
 

 

PROTOKÓŁ  
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE 

 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzib  przy ul. Osiedlowa 72 
Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu 22 wrze nia 2017 roku 
w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 

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

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - 

Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzyła Przewodnicz ca Rady Pani 
Katarzyna Dombska. Przewodnicz ca Rady o wiadczyła, że posiedzenie obywać się będzie zgodnie następuj cym 
porz dkiem: -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

2) Przyjęcie porz dku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejno ci 
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 5/2017 oraz 6/2017 , ----------------------- 

4) Złożenie przez członków Rady o wiadcze  o zachowaniu bezstronno ci dotycz cych omawianego 
wniosku oraz wył czenie 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 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalno ci 
gospodarczej 

6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 
z LSR, które przeszły pozytywn  ocenę wstępna, ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z 
Programem w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 
działalno ci gospodarczej ----------------------------------- 

7) Wypełnienie Karty oceny zgodno ci operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 5/2017 w 
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej -------------------------- 

8) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie 
przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej ------------------------------------ 

9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej ------------------------------------
-------------------------------------------- 

10) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w 
ramach naboru nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci 
gospodarczej 

11) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie 
przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej 

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

z LSR, które przeszły pozytywn  ocenę wstępna, ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z 
Programem w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2 Wsparcie na rozwój 
działalno ci gospodarczej ---------------------------------- 

13) Wypełnienie Karty oceny zgodno ci operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 6/2017 w 
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej------------------------ 

14) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 1.1.2 Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej ---------------------------------------
------------------------------------------ 

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

1) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

wył cznej wła ciwo ci Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporz dzenia (WE) 1303/2013, 
które maj  być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot 



 

wsparcia. ---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady stwierdziła prawomocno ć zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło 
udział 7 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecno ci stanowi 
zał cznik do niniejszego protokołu. Przewodnicz ca poinformowała, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady 
Pan Filip Labak oraz Pan Władysław Walczak złożyli na ręce Przewodnicz cej Rady usprawiedliwienie 
nieobecno ci wskazuj c brak możliwo ci uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wyst pienia nieprzewidzianych 

obowi zków służbowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejno ci 
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 5/2017 oraz naboru nr 6/2017. Przedstawiona 

została informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodno ci z LSR i z Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady 
zarz dziła przej cie do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------- 
 

Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronno ci i poufno ci w 
procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejsz  deklarację 
oddzielnie dla każdego z naborów wniosków. W ramach oceny wniosków z obu naborów wniosków nie 
dokonano wył czenia żadnego członka Rady. ------------------------------- 
 

Przewodnicz ca 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 rozporz dzenia (WE) 1303/2013 dotycz cy 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 rozporz dzenia (WE) 1303/2013 wskazuj cy, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotycz cych wyboru 
pochodzi od partnerów niebęd cych instytucjami publicznym. Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady 
zarz dziła przej cie do kolejne punktu posiedzenia. ------------------------------------ 
 

Przewodnicz ca Rady zarz dziła przyst pienie do procedowania nad kolejnym punktem porz dku obrad.  Pani 
Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodno ci z PROW 
operacji w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalno ci 
gospodarczej negatywnie ocenione zostały dwa wnioski Pana Marka Gadomskiego w przedmiocie Utworzenie 
jednoosobowej działalno ci gospodarczej zajmuj cej się wytwarzaniem elementów z tworzyw sztucznych dla 
branży motoryzacyjnej poprzez zakup parku maszynowego umożliwiaj cego zastosowanie metody 

termoformowania ci nieniowego oraz Pani Natalii Łojewskiej w przedmiocie Rozpoczęcia działalno ci 
gospodarczej pod nazw  "Piękna w domu”. Przedstawiono warunki oceny które zostały ocenione negatywnie. 
Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejne punktu posiedzenia. ---------- 
 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 38/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Utworzenie jednoosobowej działalno ci gospodarczej zajmuj cej się wytwarzaniem 
elementów z tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej poprzez zakup parku maszynowego 
umożliwiaj cego zastosowanie metody termoformowania ci nieniowego Wnioskodawcy Pana Marka 
Gadomskiego w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie 
działalno ci gospodarczej. --------------------------------- 
 

Za uchwał  nr 38/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

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

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 38/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 39/2017 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalno ci gospodarczej pod nazw  "Piękna w domu” Wnioskodawcy 

Pani Natalii Łojewskiej w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na 
rozpoczęcie działalno ci gospodarczej. --------------------------------- 
 

Za uchwał  nr 39/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 38/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Członkowie Rady przyst pili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach 
naboru 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej. W wyniku 
oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ----------------------------- 
 

- uchwała nr 40/2017 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Utworzenie działalno ci gospodarczej 
z zakresu produkcji dekoracji ozdób i symboli o charakterze religijnym oraz innych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii Wnioskodawcy Pani Kaliny Chojnackiej. Operacja otrzymała 37,29 punktów w 

ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba Skład 
                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba Skład 



 

przedstawicieli % 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

przedstawicieli % 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 41/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Oferta cyfrowego leczenia 

ortodontycznego Wnioskodawcy Pani Anny Maciury. Operacja otrzymała 44,57 punkty w ramach oceny 

lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego 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 
zał cznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 42/2017 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalno ci gospodarczej w 
zakresie detailingu poprzez skorzystanie z premii na zakup urz dze  Wnioskodawcy Pana Macieja 
Gojżewskiego. Operacja otrzymała 34,29 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 

spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 43/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalno ci gospodarczej pod 
nazw  ecocatering Derek Kulikowski Wnioskodawcy Pana Dereka Kulikowskiego. Operacja otrzymała 56,14 
punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 



