
 

UCHWAŁA NR 19/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy BRANDENBURG 
SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR ul. 11 listopada 65A 05-816 Michałowice 
REGON 367441429 NIP 5262521139 w ramach naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w 
zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.07.2019 
pod tytułem: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej”. 
gdzie wnioskodawcą jest: BRANDENBURG SCHOOL AND EDUCATION HAKAN ÇAKAR 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak 
wnioskujący o wsparcie: 48 800 zł 
wnioskowana intensywność pomocy: -   
ustalona kwota wsparcia: - 
ustalona intensywność pomocy: - 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: - 
 
Operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji. Wnioskodawca nie dostarczył do LGD dowodów oraz nie złożył wyjaśnień 
niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia 
zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności. Informacje w zakresie uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy nie zostały przyjęte 
przez LGD. Negatywnie oceniono warunek zgodności z LSR w tym z PROW 2014-2020. Warunek 
Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji, Operacja jest zgodna z celem (-ami) 
określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na 
osiągnięcie wskaźników przypisanych, Rubryka B.IV. Plan finansowy – wadliwie wypełnione pole 
4.1 Koszty kwalifikowane operacji oraz 5. Poziom dofinansowania operacji jako wnioskuje podmiot, 
czy wnioskodawca ubiega się o wsparcie w kwocie 0,51%, Rubryka B.V. Zestawienie rzeczowe – 
brak wypełnienia tabeli I. Koszty kwalifikowane, RubrykaB.VI. Opis zadań wymienionych w 
zestawieniu rzeczowym – w pozycji 1. wskazano zakup samochodu osobowego Skoda fabia, czyli 
kosztu niekwalifikowanego zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. 2019, poz. 664), który wskazuje, że kosztem 
kwalifikowanym może być koszt zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż  
8 osób łącznie z kierowcą. 
 
Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 



 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 20/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie niewybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy DIGITAL VITRA sp. z o.o. 
ul. Wrzeciono 54a/24 01-956 Warszawa NIP 5223035618 REGON 362261438 w ramach naboru 
nr 3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej w ramach naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie 
przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.06.2019 
pod tytułem: „Kompleksowe rozszerzenie usług wynajmu oraz obsługi imprez w tym targów, 
konferencji, imprez firmowych i prywatnych dla osób prywatnych oraz firm z wykorzystaniem 
innowacyjnych atrakcji Virtual Reality oraz technologii Digital Signage” 
gdzie wnioskodawcą jest: Digital Vitra sp. z o.o. ul. Wrzeciono 54a/24 01-956 Warszawa 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak 
wnioskujący o wsparcie:  
wnioskowana intensywność pomocy: -   
ustalona kwota wsparcia: - 
ustalona intensywność pomocy: - 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: - 
 
Operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji. Wnioskodawca dostarczył do LGD o przedstawił dowody oraz złożył 
wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty 
wsparcia zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności. Informacje zostały przyjęte przez LGD. Negatywnie oceniono warunek 
zgodności z LSR w tym z PROW 2014-2020. Warunek Kryteria wspólne  dotyczące Wnioskodawcy 
i operacji, Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla 
działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie wskaźników przypisanych, Rubryka B.I.7 Adres 
podmiotu ubiegającego się przyznanie pomocy wskazano adres w Warszawie, tzn. poza obszarem 
Lokalnej Strategii Rozwoju; zgodnie z KRS spółki Wnioskodawca nie ma wpisanego oddziału ani 
siedziby na obszarze LSR, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. 2019, poz. 664), pomoc może być przyznana osobie 
prawnej, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. W 
piśmie wyjaśniającym Wnioskodawca wskazał, że adres warszawski jest adresem rejestrowym, nie 
dokonał również zgłoszenia do KRS oddziału firmy wskazując jego lokalizację na obszarze LSR, co 
wyklucza wnioskodawcę z wsparcia.  
 



 

Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 21/2018 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków 
nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach  w 
ramach naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej. Operacje zostały ocenione jako niezgodna z LSR, w tym z Programem, 
w ramach którego planowane jest finansowanie operacji. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. 

Numer naboru 
wniosków: 3/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1c rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

208 564,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.   

