Budowa strefy 

rekreacji przy ul. 

Heleny w Nowej 

wsi – ETAP I 

534 760,00 534 760,00 0,00 305 661,00 840 421,00 63,63 

 

                    

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

                                          Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 13/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej 

wsi – ETAP I wnioskodawcy Gmina Michałowice w ramach naboru nr 1/2017 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 321.02.2017 

pod tytułem: Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej wsi – ETAP I 

gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Michałowice  

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063621504 

wnioskujący o: 534 760,00 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 65 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  

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: 534 760,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 2 566 800,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 14/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 

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 1/2017 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 14/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

Lista operacji wybranych do dofinansowania  

Numer naboru wniosków: 1/2017 

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 20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych środków w 

naborze 

 

2 566 800,00 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 2017 roku  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 

LGD 

Nr 

identyfikacyj

ny 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 

wspólnoto

we (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 

obciążają

ca budżet 

LSR (zł) 

Intensy

wność 

wsparci

a (%) 

Liczba 

otrzyma

nych 

punktó

w (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 

321.02.2017  
063621504 

Gmina 

Michałowice 

Budowa 

strefy 

rekreacji przy 

ul. Heleny w 

Nowej wsi – 

ETAP I 

534 760,00 534 760,00 0,00 305 661,00 
840 

421,00 
63,63 65 

534 760,0

0 

Kwota zgodna 

z wartością 

wskazaną w 

LSR LGD  

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW 840 421,00 zł 

 

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

Przewodnicząca Rady                                                                   
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UCHWAŁA NR 15/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Innowacyjny moduł do wyceny szkody 

wnioskodawcy 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” 

 

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 

operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.05.2017 

pod tytułem: Innowacyjny moduł do wyceny szkody 

gdzie wnioskodawcą jest: STIMA sp. z o.o. 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072320783 

wnioskujący o: 147 500,00 zł 

intensywność pomocy: 59,50% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej,  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju 

3) nie jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poprzez nie spełnienie 

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. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000 zł. 

 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 

wnosi się do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 16/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Wsparcie rozwoju spółki KOSS-SERVICE sp. z 

o.o. wnioskodawcy KOSS-SERVICE 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 

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 

operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.08.2017 

pod tytułem: Wsparcie rozwoju spółki KOSS-SERVICE sp. z o.o. 

gdzie wnioskodawcą jest: KOSS-SERVICE sp. z o.o. 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak 

wnioskujący o: 120 000,00 zł  

intensywność pomocy: 65% 

 

nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej, poprzez nie spełnienie warunku 5. Do wniosku dołączono 

dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

oraz kryteriów wyboru operacji. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 

 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 

wnosi się do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 
 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 17/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Wsparcie rozwoju spółki SMART-ART. sp. z 

o.o. wnioskodawcy SMART-ART. 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 

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 

operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.323.07.2017 

pod tytułem: Wsparcie rozwoju spółki SMART-ART. sp. z o.o. 

gdzie wnioskodawcą jest: SMART-ART. sp. z o.o. 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak 

wnioskujący o: 120 000,00 zł  

intensywność pomocy: 65% 

 

nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej, poprzez nie spełnienie warunku 5. Do wniosku dołączono 

dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

oraz kryteriów wyboru operacji. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 

wnosi się do Zarządu  Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 
 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 18/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 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 niewybranych do dofinansowania w ramach naboru  nr 3/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

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 18/2017  Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

Lista operacji niewybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
3/2017 

Zakres tematyczny 

§ 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). 

Termin składania 

wniosków 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 
540 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 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  

Wnioskowana 

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 323.05.2017  072320783 
STIMA sp. z 

o.o. 

Innowacyjny 

moduł do 

wyceny 

szkody  

147 500,00 93 854,25  53 645,75  0,00 147 500,00 
59,50 

  

2. LGD 323.08.2017 brak  

KOSS-

SERVICE sp. 

z o.o.  

Wsparcie 

rozwoju 

spółki KOSS-

SERVICE sp. 

z o.o.  

120 000,00 76 356,00 43 644,00 0,00 120 000,00 65 

3. LGD.323.07.2017 brak  
SMART-ART. 

sp. z o.o.  