 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 44/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Założenie przedsiębiorstwa pod nazw  
agencja reklamowo-kreatywna MAKE MUSIC AND MOVIE Michał Stawarski Wnioskodawcy Pana Michała 
Stawarskiego. Operacja otrzymała 42,85 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 

spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 45/2017 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Nowa działalno ć gospodarcza w 
zakresie usługi, handlu i produkcji Wnioskodawcy Pana Jaromira Janczaka. Operacja otrzymała 32,86 punkty w 

ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 46/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Uruchomienie produkcji i dystrybucji 

wyrobów typu hadmade-lalki ubranka dla lalek odzież dziecięca Wnioskodawcy Pani Agnieszki Piłat. Operacja 
otrzymała 44,42 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 2 40% 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 2 40% 



 

 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 47/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalno ci gospodarczej 
pod nazw  NOLY NINA PYĆ Wnioskodawcy Pani Niny Pyć. Operacja otrzymała 47,71 punktów w ramach 

oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego 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 
zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 48/2017 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalno ci 
gospodarczej poprzez wiadczenie usług w zakresie projektowania graficznego ilustracji i conceptartu pod firm  
Jakub Cichecki Studio Wnioskodawcy Pana Jakuba Cicheckiego. Operacja otrzymała 37,57 punkty w ramach 

oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 49/2017 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Założenie firmy projektowej 
wnętrzarsko-graficznej Wnioskodawcy Pani Magdalena Bretsznaider -Domagała. Operacja otrzymała 31,29 
punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia wymaganego 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 zał cznik do protokołu. --------------------------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 



 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 

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

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 50/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 

niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. 
Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej. 
 

Za uchwał  nr 50/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 50/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 51/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 
zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 
pozytywn  ocenę wstępn , ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków 

nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej. 

 

Za uchwał  nr 51/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 50/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 



 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 52/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 
wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. 
Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej. 
 

Za uchwał  nr 52/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 51/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 

% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady zarz dziła przyst pienie do procedowania nad kolejnym punktem porz dku obrad.  Pani 
Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodno ci z PROW 
operacji w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2 Wsparcie na rozwój działalno ci 
gospodarczej wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny i wyboru Radze na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie 
do kolejne punktu posiedzenia. ---------------------- 

 

Członkowie Rady przyst pili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach 
naboru 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2 Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej. W wyniku 
oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ----------------------------- 
 

- uchwała nr 53/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wzrost konkurencyjno ci przez 
rozszerzenie działalno ci gospodarczej Tomasz Daszkowski TOMEX nowy asortyment towarów Wnioskodawcy  
Tomex Tomasz Daszkowski. Operacja otrzymała 61,57 punktów w ramach oceny 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 zał cznik do protokołu. --------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze                        Grupy interesu po wył czeniach 



 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 54/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wyposażenie firmy AKA Komfort w 
nowoczesny sprzęt szans  na rozwój i wprowadzenie innowacyjnych rozwi za  Wnioskodawcy AKA Komfort 
Adam Kostrzy ski. Operacja otrzymała 53,71 punktów w ramach oceny 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 zał cznik do protokołu. --------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 55/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Kompleksowa obsługa imprez w tym 
eventów, konferencji, pikników dla osób prywatnych oraz firm Wnioskodawcy THEBESTBUDKA Kacper 

Taczanowski. Operacja otrzymała 54,42 punktów w ramach oceny 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 zał cznik do protokołu. --------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

- uchwała nr 56/2017 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozwój HOTELIKU JANKOWSKI 

inwestycja w przyszło ć oraz dobry pocz tek go ci Wnioskodawcy Pokoje Go cinne Waldemar Jankowski. 
Operacja otrzymała 50,28 punktów w ramach oceny 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 zał cznik do protokołu. --------------- 
 

                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba Skład 
                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba Skład 



 

przedstawicieli % 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

przedstawicieli % 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 57/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 
zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 
pozytywn  ocenę wstępn , ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków 
nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej. 
 

Za uchwał  nr 57/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 57/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 

 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicz ca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 58/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji 
wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. 
Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej. 
 

Za uchwał  nr 56/2017 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       
7 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0 głosów Wstrzymuj cych się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicz ca Rady stwierdziła, że uchwała nr 58/2017 została przyjęta. Uchwała stanowi 
zał cznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wył cze  

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 2 40% 

                      Grupy interesu po wył czeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład 
% 

Władza publiczna 2 40% 



 

 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Mieszka cy 
gminy Nadarzyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy Raszyn 

2 40% 

Mieszka cy 
gminy 

Michałowice 

1 20% 

 

 

Wobec wyczerpania porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zarz dziła przej cie do kolejnego punktu 
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Po wyczerpaniu porz dku posiedzenia Przewodnicz ca Rady zamknęła posiedzenie Rady. -------------------------- 
 

Protokolant: 

Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji 

  



 