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyj
ny podmiotu 
ubiegającego 

się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imię i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego 
się o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiotu 
ubiegającego  

się o  
przyznanie  

pomocy  
stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Intensywność 
wsparcia (%) 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 
Uzasadnienie  

1. 
LGD 

323.07.2019 
- 

BRANDENBU
RG SCHOOL 
AND 
EDUCATION 
HAKAN 
ÇAKAR 
ul. 11 listopada 
65A 
05-816 
Michałowice 

Wsparcie na 
rozwój 
działalności 
gospodarczej” 

48 800 zł -  - -  -  -  0,00 zł 

Operacja została 
oceniona jako 
niezgodna z 

LSR, w tym z 
Programem, w 
ramach którego 
planowane jest 
finansowanie 

operacji 



 

REGON 
367441429 
NIP 
5262521139 

2 
LGD 

323.04.2019 
- 

Digital Vitra 
sp. z o.o. 
ul. Wrzeciono 
54a/24 
01-956 
Warszawa 
NIP 
5223035618 
REGON 
362261438 

Kompleksowe 
rozszerzenie 
usług wynajmu 
oraz obsługi 
imprez w tym 
targów, 
konferencji, 
imprez 
firmowych i 
prywatnych dla 
osób prywatnych 
oraz firm z 
wykorzystaniem 
innowacyjnych 
atrakcji Virtual 
Reality oraz 
technologii 
Digital Signage” 

52 339 zł - - -  -  - 0,00 zł  

Operacja została 
oceniona jako 
niezgodna z 

LSR, w tym z 
Programem, w 
ramach którego 
planowane jest 
finansowanie 

operacji 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 22/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy JMK Monika Kruszewska ul. 
Mickiewicza 1/15 05-090 Raszyn NIP 5222140282 REGON 146458970 w ramach naboru nr 
3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej 
 
Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 
26 ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.05.2019 
pod tytułem: Rozwój firmy JMK Monika Kruszewska gwarancją nowej jakości świadczonych 
usług” 
gdzie wnioskodawcą jest: JMK Monika Kruszewska ul. Mickiewicza 1/15 05-090 Raszyn NIP 
5222140282 REGON 146458970 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 0750500636 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł 
wnioskowana intensywność pomocy: 70% 
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: 70% 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: - 
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 51,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 
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. 
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

10 5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 



 

PROW 2014-2020 
 

ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie innowacyjna na skalę LSR, uznano że można 
wskazać na firmy świadczące podobne usługi jak firma rozwijana  

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

4. Wiarygodność 
wnioskodawcy 

4 4 W chwili złożenia wniosku wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą dłużej niż 3 lata lecz nie dłużej niż 5 lat, nie 
spełniono przesłanek do przyznania punktów na wysokim 
poziomie 

5. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

6. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Intensywność 
wsparcia operacji 

8 0 Beneficjent korzysta z maksymalnej kwoty wsparcia operacji 

70% dotacji, nie spełnione zostały przesłanki do przyznania 
punktów w ramach kryterium 

8. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

9. Wnioskowana 

wysokość pomocy 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

10. Lokalizacja 

wnioskodawcy/operacji 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

11. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 14 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

SUMA 74 51  

 
Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 23/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Klima Tech Grzegorz 
Karwowski ul. Różana 15 05-806 Nowa Wieś NIP 8251690822 REGON 141979552 w ramach 
naboru nr 3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej 
 
Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 
26 ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.06.2019 
pod tytułem: Zwiększenie możliwości przerobowych firmy poprzez zatrudnienie nowych 
pracowników i zakup dodatkowego sprzętu 
gdzie wnioskodawcą jest: Klima Tech Grzegorz Karwowski ul. Różana 15 05-806 Nowa Wieś 
NIP 8251690822 REGON 141979552 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak  
wnioskujący o wsparcie: 48 500 zł 
wnioskowana intensywność pomocy: 64,67% 
ustalona kwota wsparcia: 48 500 zł 
ustalona intensywność pomocy: 64,67% 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 48 500 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 66,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 
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. 
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 



 

PROW 2014-2020 
 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

4. Wiarygodność 
wnioskodawcy 

4 4 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

6. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Intensywność 
wsparcia operacji 

8 3 Intensywność wsparcia operacji nie przekracza 65%, nie 

spełnione zostały dla przyznania maksymalnej liczby punktów  

8. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

9. Wnioskowana 

wysokość pomocy 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

10. Lokalizacja 

wnioskodawcy/operacji 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

11. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 11 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów  z zastrzeżeniem kryterium wykorzystania lokalnych 
zasób  

SUMA 74 66  

 
Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 24/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy PodiumGroup Anna Rosłaniec 
ul. Bukszpanowa 9, 05-830 Nadarzyn REGON: 366057692 NIP: 5342441460 w ramach naboru 
nr 3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej 
 
Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 
26 ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 
Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.02.2019 
pod tytułem: PodiumRent – ekologiczna wypożyczalnia eventowa 
gdzie wnioskodawcą jest: PodiumGroup Anna Rosłaniec ul. Bukszpanowa 9, 05-830 Nadarzyn 
REGON: 366057692 NIP: 5342441460 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 074726862 
wnioskujący o wsparcie: 74 143 zł 
wnioskowana intensywność pomocy: 60,00% 
ustalona kwota wsparcia: 74 143 zł 
ustalona intensywność pomocy: 60,00% 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 74 143 zł 
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 53,33 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 
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. 
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 



 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 3,33 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do rozszerzenia  

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

4. Wiarygodność 
wnioskodawcy 

4 0 Firma działa na rynku krócej niż 3 lata, nie spełnione zostały 
zatem przesłanki do przyznania punktów w ramach kryterium  

5. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów w ocenie większości członków Rady LGD 

7. Intensywność 
wsparcia operacji 

8 6 Intensywność wsparcia operacji nie przekracza 60%, 

Wnioskodawca aplikuje o 60% dotacji, nie spełnione zostały dla 
przyznania maksymalnej liczby punktów  

8. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

9. Wnioskowana 

wysokość pomocy 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

10. Lokalizacja 

wnioskodawcy/operacji 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

11. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 14 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

SUMA 74 53,33  

 
Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 25/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Jarosław Koć Hermes ul. Aleje 
Jerozolimskie 290 05-820 Reguły NIP 5341053922 REGON 015829942 w ramach naboru nr 
3/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej 
 
Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 
26 ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 323.03.2019 
pod tytułem: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wyposażenie warsztatu samochodowego 
gdzie wnioskodawcą jest: Jarosław Koć Hermes  ul. Aleje Jerozolimskie 290 05-820 Reguły NIP 
5341053922 REGON 015829942 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak  
wnioskujący o wsparcie: 69 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: 69,00% 
ustalona kwota wsparcia: 69 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: 69,00% 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 69 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 67,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 
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. 
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

10 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 



 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

4. Wiarygodność 
wnioskodawcy 

4 4 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

6. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Intensywność 
wsparcia operacji 

8 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów w ocenie większości członków Rady LGD 

8. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

9. Wnioskowana 

wysokość pomocy 

5 3 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

10. Lokalizacja 

wnioskodawcy/operacji 

5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

11. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 11 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów  z zastrzeżeniem kryterium wykorzystania lokalnych 
zasób  

SUMA 74 67  

 
Dostępność środków w naborze: 208 564,00 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

 
UCHWAŁA NR 26/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w 
ramach naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój 
działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z 
Programem w ramach naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na 
rozwój działalności gospodarczej. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

Numer naboru 
wniosków: 3/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1c rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

208 564,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyj
ny podmiotu 
ubiegającego 

się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imię i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego 
się o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiotu 
ubiegającego  

się o  
przyznanie  

pomocy  
stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 
intensywność 
wsparcia (%) 
 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

1. 
LGD 

323.05.2019 
0750500636 

JMK Monika 
Kruszewska 
ul. 
Mickiewicza 
1/15 
05-090 Raszyn 
NIP 
5222140282 
REGON 
146458970 

Rozwój firmy 
JMK Monika 
Kruszewska 
gwarancją nowej 
jakości 
świadczonych 
usług 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł 70% 50 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   



 

2. 
LGD 

323.06.2019 
Brak  

Klima Tech 
Grzegorz 
Karwowski 
ul. Różana 15 
05-806 Nowa 
Wieś 
NIP 
8251690822 
REGON 
141979552 

Zwiększenie 
możliwości 
przerobowych 
firmy poprzez 
zatrudnienie 
nowych 
pracowników i 
zakup 
dodatkowego 
sprzętu 

48 500,00 zł 30 860,55 zł  17 639,45 zł  0,00 zł  48 500,00 zł 64,67% 48 500,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

3.  
LGD 

323.02.2019 
074726862 

PodiumGroup 
Anna 
Rosłaniec 
ul. 
Bukszpanowa 
9, 
05-830 
Nadarzyn 
NIP 
5342441460 
REGON 
366057692 
 

PodiumRent – 
ekologiczna 
wypożyczalnia 
eventowa 

74 143,00 zł 47 177,20 26 965,80 zł 0,00 zł  74 143,00 zł 60,00% 74 143,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

4.  
LGD 

323.03.2019 
Brak  

Jarosław Koć 
Hermes  
ul. Aleje 
Jerozolimskie 
290 
05-820 Reguły 
NIP 
5341053922 
REGON 
015829942 