Wsparcie 

rozwoju 
120 000,00 76 356,00 43 644,00 0,00 120 000,00 65 



 

43 
 

spółki 

SMART-

ART. sp. z 

o.o. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

Przewodnicząca Rady
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UCHWAŁA NR 19/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2017 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 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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 nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w 

zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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 19/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 

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

Numer naboru 

wniosków: 
3/2017 

Zakres tematyczny 

§ 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). 

Termin składania 

wniosków 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 
540 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 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  

Wnioskowana 

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 323.02.2017  063428160 

WIESŁAW 

MATERAC 

„Firma Usługowo-

Handlowa 

EMILIA” 

Nowe miejsca pracy 

w wyniku 

doposażenia parku 

maszynowego 

lokalnej Firmy 

Usługowo-Handlowej 

Emilia  

94 570,00 60 174,89 34 395,11  0,00 94 570,00 49 

2. 
LGD.323.03.2017 

 
072170411 

WROTNIAK/PHU 

DARTEX Dariusz 

Wrotniak  

Zakup minikoparki  49 000,00 31 178,70 17 821,30 0,00 49 000,00 50 

3. LGD 323.04.2017  053486855 Walczak Zakup i wdrożenie do 100 000,00 63 630,00 36 370,00 0,00 100 000,00 46 
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Władysław 

„WALFORM” 

pracy maszyny 

pomiarowej Venture 

Plus CNC 

4. LGD 323.06.2017 072139536 

EDIPARTS 

AUTOMAT Edyta 

Nowacka 

Regeneracja 

używanych części 

mechanicznych jako 

nowa innowacyjna 

usługa firmy 

EDIPARTS 

AUTOMAT Edyta 

Nowacka 

174 723,61 111 176,63 63 546,98 0,00 112 754,64 70 

5. LGD.323.09.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Szkoła Językowa 

Olton Agnieszka 

Olton  

Rozwój działalności 

gospodarczej Szkoła 

Językowa OLTON 

54 831,00 34 888,97 19 942,03 0,00 54 831,00 70 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                              

              ….……………………………………….… 

Przewodnicząca Rady
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UCHWAŁA NR 20/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zakup i wdrożenie do pracy maszyny pomiarowej 

Venture Plus CNC wnioskodawcy Walczak Władysław „WALFORM” w ramach naboru nr 3/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.04.2017 

pod tytułem: Zakup i wdrożenie do pracy maszyny pomiarowej Venture Plus CNC 

gdzie wnioskodawcą jest: Walczak Władysław „WALFORM” 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 053486855 

wnioskujący o: 100 000,00 zł 

intensywność pomocy: 46% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej,  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju, 

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

4) otrzymała 62,71 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 

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: 100 000,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 21/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Nowe miejsca pracy w wyniku doposażenia parku 

maszynowego lokalnej Firmy Usługowo-Handlowej Emilia wnioskodawcy WIESŁAW MATERAC 

„Firma Usługowo-Handlowa EMILIA” w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy 

w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.02.2017 

pod tytułem: Nowe miejsca pracy w wyniku doposażenia parku maszynowego lokalnej Firmy 

Usługowo-Handlowej Emilia 

gdzie wnioskodawcą jest: WIESŁAW MATERAC „Firma Usługowo-Handlowa EMILIA” 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063428160 

wnioskujący o: 94 570,00 zł 

intensywność pomocy: 49% 

 

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 61 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 

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: 94 570,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 22/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zakup minikoparki wnioskodawcy 

WROTNIAK/PHU DARTEX Dariusz Wrotniak w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na 

rozwój działalności gospodarczej 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,  

 

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, operacja której nadano 

 

numer: LGD.323.03.2017 

pod tytułem: Zakup minikoparki 

gdzie wnioskodawcą jest: WROTNIAK/PHU DARTEX Dariusz Wrotniak 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072170411 

wnioskujący o: 49 000,00 zł 

intensywność pomocy: 50% 

 

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 61 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 

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: 49 000,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 23/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozwój działalności gospodarczej Szkoła Językowa 

OLTON wnioskodawcy Szkoła Językowa Olton Agnieszka Olton w ramach naboru nr 3/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 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, operacja której nadano 

 

numer: LGD.323.09.2017 

pod tytułem: Rozwój działalności gospodarczej Szkoła Językowa OLTON 

gdzie wnioskodawcą jest: Szkoła Językowa Olton Agnieszka Olton 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do 

ARiMR) 

wnioskujący o: 54 831,00 zł 

intensywność pomocy: 70% 

 

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 53,75 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 

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: 54 831,00 zł. 