UCHWAŁA NR 38/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Utworzenie jednoosobowej działalno ci gospodarczej 
zajmuj cej si  wytwarzaniem elementów z tworzyw sztucznych dla bran y motoryzacyjnej poprzez zakup 
parku maszynowego umo liwiaj cego zastosowanie metody termoformowania ci nieniowego 
Wnioskodawcy Pana Marka Gadomskiego w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 

przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, operacja której 

nadano 

 

numer: LGD.322.12.2017 

pod tytułem: Utworzenie jednoosobowej działalno ci gospodarczej zajmuj cej si  wytwarzaniem 
elementów z tworzyw sztucznych dla bran y motoryzacyjnej poprzez zakup parku maszynowego 
umo liwiaj cego zastosowanie metody termoformowania ci nieniowego 

gdzie wnioskodawc  jest: Marek Gadomski 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072731424 

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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 niezgodno ć warunku VI.8 
Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem. Wnioskodawca nie 

wypełnił rubryki dla roku „n” w biznesplanie rachunek zysków i strat oraz wyliczenie NPV. Brak wypełnienia 
rubryki „n” dla wskaźnika rentowno ci.  Brak jest zatem danych do oceny uzasadnienia ekonomicznego operacji 
w tym zakresie. Wnioskodawca zakłada utworzenie czterech nowych miejsc pracy w operacji, lecz minimalne 
koszt utworzenia miejsca pracy na umowę o pracę przy zastosowaniu przepisów o minimalnej płacy tj. co 
najmniej 28,8 tys. zł rocznie na jednego pracownika nie zostały ujęte w zestawieniu rachunku zysków i strat 

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację.  
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 39/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Rozpocz cie działalno ci gospodarczej pod nazw  
"Pi kna w domu” Wnioskodawcy Pani Natalii Łojewskiej w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w 
zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, operacja której 

nadano 

 

numer: LGD.322.22.2017 

pod tytułem: Rozpocz cie działalno ci gospodarczej pod nazw  "Pi kna w domu” 
gdzie wnioskodawc  jest: Pani Natalia Łojewska 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do ARiMR) 
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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 niezgodno ć warunku VIII.6. 

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszcz  się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 

ust. 1 rozporz dzenia3 i nie s  kosztami inwestycji polegaj cej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 
budowlanych w czę ci dotycz cej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

W ramach operacji  Wnioskodawca planuje zakup używanego rodka transportu (pozycja 33.); X.7. Biznesplan 

jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególno ci, jeżeli suma kosztów planowanych do 
poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem warto ci rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 
70% kwoty, jak  można przyznać na tę operację. W ramach operacji Wnioskodawca planuje zatrudnienie 

dodatkowego jednego pracownika poza minimalnie wymagane samozatrudnienie. W rachunku zysków i strat brak 

jest wykazanych kosztów płacy minimalnej zwi zanej z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy w okresie 
wskazanym w rozporz dzeniu LSR. Wnioskodawca nie wypełnił rubryki dla roku „n” w biznesplanie rachunek 

zysków i strat oraz wyliczenie NPV. Brak wypełnienia rubryki „n” dla wskaźnika rentowno ci.  Brak jest zatem 
danych do oceny uzasadnienia ekonomicznego operacji w tym zakresie. 

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację.  
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 40/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Utworzenie działalno ci gospodarczej z zakresu 
produkcji dekoracji ozdób i symboli o charakterze religijnym oraz innych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii Wnioskodawcy Pani Kaliny Chojnackiej w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 
przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.16.2017 
pod tytułem: Utworzenie działalno ci gospodarczej z zakresu produkcji dekoracji ozdób i symboli o 
charakterze religijnym oraz innych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
gdzie wnioskodawc  jest: Pani Kalina Chojnacka 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072718383 

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 37,28 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia 
wymaganego minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

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

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 7,14 

Innowacyjno ć operacji  10 4,29 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 7,86 

SUMA 57 37,28 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 



 

UCHWAŁA NR 41/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Oferta cyfrowego leczenia ortodontycznego 

Wnioskodawcy Pani Anny Maciury w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 
1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.18.2017 

pod tytułem: Oferta cyfrowego leczenia ortodontycznego 
gdzie wnioskodawc  jest: Pani Anna Maciura 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do ARiMR) 
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 44,57 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybrania do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 9,29 

Innowacyjno ć operacji  10 10,00 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 7,29 

SUMA 57 44,57 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

 

  



 

UCHWAŁA NR 42/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie 
detailingu poprzez skorzystanie z premii na zakup urz dzeń Wnioskodawcy Pana Macieja Goj ewskiego w 
ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci 
gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.13.2017 
pod tytułem: Podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie detailingu poprzez skorzystanie z premii na 
zakup urz dzeń 
gdzie wnioskodawc  jest: Pan Maciej Goj ewski 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072734653 

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 34,29 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia 
wymaganego minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

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

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 5,00 

Innowacyjno ć operacji  10 2,86 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 8,43 

SUMA 57 34,29 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 43/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podj cie działalno ci gospodarczej pod nazw  ecocatering 
Derek Kulikowski Wnioskodawcy Pana Dereka Kulikowskiego w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w 
zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.21.2017 

pod tytułem: Podj cie działalno ci gospodarczej pod nazw  ecocatering Derek Kulikowski 
gdzie wnioskodawc  jest: Pan Derek Kulikowski 

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

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 56,14 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 10,00 

Innowacyjno ć operacji  10 10,00 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 5,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 13,14 