Rozwój 
działalności 
gospodarczej 
poprzez 
wyposażenie 
warsztatu 
samochodowego 

69 000,00 zł 43 904,70 zł 25 095,30 zł  0,00 zł  69 000,00 zł 69,00% 69 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady 



 

UCHWAŁA NR 27/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 
3/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się operacji wybranych do dofinansowania w ramach  w ramach 
naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności 
gospodarczej. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

Numer naboru 
wniosków: 3/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1c rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

208 564,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikac

yjny 
podmiotu 
ubiegające

go się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub imię i 
nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego się o 
wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiot
u 

ubiegają
cego  się 

o  
przyznan

ie  
pomocy  
stanowią

cy  
publiczn
e środki  
krajowe 

(zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 
intensyw

ność 
wsparcia 

(%) 
 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

Przyzn
ana 

Liczba 
punktó

w 

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

1. 
LGD 

323.03.2019 
Brak  

Jarosław Koć 
Hermes  

Rozwój 
działalności 69 000,00 zł 43 904,70 zł 25 095,30 zł  0,00 zł  69 000,00 zł 69,00% 69 000,00 zł Kwota zgodna 

z wnioskowaną   67 



 

ul. Aleje 
Jerozolimskie 290 
05-820 Reguły NIP 
5341053922 
REGON 
015829942 

gospodarczej 
poprzez 
wyposażenie 
warsztatu 
samochodoweg
o 

2. 
LGD 

323.06.2019 
Brak  

Klima Tech 
Grzegorz 
Karwowski 
ul. Różana 15 
05-806 Nowa Wieś 
NIP 8251690822 
REGON 
141979552 

Zwiększenie 
możliwości 
przerobowych 
firmy poprzez 
zatrudnienie 
nowych 
pracowników i 
zakup 
dodatkowego 
sprzętu 

48 500,00 zł 30 860,55 zł  17 639,45 zł  0,00 zł  48 500,00 zł 64,67% 48 500,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   66 

3. 
LGD 

323.02.2019 
074726862 

PodiumGroup 
Anna Rosłaniec 
ul. Bukszpanowa 
9, 
05-830 Nadarzyn 
NIP 5342441460 
REGON 
366057692 
 

PodiumRent – 
ekologiczna 
wypożyczalnia 
eventowa 

74 143,00 zł 47 177,20 26 965,80 zł 0,00 zł  74 143,00 zł 60,00% 74 143,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   53,33 

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

4. 
LGD 

323.05.2019 
0750500636 

JMK Monika 
Kruszewska 
ul. Mickiewicza 
1/15 
05-090 Raszyn 
NIP 5222140282 
REGON 
146458970 

Rozwój firmy 
JMK Monika 
Kruszewska 
gwarancją 
nowej jakości 
świadczonych 
usług 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 
zł 70% 50 000,00 zł Kwota zgodna 

z wnioskowaną   51  



 

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 
LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

191 643,00 zł 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 28/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Agnieszka Jonik w 
ramach naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 
Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.06.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup urządzenia do elektroterapii 
gdzie wnioskodawcą jest: Pani Agnieszka Jonik ul. Piękna 11 05-830 Nadarzyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 075103901 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 46,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera operację do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 



 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów  z zastrzeżeniem kryterium wykorzystania lokalnych 
zasób oraz w ramach wspartej operacji planowane jest 
zatrudnienie co najmniej jednej osoby z grup określonych w LSR, 

jako defaworyzowane 

SUMA 57 46  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

 

UCHWAŁA NR 29/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pana Macieja Gawroniak w 
ramach naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.10.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności przez produkcję modeli 3D z tworzyw sztucznych 
gdzie wnioskodawcą jest: Maciej Gawroniak ul. Agawy 26 05-830 Nadarzyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 36,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę  

3. Kryteria oceny 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 



 

przedsiębiorczości punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów  z zastrzeżeniem kryterium wykorzystania lokalnych 
zasób oraz w ramach wspartej operacji planowane jest 

zatrudnienie co najmniej jednej osoby z grup określonych w LSR, 
jako defaworyzowane 

SUMA 57 36  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 30/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Hanna Damaz w ramach 
naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.07.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej 
poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń 
gdzie wnioskodawcą jest: Hanna Damaz ul. Złotej Rybki 21 05-817 Reguły 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak  
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 31,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę  

3. Kryteria oceny 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 



 

przedsiębiorczości punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 3 Nie spełniono przesłanek do przyznania punktów poza kryterium 
lokalizacji operacji w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. 
Wnioskodawca nie wykazał że planuje współpracować z 
lokalnymi firmami, zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej ani 
że będzie korzystać z lokalnych zasobów.  

