PROTOKÓŁ
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72
Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu 7 maja 2018 roku w
sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05830 Nadarzyn
W dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan
Władysław Walczak. Oświadczył, że posiedzenie obywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem: ------------------------------------------------------------------------Otwarcie posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjęcie porządku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------Wybór przewodniczącego Rady -----------------------------------------------------------------------------------Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski na przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności
gospodarczej, nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz operacje własne
5) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego
wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego
wniosku oddzielnie), ------------------------------------------------------------6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych
z LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem w ramach naborów -----------------7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naborów -----------8) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów ----9) Wolne wnioski i zapytania, -----------------------------------------------------------------------------------------10) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodniczący wskazał, że do
wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013,
które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot
wsparcia. ---------------------------------------------------Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło
udział 6 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Kierownik Biura LGD poinformowała, że do biura wpłynęły informacje o uzasadnieniu nieobecności członków
Rady Panów Filipa Labaka, Michała Komorka, Mirosława Chmielewski. W posiedzeniu nie wzięło zatem
udział 3 członków Rady, w posiedzeniu udział wzięło 6 członków z 9 osobowej Rady, osiągnięto zatem
wymagane kworum wynikające ze statutu LGD ----------------------------------------------------------------------------Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności
złożenia wniosków do biura LGD. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego
punktu posiedzenia. ------------------------------------------Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronności i poufności w
procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację z
naboru wniosków na operacje własne. W ramach oceny wniosków z naboru wniosków nie dokonano wyłączenia
żadnego członka Rady. ------------------------------1

Przewodniczący Rady dokonał analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdził, że w
trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2
lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit.
b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec powyższego Przewodniczący Rady
zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----------------------------------W ramach naboru w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej oceniono
dwa wnioski, jako niezgodne z PROW 2014-2020 dwie operacje. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie nie wybrania do dofinansowania operacji BRANDENBURG SCHOOL
AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR ul. 11 listopada 65A 05-816 Michałowice REGON 367441429 NIP
5262521139. -------------------Za uchwałą nr 19/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 19/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie nie wybrania do
dofinansowania operacji Digital Vitra sp. z o.o. ul. Wrzeciono 54a/24 01-956 Warszawa NIP 5223035618
REGON 362261438. -------------------Za uchwałą nr 20/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 20/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie ustalenia listy operacji
niewybranych w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności
gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 21/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 21/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: --------------- uchwała nr 22/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji JMK Monika Kruszewska ul.
Mickiewicza 1/15 05-090 Raszyn NIP 5222140282 REGON 146458970 pn. „Rozwój firmy JMK Monika
Kruszewska gwarancją nowej jakości świadczonych usług”. Operacja otrzymała 51 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. W posiedzeniu nie brały
udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Operacja w dniu
przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)
1303/2013 nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie
wsparcia.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 23/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Klima Tech Grzegorz Karwowski ul.
Różana 15 05-806 Nowa Wieś NIP 8251690822 REGON 141979552 pn. „Zwiększenie możliwości
przerobowych firmy poprzez zatrudnienie nowych pracowników i zakup dodatkowego sprzętu”. Operacja
otrzymała 66 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza
publiczna. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1
lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków o udzielenie wsparcia.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 24/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji PodiumGroup Anna Rosłaniec ul.
Bukszpanowa 9, 05-830 Nadarzyn REGON: 366057692 NIP: 5342441460 pn. „PodiumRent – ekologiczna
wypożyczalnia eventowa”. Operacja otrzymała 53,33 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do
grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie
środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 25/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Jarosław Koć Hermes ul. Aleje
Jerozolimskie 290 05-820 Reguły pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie warsztatu
samochodowego”. Operacja otrzymała 60 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu
identyfikowanej jako władza publiczna. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o
którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 26/2019 w sprawie ustalenia listy operacji
zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój
działalności gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 26/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 26/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 27/2019 w sprawie ustalenia listy operacji
wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na
rozwój działalności gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 27/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 27/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie nr 1.1.1 Premie na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- uchwała nr 28/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Agnieszka Jonik pn. „Rozpoczęcie
działalności gospodarczej poprzez zakup urządzenia do elektroterapii”. Operacja otrzymała 46 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. W
posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 29/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pana Macieja Gawroniak pn.