SUMA 57 56,14 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 44/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zało enie przedsi biorstwa pod nazw  agencja 
reklamowo-kreatywna MAKE MUSIC AND MOVIE Michał Stawarski Wnioskodawcy Pana Michała 
Stawarskiego w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na 
rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.20.2017 
pod tytułem: Zało enie przedsi biorstwa pod nazw  agencja reklamowo-kreatywna MAKE MUSIC AND 

MOVIE Michał Stawarski 
gdzie wnioskodawc  jest: Pan Michał Stawarski 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072318713 

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 42,86 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 9,29 

Innowacyjno ć operacji  10 5,71 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 9,86 

SUMA 57 42,86 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 45/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Nowa działalno ć gospodarcza w zakresie usługi, 
handlu i produkcji Wnioskodawcy Pana Jaromira Janczaka w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w 
zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 322.22.2017 

pod tytułem: Nowa działalno ć gospodarcza w zakresie usługi, handlu i produkcji 
gdzie wnioskodawc  jest: Pan Jaromir Janczak 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do ARiMR) 
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 32,86 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia 
wymaganego minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

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

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 5,00 

Innowacyjno ć operacji  10 1,43 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 2,86 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 10,57 

SUMA 57 32,86 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

 

  



 

UCHWAŁA NR 46/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Uruchomienie produkcji i dystrybucji wyrobów typu 
hadmade-lalki ubranka dla lalek odzie  dzieci ca Wnioskodawcy Pani Agnieszki Piłat w ramach naboru 

wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.14.2017 

pod tytułem: Uruchomienie produkcji i dystrybucji wyrobów typu hadmade-lalki ubranka dla lalek odzie  
dzieci ca 

gdzie wnioskodawc  jest: Pani Agnieszka Piłat 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do ARiMR) 
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 44,43 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 5,00 

Innowacyjno ć operacji  10 4,29 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 3,57 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 13,57 

SUMA 57 44,43 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 47/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpocz cie działalno ci gospodarczej pod nazw  NOLY 
NINA PYĆ Wnioskodawcy Pani Niny Pyć w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 

przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.15.2017 

pod tytułem: Rozpocz cie działalno ci gospodarczej pod nazw  NOLY NINA PYĆ 
gdzie wnioskodawc  jest: Pani Nina Pyć 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wystąpił o nadanie numeru do ARiMR) 
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 47,71 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 10,00 

Innowacyjno ć operacji  10 8,57 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 11,14 

SUMA 57 47,71 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

 

  



 

UCHWAŁA NR 48/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Rozpocz cie działalno ci gospodarczej poprzez 
wiadczenie usług w zakresie projektowania graficznego ilustracji i conceptartu pod firm  Jakub Cichecki 

Studio Wnioskodawcy Pana Jakuba Cicheckiego w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 
przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.19.2017 
pod tytułem: Rozpocz cie działalno ci gospodarczej poprzez wiadczenie usług w zakresie projektowania 
graficznego ilustracji i conceptartu pod firm  Jakub Cichecki Studio 
gdzie wnioskodawc  jest: Pan Jakub Cichecki 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072727431 

wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 37,57 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia 
wymaganego minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

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

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 6,43 

Innowacyjno ć operacji  10 2,86 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 10,29 

SUMA 57 37,57 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

 



 

UCHWAŁA NR 49/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji Zało enie firmy projektowej wn trzarsko-graficznej 
Wnioskodawcy Pani Magdalena Bretsznaider -Domagała w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 

przedsi wzi cia nr 1.1.1 Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD.322.17.2017 

pod tytułem: Zało enie firmy projektowej wn trzarsko-graficznej 
gdzie wnioskodawc  jest: Pani Magdalena Bretsznaider -Domagała 

o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR:  
wnioskuj cy o: 50 000 zł 
intensywno ć 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) Operacja otrzymała 31,29 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia 
wymaganego minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 

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

- Rada nie wybiera do dofinansowania operację. 
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 7,14 

Innowacyjno ć operacji  10 0,00 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 0,00 

Doradztwo  2 2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 6,14 

SUMA 57 31,29 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 250 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 50/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie przyj cia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 
w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1. Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej. 
 

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26 ust. 1 

Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – 

Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej ustawa o RLKS) Rada Lokalnej 

Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę na 
podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji niewybranych do dofinansowania w 

ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalno ci 
gospodarczej stanowi c  zał cznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 
 

 



 
Zał cznik nr 1 do uchwały nr 50/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 22 wrze nia 2017 r. 
 

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania  

Numer naboru 

wniosków: 
5/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 2a rozporz dzenia MRiRW z dnia 24 wrze nia 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 społeczno ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 

1570,  z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 
wniosków 

07 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 

Limit dostępnych 
rodków w naborze 

 

250 000 zł  

Data sporz dzenia 
listy  

22 wrze nia 2017 roku  

Lp. 