SUMA 57 31  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 31/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Renata Wojciechowska w 
ramach naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.08.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup 
sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego i programów do obróbki zdjęć 
gdzie wnioskodawcą jest: Renata Wojciechowska ul. Długa 22 05-06 Komorów 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: brak  
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 44,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymagane 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w 
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną kwotą 
wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera operację do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 



 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 6 Nie spełniono przesłanek do przyznania punktów poza kryterium 
lokalizacji operacji w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców i 
współpracy z lokalnymi firmami. 

SUMA 57 44  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 32/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Patrycja Ryło w ramach 
naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.09.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do 
organizacji lokalnych warsztatów 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” 
gdzie wnioskodawcą jest: Patrycja Ryło ul. Bukszpanowa 9 05-830 Nadarzyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 074786152 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 36,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 



 

do założenia przez Wnioskodawcę 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 Nie spełniono przesłanek do przyznania punktów W ramach 
wspartej operacji planowane jest zatrudnienie co najmniej jednej 

osoby z grup określonych w LSR, jako defaworyzowane, 
Specyfika operacji zakłada racjonalne korzystanie z lokalnych 

zasobów przyrody lub kultury lub dziedzictwa 

SUMA 57 36  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 33/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Ewa Galas w ramach 
naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.05.2019 
pod tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej – warsztat samochodowy poprzez zakup 
niezbędnego wyposażenia 
gdzie wnioskodawcą jest: Ewa Galas ul. Chopina 17 05-090 Raszyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 075098963 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 40,67 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera operację do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 1,67 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę 

3. Kryteria oceny 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 



 

przedsiębiorczości punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 11 Spełniono większość z przesłanek poza kryterium Specyfika 

operacji zakłada racjonalne korzystanie z lokalnych zasobów 
przyrody lub kultury lub dziedzictwa 

SUMA 57 40,67  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 34/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Marta Orzeł w ramach 
naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.04.2019 
pod tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup licencji, certyfikacji i 
narzędzi do prowadzenia usług szkoleniowych 
gdzie wnioskodawcą jest: Marta Orzeł ul. Ks. J. Poniatowskiego12 05-816 Michałowice 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 075083435 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 37,67 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 1,67 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę 

3. Kryteria oceny 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 



 

przedsiębiorczości punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 Nie spełniono przesłanek w kryterium Specyfika operacji zakłada 
racjonalne korzystanie z lokalnych zasobów przyrody lub kultury 
lub dziedzictwa ani W ramach wspartej operacji planowane jest 

zatrudnienie co najmniej jednej osoby z grup określonych w LSR, 
jako defaworyzowane 

SUMA 57 37,67  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 35/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Marcin Malczewski w 
ramach naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 
Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.03.2019 
pod tytułem: Powstanie firmy specjalizującej się w wyrobie i sprzedaży wyrobów tradycyjnych 
gdzie wnioskodawcą jest: Marcin Malczewski ul. Sportowa 16A 05-090 Raszyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 075051862 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 46,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada wybiera operację do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 10 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 



 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 Nie spełniono przesłanek w kryterium Specyfika operacji zakłada 
racjonalne korzystanie z lokalnych zasobów przyrody lub kultury 

lub dziedzictwa ani W ramach wspartej operacji planowane jest 
zatrudnienie co najmniej jednej osoby z grup określonych w LSR, 
jako defaworyzowane 

SUMA 57 46  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 36/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Grzegorz Ożgo w ramach 
naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.02.2019 
pod tytułem: Klub urodzinowy ze świetlicą 
gdzie wnioskodawcą jest: Grzegorz Ożgo ul. Wesoła 13B 05-816 Michałowice 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 074726361 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 34,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 

realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę 

3. Kryteria oceny 

przedsiębiorczości 
5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 



 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 6 
Nie spełniono przesłanek w kryterium dla przyznania 
maksymalnej liczby punktów  

SUMA 57 34  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 37/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Edyta Trzeszkowska w 
ramach naboru nr 2/2019 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 322.11.2019 
pod tytułem: Podjęcie działalności poprzez świadczenie usług filmowania i montażu filmowego – 
E&P Studio 
gdzie wnioskodawcą jest: Edyta Trzeszkowska ul. Czetwertyńskiej 7 05-090 Raszyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 075126016 
wnioskujący o wsparcie: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: premia  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł  
ustalona intensywność pomocy: premia  
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane 
jest finansowanie operacji, 
2) Operacja otrzymała 36,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 
spełnia wymaganych 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną 
kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji. 
 