„Rozpoczęcie działalności przez produkcję modeli 3D z tworzyw sztucznych. Operacja otrzymała 36 punktów w
ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 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. W
posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 30/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Hanna Damaz pn. „Rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń”.
Operacja otrzymała 31 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako
władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 31/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Renata Wojciechowska pn.
„Rozpoczęcie działalności przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup sprzętu komputerowego,
aparatu fotograficznego i programów do obróbki zdjęć”. Operacja otrzymała 44 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. W posiedzeniu nie brały
udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu. --------------------------------- uchwała nr 32/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Patrycja Ryło pn. „Rozpoczęcie
działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do organizacji lokalnych warsztatów
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wychowawczych w obszarze nauk społecznych, humanistycznych dla rodziców i dzieci w placówkach
oświatowych w sezonie zimowym oraz kina plenerowego w sezonie letnim pod hasłem ,,aktywni w rodzinie”.
Operacja otrzymała 36 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako
władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 33/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Ewa Galas pn. „Podjęcie
działalności gospodarczej – warsztat samochodowy poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. Operacja
otrzymała 39,17 punkty 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza
publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 34/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Marta Orzeł pn. „Rozpoczęcie
działalności gospodarczej poprzez zakup licencji, certyfikacji i narzędzi do prowadzenia usług szkoleniowych”.
Operacja otrzymała 40,67 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu
identyfikowanej jako władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 35/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pan Marcin Malczewski pn. „Powstanie
firmy specjalizującej się w wyrobie i sprzedaży wyrobów tradycyjnych.” Operacja otrzymała 46 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. W
posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- uchwała nr 36/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pan Grzegorz Ożgo pn. „Klub
urodzinowy ze świetlicą”. Operacja otrzymała 34 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji
tj. nie 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. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy
interesu identyfikowanej jako władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -------------------------- uchwała nr 37/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Pani Edyta Trzeszkowska pn „Podjęcie
działalności poprzez świadczenie usług filmowania i montażu filmowego – E&P Studio”. Operacja otrzymała 36
punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 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.
W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako władza publiczna.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 38/2019 w sprawie ustalenia listy operacji
zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 38/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 38/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
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posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 39/2019 w sprawie ustalenia listy operacji
wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na
rozpoczęcie działalności gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 39/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 39/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 40/2019 w sprawie ustalenia listy operacji nie
wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na
rozpoczęcie działalności gospodarczej -------------------Za uchwałą nr 39/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 40/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie operacje w ramach naboru na operacje własne w ramach
przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym
przedsięwzięcia innowacyjne. W ramach naboru nie było wniosków które zostały ocenione, jako niezgodne z
PROW 2014-2020. Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji
złożonych w ramach naboru na operacje własne. W dniu 1 marca 2019 roku na stronie internetowej
www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl LGD zamieścił komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej. We
wskazanym w komunikacie okresie tj. 1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. w terminie określonym w
komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji
żadnej z sześciu operacji własnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie przyjęcia operacji
zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym
ocenę zgodności z Programem w ramach naboru. -------------------Za uchwałą nr 41/2019 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 41/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: --------------- uchwała nr 42/2019 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej LGD pn. Lider medialny.
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Operacja otrzymała 101 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane
minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
lit. b ustawy o RLKS. W posiedzeniu nie brały udział osoby zaliczane do grupy interesu identyfikowanej jako
władza publiczna. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 43/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji
wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków na operacje własne. Za uchwałą nr 43/2019 w
głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 43/2019 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. ------------------------------------Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady. -------------------------Protokolant:
Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji
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