Znak 
sprawy 
nadany 

przez LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 
ubiegaj cego si  

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imi  i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegaj cego 
si  o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
rodki 

wspólnotowe 
(wkład 

EFRROW) (zł) 

 

 
Publiczne rodki 
krajowe (wkład 

krajowy) 

wypłacane przez 
ARiMR (zł) 

 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegaj cego  si  o  
przyznanie  pomocy  

stanowi cy  
publiczne rodki  

krajowe (zł) 

Kwota obci aj ca 
bud et LSR (zł) 

Intensywno ć 
wsparcia (%) 

1. 
LGD.322.12.

2017 
072731424 

Marek 

Gadomski 

Utworzenie 

jednoosobowej 

działalno ci 
gospodarczej 

zajmuj cej się 
wytwarzaniem 

elementów z 

tworzyw 

sztucznych dla 

branży 
motoryzacyjnej 

poprzez zakup 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 



 

parku 

maszynowego 

umożliwiaj cego 
zastosowanie 

metody 

termoformowania 

ci nieniowego 

2. 
LGD.322.22.

2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Natalia 

Łojewska 

Rozpoczęcie 
działalno ci 
gospodarczej pod 

nazw  "Piękna w 
domu" 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 

3. 
LGD 

322.16.2017 
072718383 

Kalina 

Chojnacka 

Utworzenie 

działalno ci 
gospodarczej z 

zakresu produkcji 

dekoracji ozdób i 

symboli o 

charakterze 

religijnym oraz 

innych z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych 

technologii 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 

4. 
LGD.322.13.

2017 
072734653 

Maciej 

Gojżewski 

Podjęcie 
działalno ci 
gospodarczej w 

zakresie detailingu 

poprzez 

skorzystanie z 

premii na zakup 

urz dze  

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 

5. 
LGD 

322.22.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Jaromir 

Janczak 

Nowa działalno ć 
gospodarcza w 

zakresie usługi, 
handlu i produkcji 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 



 

6. 
LGD.322.19.

2017 
072727431 Jakub Cichecki 

Rozpoczęcie 
działalno ci 
gospodarczej 

poprzez 

wiadczenie usług 
w zakresie 

projektowania 

graficznego 

ilustracji i concept 

artu pod firm  
Jakub Cichecki 

Studio 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 

7. 
LGD.322.17.

2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Magdalena 

Bretsznaider -

Domagała 

Założenie firmy 
projektowej 

wnętrzarsko-

graficznej 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 

 

                    

                   Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                                                                    

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



 

UCHWAŁA NR 51/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie przyj cia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocen  wst pn , ocen  zgodno ci z LSR, 
ocen  zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 
1.1.1. Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem 
naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocenę 
wstępn , ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w 
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalno ci gospodarczej - stanowi c  zał cznik 
do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 
 

 



 
Zał cznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 22 wrze nia 2017 r. 
 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 5/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocen  wst pn , ocen  zgodno ci z LSR, ocen  zgodno ci z 
Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1. Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej 

Numer naboru 

wniosków: 
5/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. a rozporz dzenia MRiRW z dnia 24 wrze nia 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 społeczno ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  z 

2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 
wniosków 

07 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 

Limit dostępnych 
rodków w naborze 

 

250 000 zł  

Data sporz dzenia 
listy  

22 wrze nia 2017 roku  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 
LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegaj cego si  
o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imi  i 

nazwisko 

podmiotu 
ubiegaj cego 
si  o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wniosko

wana 

kwota 
pomocy 

(zł) 

Publiczne 
rodki 

wspólnotowe 

(wkład 
EFRROW) 

(zł) 

 
 

Publiczne 
rodki 

krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegaj cego  
si  o  

przyznanie  

pomocy  
stanowi cy  
publiczne 

rodki  
krajowe (zł) 

Kwota 

obci aj ca 
bud et LSR 

(zł) 

Intensyw

no ć 
wsparcia 

(%) 

Liczba 

otrzyma

nych 
punktów 

(pkt) 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 
(zł) 

Uzasadnienie w 

zakresie 

ustalonej kwoty 
wsparcia 

1. 
LGD.322.21.2

017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Derek 

Kulikowski 

Podjęcie 
działalno ci 
gospodarczej pod 

nazw  
ecocatering Derek 

Kulikowski 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 56,14 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

2. 
LGD.322.15.2

017 
072716743 Nina Pyć 

Rozpoczęcie 
działalno ci 
gospodarczej pod 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 47,71 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   



 

nazw  NOLY 
NINA PYĆ 

3. 
LGD 

322.18.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Anna Maciura 

Oferta cyfrowego 

leczenia 

ortodontycznego 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 44,57 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

4. 
LGD.322.14.2

017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Agnieszka 

Piłat 

Uruchomienie 

produkcji i 

dystrybucji 

wyrobów typu 

hadmade-lalki 

ubranka dla lalek 

odzież dziecięca 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 44,43 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

5. 
LGD.322.20.2

017 
072318713 

Michał 
Stawarski 

Założenia 
przedsiębiorstwa 
pod nazw  
agencja 

reklamowo-

kreatywna 

MAKE MUSIC 

AND MOVIE 

Michał Stawarski 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 42,86 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady



 

UCHWAŁA NR 52/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie przyj cia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2017 w 
zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.1. Premie na rozpocz cie działalno ci gospodarczej 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji wybranych do dofinansowania 
w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalno ci 
gospodarczej - stanowi c  zał cznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 
 

 



 
Zał cznik nr 1 do uchwały nr 52/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 22 wrze nia 2017 r. 
 