- Rada nie wybiera operacji do dofinansowania.  
 

Nazwa kryterium  Maksymalna 
liczba 

punktów 
możliwych w 

ocenie 
kryterium 

 Średnia 
liczba 

punktów w 
ocenie 

kryterium 

Uzasadnienie  

1. Kryteria zgodności z 
celami przekrojowymi 

PROW 2014-2020 

10 

 

5 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel przekrojowy PROW nie 
realizując celu dotyczące skrócenia łańcucha dostaw żywności 
ani technologii ICT 

2. Innowacyjność 
operacji 

10 0 Operacja nie uznana za innowacyjną, uznano że na obszarze LSR 
dostępne są podobne lub takie same usługi jak planowana usługa 
do założenia przez Wnioskodawcę 

3. Kryteria oceny 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 



 

przedsiębiorczości punktów 

4. Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

5. Efektywność 
wykorzystania pomocy 

6 6 Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 

punktów 

6. Cel, na który 

zostanie przeznaczona 

pomoc 

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

7. Lokalizacja 

wnioskodawcy/ 

operacji  

5 5 
Spełnione zostały przesłanki do przyznania maksymalnej liczby 
punktów 

8. Kryteria oceny 

adekwatne  do 

specyfiki obszaru LGD 

14 8 
Nie spełniono przesłanek w kryterium dla przyznania 
maksymalnej liczby punktów  

SUMA 57 34  

 
Dostępność środków w naborze: 200 000 zł 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 38/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w 
ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie 
działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z 
Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Numer naboru 
wniosków: 2/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

200 000,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacy

jny 
podmiotu 

ubiegająceg
o się o 

wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub imię 
i nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego się 
o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiotu 
ubiegającego  

się o  
przyznanie  

pomocy  
stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 
intensywność 
wsparcia (%) 
 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

1. 
LGD 

322.06.2019 
075103901 Agnieszka Jonik 

Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 
poprzez zakup 
urządzenia do 
elektroterapii 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

2. 
LGD 

322.08.2019 
Brak  

Renata 
Wojciechowska 

Rozpoczęcie 
działalności 
przez osobę z 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   



 

grupy 
defaworyzowane
j poprzez zakup 
sprzętu 
komputerowego, 
aparatu 
fotograficznego i 
programów do 
obróbki zdjęć 

3. 
LGD 

322.05.2019 
075098963 Ewa Galas  

Podjęcie 
działalności 
gospodarczej – 
warsztat 
samochodowy 
poprzez zakup 
niezbędnego 
wyposażenia 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

4. 
LGD 

322.03.2019 
 

075051862 
Marcin 
Malczewski 

Powstanie firmy 
specjalizującej 
się w wyrobie i 
sprzedaży 
wyrobów 
tradycyjnych 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna z 
wnioskowaną   

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady 



 

UCHWAŁA NR 39/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 
2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności 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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się operacji wybranych do dofinansowania w ramach  w ramach 
naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Numer naboru 
wniosków: 2/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

200 000,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  
 

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfik

acyjny 
podmiotu 
ubiegając
ego się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imię i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego 
się o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki 

krajowe 
(wkład 

krajowy) 
wypłacane 

przez ARiMR 
(zł) 

 

Wkład 
własny  

podmiotu 
ubiegające

go  się o  
przyznanie  

pomocy  
stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe 

(zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 
intensyw

ność 
wsparcia 

(%) 
 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

Przyzn
ana 

Liczba 
punktó

w 

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

1. 
LGD 

322.06.2019 
075103901 

Agnieszka 
Jonik 

Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej poprzez 
zakup urządzenia do 
elektroterapii 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   46 



 

2. 
LGD 

322.03.2019 
 

075051862 
Marcin 
Malczewski 

Powstanie firmy 
specjalizującej się w 
wyrobie i sprzedaży 
wyrobów 
tradycyjnych 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   46 

3. 
LGD 

322.08.2019 
Brak  

Renata 
Wojciechowsk
a 

Rozpoczęcie 
działalności przez 
osobę z grupy 
defaworyzowanej 
poprzez zakup 
sprzętu 
komputerowego, 
aparatu 
fotograficznego i 
programów do 
obróbki zdjęć 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   44 