 

Dostępność środków w naborze: 540 000,00 zł. 
 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady  
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UCHWAŁA NR 24/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Regeneracja używanych części mechanicznych 

jako nowa innowacyjna usługa firmy EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka wnioskodawcy 

EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka w ramach naboru nr 3/2017 wniosków o przyznanie 

pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

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, operacji której nadano 

 

numer: LGD 323.06.2017 

pod tytułem: Regeneracja używanych części mechanicznych jako nowa innowacyjna usługa firmy 

EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka 

gdzie wnioskodawcą jest: EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072139536 

wnioskujący o: 174 723,61 zł  

intensywność pomocy: 70% 

 

1) spełnia warunki weryfikacji wstępnej,  

2) jest zgodna z celami lokalnej strategii rozwoju, 

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

4) operacja otrzymała 50,12 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 

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: 112 754,64 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: 540 000,00 zł. 
 

§ 2 

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

możliwości wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania. Protest 

wnosi się do Zarządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn – Raszyn - Michałowice. 
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§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 
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UCHWAŁA NR 25/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017 

wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 

działalności gospodarczej 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 3/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 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 25/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 

Lista operacji wybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
3/2017 

Zakres tematyczny 

§ 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). 

Termin składania 

wniosków 
20 marca 2017 – 5 kwietnia 2017 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 
540 000 zł 

Data sporządzenia listy  12 maja 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  

Wnioskowana 

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 (%) 

Liczba 

otrzymanych 

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 323.04.2017  053486855 

Walczak 

Władysław 

„WALFORM” 

Zakup i 

wdrożenie do 

pracy maszyny 

pomiarowej 

Venture Plus 

CNC 

100 000,00 63 630,00 36 370,00 0,00 100 000,00 46 62,71 100 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością 

wskazaną w LSR 

LGD  
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2. LGD 323.02.2017  063428160 

WIESŁAW 

MATERAC 

„Firma Usługowo-

Handlowa 

EMILIA” 

Nowe miejsca 

pracy w 

wyniku 

doposażenia 

parku 

maszynowego 

lokalnej Firmy 

Usługowo-

Handlowej 

Emilia  

94 570,00 60 174,89 34 395,11  0,00 94 570,00 49 61 94 570,00 

Kwota zgodna z 

wartością 

wskazaną w LSR 

LGD 

3. 
LGD.323.03.2017 

 
072170411 

WROTNIAK/PHU 

DARTEX Dariusz 

Wrotniak  

Zakup 

minikoparki  
49 000,00 31 178,70 17 821,30 0,00 49 000,00 50 61 49 000,00 

Kwota zgodna z 

wartością 

wskazaną w LSR 

LGD 

4. LGD.323.09.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wystąpił o 

nadanie numeru 

do ARiMR) 

Szkoła Językowa 

Olton Agnieszka 

Olton  

Rozwój 

działalności 

gospodarczej 

Szkoła 

Językowa 

OLTON 

54 831,00 34 888,97 19 942,03 0,00 54 831,00 70 53,75 54 831,00 

Kwota zgodna z 

wartością 

wskazaną w LSR 

LGD 

5. LGD 323.06.2017 072139536 

EDIPARTS 

AUTOMAT Edyta 

Nowacka 

Regeneracja 

używanych 

części 

mechanicznych 

jako nowa 

innowacyjna 

usługa firmy 

EDIPARTS 

AUTOMAT 

Edyta 

Nowacka 

174 723,61 111 176,63 63 546,98 0,00 112 754,64 70 50,12 112 754,64 

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 

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW 411 155,64 

 

............................................................. 
            Przewodnicząca Rady 