Lista operacji wybranych do dofinansowania 

Numer naboru 

wniosków: 
5/2017 

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. a rozporz dzenia MRiRW z dnia 24 wrze nia 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 społeczno ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  z 

2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 
wniosków 

07 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 

Limit dostępnych 
rodków w naborze 

 

250 000 zł  

Data sporz dzenia 
listy  

22 wrze nia 2017 roku  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegaj cego si  
o wsparcie 

nadany przez 
ARiMR 

Nazwa lub 
imi  i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegaj cego 
si  o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wniosko
wana 

kwota 

pomocy 
(zł) 

Publiczne 
rodki 

wspólnotowe 

(wkład 
EFRROW) 

(zł) 

 

 
Publiczne 

rodki 
krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegaj cego  
si  o  

przyznanie  

pomocy  

stanowi cy  
publiczne 

rodki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obci aj ca 
bud et LSR 

(zł) 

Intensyw
no ć 

wsparcia 

(%) 

Liczba 
otrzyma

nych 

punktów 
(pkt) 

Ustalona 
kwota 

wsparcia 

(zł) 

Uzasadnienie w 
zakresie 

ustalonej kwoty 

wsparcia 

OPERACJE MIESZCZ CE SI  NA DZIE  PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE RODKÓW WSKAZANYCH W 
OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

1. 
LGD.322.21.2

017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Derek 

Kulikowski 

Podjęcie 
działalno ci 
gospodarczej pod 

nazw  
ecocatering Derek 

Kulikowski 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 56,14 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   



 

2. 
LGD.322.15.2

017 
072716743 Nina Pyć 

Rozpoczęcie 
działalno ci 
gospodarczej pod 

nazw  NOLY 
NINA PYĆ 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 47,71 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

3. 
LGD 

322.18.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Anna Maciura 

Oferta cyfrowego 

leczenia 

ortodontycznego 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 44,57 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

4. 
LGD.322.14.2

017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Agnieszka 

Piłat 

Uruchomienie 

produkcji i 

dystrybucji 

wyrobów typu 

hadmade-lalki 

ubranka dla lalek 

odzież dziecięca 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 44,43 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

5. 
LGD.322.20.2

017 
072318713 

Michał 
Stawarski 

Założenia 
przedsiębiorstwa 
pod nazw  
agencja 

reklamowo-

kreatywna 

MAKE MUSIC 

AND MOVIE 

Michał Stawarski 

50 000 31 815 18 185 0 50 000 premia 42,86 50 000 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   

OPERACJE NIE MIESZCZ CE SI  NA DZIE  PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE RODKÓW 
WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW  

 

- 

 

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

SUMA OPERACJI MIESZCZ CYCH SI  W LIMICIE DOST PNYCH RODKÓW (KWOTA OBCI AJ CA BUD ET LSR (ZŁ) 250 000 zł 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady



 

UCHWAŁA NR 53/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wzrost konkurencyjno ci przez rozszerzenie 
działalno ci gospodarczej Tomasz Daszkowski TOMEX nowy asortyment towarów Wnioskodawcy  
Tomex Tomasz Daszkowski w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 
1.1.2 Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej. 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 

nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.13.2017 

pod tytułem: Wzrost konkurencyjno ci przez rozszerzenie działalno ci gospodarczej Tomasz 
Daszkowski TOMEX nowy asortyment towarów 
gdzie wnioskodawc  jest: Tomex Tomasz Daszkowski 

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

wnioskuj cy o: 31 528,00 zł  
intensywno ć pomocy: 70,00% 

ustalona kwota wsparcia: 31 528,00 zł 
 

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 61,57 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 
10,00 

Innowacyjno ć operacji 10 
4,29 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 
5,00 

Wiarygodno ć wnioskodawcy 4 
2,00 

Doradztwo 2 
2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 
6,00 

Intensywno ć wsparcia  operacji 8 
6,71 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 
5,00 

Wnioskowana wysoko ć pomocy 5 
5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 
5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 
10,57 

SUMA 74 61,57 

 



 

Dostępno ć rodków w naborze: 450 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

 
  



 

UCHWAŁA NR 54/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wyposa enie firmy AKA Komfort w nowoczesny 
sprz t szans  na rozwój i wprowadzenie innowacyjnych rozwi zań Wnioskodawcy AKA Komfort 
Adam Kostrzyński w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.2 
Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej. 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.10.2017 

pod tytułem: Wyposa enie firmy AKA Komfort w nowoczesny sprz t szans  na rozwój i 
wprowadzenie innowacyjnych rozwi zań 
gdzie wnioskodawc  jest: AKA Komfort Adam Kostrzyński 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak (wnioskodawca wyst pił o nadanie numeru do 
ARiMR 

wnioskuj cy o: 24 889,94 zł  
intensywno ć pomocy: 60,00% 
ustalona kwota wsparcia: 24 889,00 zł. Zgodnie z Instrukcj  wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

obcięto grosze i ustalono kwotę pomocy w pełnych złotych 

 

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 53,71 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 
6,43 

Innowacyjno ć operacji 10 
8,57 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 
0,00 

Wiarygodno ć wnioskodawcy 4 
0,00 

Doradztwo 2 
2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 
6,00 

Intensywno ć wsparcia  operacji 8 
6,86 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 
5,00 

Wnioskowana wysoko ć pomocy 5 
5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 
5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 
8,86 

SUMA 74 53,71 



 
 

Dostępno ć rodków w naborze: 450 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 55/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Kompleksowa obsługa imprez w tym eventów, 
konferencji, pikników dla osób prywatnych oraz firm Wnioskodawcy THEBESTBUDKA Kacper 
Taczanowski  w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.2 Wsparcie 
na rozwój działalno ci gospodarczej. 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.12.2017 

pod tytułem: Kompleksowa obsługa imprez w tym eventów, konferencji, pikników dla osób 
prywatnych oraz firm 
gdzie wnioskodawc  jest: THEBESTBUDKA Kacper Taczanowski 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 072725325 
wnioskuj cy o: 81 165,00 zł  
intensywno ć pomocy: 65,00% 
ustalona kwota wsparcia: 81 165,00 zł  
 
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 54,43 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 

ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 
9,29 

Innowacyjno ć operacji 10 
10,00 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 
5,00 

Wiarygodno ć wnioskodawcy 4 
0,00 

Doradztwo 2 
2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 
3,00 

Intensywno ć wsparcia  operacji 8 
3,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 
5,00 

Wnioskowana wysoko ć pomocy 5 
3,29 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 
5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 
8,86 

SUMA 74 54,43 

 

Dostępno ć rodków w naborze: 450 000 zł. 