4. 
LGD 

322.05.2019 
075098963 Ewa Galas  

Podjęcie działalności 
gospodarczej – 
warsztat 
samochodowy 
poprzez zakup 
niezbędnego 
wyposażenia 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  50 000,00 zł Premia  50 000,00 zł Kwota zgodna 
z wnioskowaną   40,67 

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

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

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 
LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

200 000,00 zł 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 40/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru 
wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności 
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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o 
RLKS) Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji przyjmuje się operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach  w 
ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze warunkiem udzielania wsparcia było w 
szczególności otrzymania minimalnej liczby punktów w ocenie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru dla podmiotu ubiegającego 
się o przyznanie pomocy wynosi 38 punktów. Operacje nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o 
której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów 
wyboru. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                     Przewodniczący Rady 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Numer naboru 
wniosków: 2/2019 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

4 marca 2019 – 19 marca 2019 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

200 000,00 zł 

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfik

acyjny 
podmiotu 
ubiegając
ego się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imię i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegająceg
o się o 

wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiot
u 

ubiegają
cego  się 

o  
przyznan

ie  
pomocy  
stanowią

cy  
publiczn
e środki  
krajowe 

(zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 
intensyw

ność 
wsparcia 

(%) 
 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

Przyzn
ana 

Liczba 
punktó

w 

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

1. 
LGD 

322.04.2019 
075083435 Marta Orzeł Rozpoczęcie 

działalności 50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - -   37,67 



 

gospodarczej poprzez 
zakup licencji, 
certyfikacji i narzędzi -
do prowadzenia usług 
szkoleniowych 

2. 
LGD 

322.10.2019 
Brak  

Maciej 
Gawroniak 

Rozpoczęcie 
działalności przez 
produkcję modeli 3D z 
tworzyw sztucznych 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - - 36 

3. 
LGD 

322.11.2019 
075126016 

Edyta 
Trzeszkowska 

Podjęcie działalności 
poprzez świadczenie 
usług filmowania i 
montażu filmowego – 
E&P Studio 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - - 36 

4. 
LGD 

322.09.2019 
074786152 Patrycja Ryło 

Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej poprzez 
zakup innowacyjnych 
urządzeń do 
organizacji lokalnych 
warsztatów 
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”. 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - - 36 

5. 
LGD 

322.02.2019 
074726361 Grzegorz Ożgo 

Klub urodzinowy ze 
świetlicą 

50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - - 34 

6. LGD 075101684 Hanna Damaz Rozpoczęcie 50 000,00 zł 31 815,00 zł  18 185,00 zł 0,00 zł  - Premia  - - 31 



 

322.07.2019 działalności 
gospodarczej przez 
osobę z grupy 
defaworyzowanej 
poprzez zakup nowych 
maszyn i urządzeń 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 41/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne, które 
przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 
2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym 
przedsięwzięcia innowacyjne  
 
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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o RLKS) Rada 

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

§ 1 
Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem ustala się listę operacji zgodnych z 
ogłoszeniem naboru na operacje własne, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z 
Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz 
animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady 

 
 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem na operacje własne, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr  
2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne  

Numer naboru 
wniosków: 

operacje własne 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1 (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 
wniosków 

1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

50 000 zł  

Data sporządzenia listy  16 maja 2019 r.  

Lp. 
Znak sprawy 
nadany przez 

LGD 

Nr 
identyfikacyjny 

podmiotu 
ubiegającego się 

o wsparcie 
nadany przez 

ARiMR 

Nazwa lub 
imię i 

nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego 
się o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskow
ana kwota 

pomocy 
(zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotow
e (wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki krajowe 

(wkład 
krajowy) 

wypłacane 
przez ARiMR 

(zł) 
 

Wkład 
własny  

podmiotu 
ubiegającego  

się o  
przyznanie  

pomocy  
stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Intensywnoś
ć wsparcia 

(%) 

Ustalona 
kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie w 
zakresie 

ustalonej kwoty 
wsparcia 

1. LGD 225.04.2019 070746010 

LGD 
Nadarzyn-
Raszyn-
Michałowice  

Lider Medialny  50 000,00 31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100% 50 000,00 
Kwota zgodna z 

wnioskowaną 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady



 

UCHWAŁA NR 42/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Lider Medialny w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 
Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia 
innowacyjne  
 
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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o RLKS) Rada 
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Mając na uwadze ocenę zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano 
 
numer: LGD 225.04.2019 
pod tytułem: Lider Medialny  
gdzie wnioskodawcą jest: LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 070746010 
wnioskujący o: 50 000 zł  
wnioskowana intensywność pomocy: 100%  
ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł 
ustalona intensywność pomocy: 100% 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 50 000 zł  
 