 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 56/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozwój HOTELIKU JANKOWSKI inwestycja w 

przyszło ć oraz dobry pocz tek go ci Wnioskodawcy Pokoje Go cinne Waldemar Jankowski w 
ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.2 Wsparcie na rozwój 
działalno ci gospodarczej. 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 

nast puje: 
§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 

 

numer: LGD 323.11.2017 

pod tytułem: Rozwój HOTELIKU JANKOWSKI inwestycja w przyszło ć oraz dobry pocz tek 
go ci 
gdzie wnioskodawc  jest: Pokoje Go cinne Waldemar Jankowski 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 056127175 
wnioskuj cy o: 40 599,72 zł  
intensywno ć pomocy: 60,00% 
ustalona kwota wsparcia: 40 599,00 zł. Zgodnie z Instrukcj  wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 
obcięto grosze i ustalono kwotę pomocy w pełnych złotych 

 
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 50,29 punktów w ramach oceny 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.  

- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru operacji Maksymalna liczba punktów 

możliwych do otrzymania w 
ramach oceny kryterium 

rednia ocen 

Kryteria zgodno ci z celami przekrojowymi PROW 2014-2020 10 
5,00 

Innowacyjno ć operacji 10 
2,86 

Kryteria oceny przedsiębiorczo ci 5 
5,00 

Wiarygodno ć wnioskodawcy 4 
4,00 

Doradztwo 2 
2,00 

Efektywno ć wykorzystania pomocy 6 
6,00 

Intensywno ć wsparcia  operacji 8 
6,00 

Cel, na który zostanie przeznaczona pomoc 5 
5,00 

Wnioskowana wysoko ć pomocy 5 
5,00 

Lokalizacja wnioskodawcy/operacji 5 
5,00 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki obszaru LGD 14 
4,43 

SUMA 74 50,29 

 



 

Dostępno ć rodków w naborze: 450 000 zł. 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 57/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie przyj cia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocen  wst pn , ocen  zgodno ci z LSR, 
ocen  zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 
1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem 
naboru nr 6/2017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocenę 
wstępn , ocenę zgodno ci z LSR, ocenę zgodno ci z Programem w ramach naboru wniosków nr 6/2017 w 
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej stanowi c  zał cznik do 
uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 
 

 



 
Zał cznik nr 1 do uchwały nr 57/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 22 wrze nia 2017 r. 
 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 562017 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywn  ocen  wst pn , ocen  zgodno ci z LSR, ocen  zgodno ci z Programem w 
ramach naboru wniosków nr 6/2017 w zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej 

Numer naboru 

wniosków: 
6/2017 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. c rozporz dzenia MRiRW z dnia 24 wrze nia 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 społeczno ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 
wniosków 

07 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 

Limit dostępnych 
rodków w naborze 

 

450 000 zł  

Data sporz dzenia listy  22 wrze nia 2017 roku  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 
ubiegaj cego si  

o wsparcie 

nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imi  i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegaj cego 
si  o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wniosko
wana 
kwota 

pomocy 

(zł) 

Publiczne 
rodki 

wspólnotowe 
(wkład 

EFRROW) (zł) 

 
 

Publiczne 
rodki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegaj cego  
si  o  

przyznanie  
pomocy  

stanowi cy  
publiczne 

rodki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obci aj ca 
bud et LSR 

(zł) 

Intensyw
no ć 

wsparcia 

(%) 

Liczba 
otrzyman

ych 
punktów 

(pkt) 

Ustalona 
kwota 

wsparcia 

(zł) 

Uzasadnienie w 
zakresie 

ustalonej kwoty 

wsparcia 

1. 
LGD 

323.13.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR 

Tomex 

Tomasza 

Daszkowski 

Wzrost 

konkurencyjno ci 
przez rozszerzenie 

działalno ci 
gospodarczej 

Tomasz 

Daszkowski 

TOMEC n nowy 

asortyment 

towarów 

31 528,00 20 061,27 11 466,73 0 31 528,00 70,00% 61,57 31 528,00 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   



 

2. 
LGD 

323.10.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR 

AKA Komfort 

Adam 

Kostrzy ski 

Wyposażenie 
firmy AKA 

Komfort w 

nowoczesny 

sprzęt szans  na 
rozwój i 

wprowadzenie 

innowacyjnych 

rozwi za  

24 889,94 15 836,87 9 052,13 0 24 889,00 60,00% 53,71 24 889,00 

Zgodnie z 

Instrukcj  
wypełniania 
wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 
grosze i ustalono 

kwotę pomocy w 
pełnych złotych 

3. 
LGD 

323.12.2017 
072725325 

THEBESTBU

DKA Kacper 

Taczanowski 

Kompleksowa 

obsługa imprez w 
tym eventów, 

konferencji, 

pikników dla osób 

prywatnych oraz 

firm 

81 165,00 51 645,29 29 519,71 0 81 165,00 65,00% 54,43 81 165,00 
Kwota zgodna w 

wnioskowan  

4. 
LGD 

323.11.2017 
056127175 

Pokoje 

Go cinne 
Waldemar 

Jankowski 

Rozwój 

HOTELIKU 

JANKOWSKI 

inwestycja w 

przyszło ć oraz 
dobry pocz tek 
go ci 

40 599,72 25 833,14 14 765,86 0 40 599,00 60,00% 50,29 40 599,00 

Zgodnie z 

Instrukcj  
wypełniania 
wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 
grosze i ustalono 

kwotę pomocy w 
pełnych złotych 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 
  



 

UCHWAŁA NR 58/2017 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 22 wrze nia 2017 roku 

 

w sprawie przyj cia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6/2017 w 
zakresie przedsi wzi cia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci gospodarczej 
 

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

ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w zwi zku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczno ci (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5, poz. 1475) (dalej 

ustawa o RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
nast puje: 

§ 1 

Maj c na uwadze wyniki weryfikacji wstępnej oraz ocenę zgodno ci operacji z LSR i Programem, ocenę 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji wybranych do dofinansowania 

w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalno ci 
gospodarczej - stanowi c  zał cznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodnicz cej Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 
 

 



 
Zał cznik nr 1 do uchwały nr 58/2017 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 22 wrze nia 2017 r. 

Lista operacji wybranych do dofinansowania 

Numer naboru 

wniosków: 
6/2017 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. c rozporz dzenia MRiRW z dnia 24 wrze nia 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 społeczno ć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570,  z 2016 r. poz. 1390). 

Termin składania 
wniosków 

07 sierpnia 2017 – 22 sierpnia 2017 

Limit dostępnych 
rodków w naborze 

 

450 000 zł  

Data sporz dzenia listy  22 wrze nia 2017 roku  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 
ubiegaj cego si  

o wsparcie 
nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imi  i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegaj cego 
si  o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wniosko

wana 
kwota 

pomocy 
(zł) 

Publiczne 

rodki 
wspólnotowe 

(wkład 
EFRROW) (zł) 

 
 

Publiczne 
rodki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegaj cego  
si  o  

przyznanie  
pomocy  

stanowi cy  
publiczne 

rodki  
krajowe (zł) 

Kwota 

obci aj ca 
bud et LSR 

(zł) 

Intensyw

no ć 
wsparcia 

(%) 

Liczba 

otrzyman
ych 

punktów 
(pkt) 

Ustalona 

kwota 
wsparcia 

(zł) 

Uzasadnienie w 

zakresie 
ustalonej kwoty 

wsparcia 

OPERACJE MIESZCZ CE SI  NA DZIE  PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE RODKÓW WSKAZANYCH W 
OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

1. 
LGD 

323.13.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR) 

Tomex 

Tomasza 

Daszkowski 

Wzrost 

konkurencyjno ci 
przez rozszerzenie 

działalno ci 
gospodarczej 

Tomasz 

Daszkowski 

TOMEC n nowy 

asortyment 

towarów 

31 528,00 20 061,27 11 466,73 0 31 528,00 70,00% 61,57 31 528,00 
Kwota zgodna w 

wnioskowan   



 

2. 
LGD 

323.10.2017 

brak 

(wnioskodawca 

wyst pił o 
nadanie numeru 

do ARiMR 

AKA Komfort 

Adam 

Kostrzy ski 

Wyposażenie 
firmy AKA 

Komfort w 

nowoczesny 

sprzęt szans  na 
rozwój i 

wprowadzenie 

innowacyjnych 

rozwi za  

24 889,94 15 836,87 9 052,13 0 24 889,00 60,00% 53,71 24 889,00 

Zgodnie z 

Instrukcj  
wypełniania 
wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 
grosze i ustalono 

kwotę pomocy w 
pełnych złotych 

3. 
LGD 

323.12.2017 
072725325 

THEBESTBU

DKA Kacper 

Taczanowski 

Kompleksowa 

obsługa imprez w 
tym eventów, 

konferencji, 

pikników dla osób 

prywatnych oraz 

firm 

81 165,00 51 645,29 29 519,71 0 81 165,00 65,00% 54,43 81 165,00 
Kwota zgodna w 

wnioskowan  

4. 
LGD 

323.11.2017 
056127175 

Pokoje 

Go cinne 
Waldemar 

Jankowski 

Rozwój 

HOTELIKU 

JANKOWSKI 

inwestycja w 

przyszło ć oraz 
dobry pocz tek 
go ci 

40 599,72 25 833,14 14 765,86 0 40 599,00 60,00% 50,29 40 599,00 

Zgodnie z 

Instrukcj  
wypełniania 
wniosku o 

przyznanie 

pomocy obcięto 
grosze i ustalono 

kwotę pomocy w 
pełnych złotych 

OPERACJE NIE MIESZCZ CE SI  NA DZIE  PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE RODKÓW WSKAZANYCH W 
OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW  

 

- 

 

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

SUMA OPERACJI MIESZCZ CYCH SI  W LIMICIE DOST PNYCH RODKÓW (KWOTA OBCI AJ CA BUD ET LSR (ZŁ) 178 181,00 zł 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

 