1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane jest 
finansowanie operacji, 
2) 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. Rada ustaliła kwotę wsparcia zgodnie z wnioskowaną. 
- Rada wybiera do dofinansowania operację.  
 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru 
operacji 

Maksymalna 
liczba punktów 
możliwych do 
otrzymania w 
ramach oceny 

kryterium 

Średnia liczba 
punktów 

przyznanych w 
ramach oceny  

Uzasadnienie  

Kryteria zgodności z celami 
przekrojowymi PROW 2014-2020 
  

4 4,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Innowacyjność operacji  5 5,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Kryteria oceny przedsiębiorczości 10 0,0 
 

Operacja nie tworzy nowego miejsca pracy.  

Doświadczenie wnioskodawcy  
przygotowanie projektu 

8 8,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Przygotowanie zespołu do realizacji 
projektu wnioskodawcy 

8 8,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Uwzględnienie zasady partycypacji 8 8,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Realizacja metod komunikowania się z 
potencjalnymi uczestnikami projektu 

5 5,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Wkład własny 8 0,0 Operacja nie zakłada, że uczestnicy wniosą co 
najmniej dwudziestoprocentowy wkład własny 



 

w jej realizację. 
Doradztwo biura LGD 5 5,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 

maksymalnej liczby punktów. 
Siedziba wnioskodawcy 10 10,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 

maksymalnej liczby punktów. 
Skala planowanej operacji i realizacji 
wskaźników LSR  

10 10,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Wnioskowana wysokość pomocy 8 8,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Czas realizacji operacji 5 5,0 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów. 

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki 
obszaru LGD 

28 25,0 Brak spełnienia wszystkich przesłanek do 
otrzymania maksymalnej liczby punktów, 
operacja nie zakłada oddziaływania na grupę 
defaworyzowaną  

SUMA 122 101  

 
Dostępność środków w naborze: 50 000 zł 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

................................................................. 
                                                                                                                                Przewodniczący Rady 

  



 

UCHWAŁA NR 43/2019 

Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje 
własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz 
animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne  
 
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 związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., poz. 140) (dalej ustawa o RLKS) Rada 
Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z LSR i Programem oraz ocenę na podstawie 
lokalnych kryteriów wyboru operacji ustala się listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach 
naboru na operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne 
oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady 

 
 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania 

Numer naboru 
wniosków: Operacje własne  

Zakres tematyczny 

§ 2 ust. 1 pkt. 1 (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 

Termin składania 
wniosków 

1 marca 2019 r. – 2 kwietnia 2019 r. 

Limit dostępnych 
środków w naborze 

50 000,00 zł 

Data sporządzenia 
listy  

16 maja 2019 r.    

Lp. 

Znak 
sprawy 
nadany 

przez LGD 

Nr 
identyfika

cyjny 
podmiotu 
ubiegające

go się o 
wsparcie 
nadany 
przez 

ARiMR 

Nazwa lub imię 
i nazwisko 
podmiotu 

ubiegającego 
się o wsparcie 

Tytuł operacji  
Wnioskowa

na kwota 
pomocy (zł) 

Publiczne 
środki 

wspólnotowe 
(wkład 

EFRROW) 
(zł) 

 
 

Publiczne 
środki 

krajowe 
(wkład 

krajowy) 
wypłacane 

przez ARiMR 
(zł) 

 

Wkład własny  
podmiotu 

ubiegającego  
się o  

przyznanie  
pomocy  

stanowiący  
publiczne 

środki  
krajowe (zł) 

Kwota 
obciążająca 
budżet LSR 

(zł) 

Intensy
wność 

wsparci
a (%) 

Liczba 
otrzy

manyc
h 

punkt
ów 

(pkt) 

Ustalona 
kwota 

wsparcia 
(zł) 

Uzasadnienie 
w zakresie 
ustalonej 

kwoty 
wsparcia 

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

1 225.04.2019 070746010 
LGD Nadarzyn-
Raszyn-
Michałowice 

Lider Medialny  
  

 
50 000,00 

 
31 815,00 

 
18 185,00 0,00 50 000,00 100% 101 50 000,00  

Kwota zgodna 
z 

wnioskowaną 



 

LGD 
325.02.2019 

 

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

 
- 
 

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

SUMA OPERACJI MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW (KWOTA OBCIĄŻAJĄCA BUDŻET LSR (ZŁ) 50 000,00 zł 

 

                                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady 

 


