
UCHWAŁA NR 54/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 4/2019 wniosków o przyznanie
pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w
zakresie  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w  niekomercyjną  infrastrukturę  turystyczną  bądź
rekreacyjną

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 2019 r. poza. 1167) (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  nr  4/2019  wniosków  o  przyznanie  pomocy  oraz  operacji,  które  przeszły  ocenę
zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

- 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 54/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 11 września 2019 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w
zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Numer naboru 
wniosków:

4/2019

Zakres tematyczny
§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020

Termin składania 
wniosków

1 sierpnia 2019 roku – 19 sierpnia 2019 roku

Limit dostępnych 
środków w naborze

135 000 zł 

Data sporządzenia 
listy 

11 września 2019 r. 

Lp
.

Znak sprawy
nadany przez

LGD

Nr
identyfikacyjn

y podmiotu
ubiegającego
się o wsparcie
nadany przez

ARiMR

Nazwa lub
imię i

nazwisko
podmiotu

ubiegająceg
o się o

wsparcie

Tytuł operacji 

Wniosko
wana
kwota

pomocy
(zł)

Publiczne
środki

wspólnoto
we (wkład
EFRROW

) (zł)

Publiczne
środki

krajowe
(wkład

krajowy)
wypłacane

przez ARiMR
(zł)

Wkład
własny 

podmiotu
ubiegająceg

o  się o
przyznanie

pomocy
stanowiący 
publiczne

środki
krajowe (zł)

Kwota
obciążająca
budżet LSR

(zł)

Intensywno
ść wsparcia

(%)

Ustalona
kwota

wsparcia
(zł)

Uzasadnienie
w zakresie
ustalonej

kwoty
wsparcia

2.
LGD.321.03.201

9
063067943

Gmina 
Raszyn

Utworzone 
placu zabaw 
przy 
zabytkowej 
Austerii

85 900,00 85 900,00 0,00 49 100,00 135 000,00 63,63% 85 900,00
Kwota zgodna
z wnioskowaną

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

                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 55/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji  pn.  „Utworzone placu zabaw przy zabytkowej
Austerii”  Wnioskodawcy  Gminy  Raszyn  w  ramach  naboru  nr  4/2019  wniosków  o  przyznanie
pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną
bądź rekreacyjną

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 2019 r. poza. 1167) (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.321.03.2019
pod tytułem: Utworzone placu zabaw przy zabytkowej Austerii
gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Raszyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063476944
wnioskujący o: 85 900,00
wnioskowana intensywność pomocy: 63,63% 
ustalona kwota wsparcia: 85 900,00 zł
ustalona intensywność pomocy: 63,63%
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 135 000 zł  

1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane jest
finansowanie operacji,
2)  Operacja  otrzymała  66 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji  tj.  spełnia
wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez ustalenie intensywności
pomocy na poziomie 63,33% zgodnie z wnioskowaną kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji.
- 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 2 Operacje realizuje wyłącznie jeden cel 
przekrojowy PROW nie realizując celu 
dotyczące skrócenia łańcucha dostaw 
żywności 

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

Kryteria oceny przedsiębiorczości 2 0 Operacja nie zakłada tworzenia dodatkowych 
nowych miejsc pracy w ramach operacji 
wnioskodawcy w zakresie niekomercyjnej i 
ogólnodostępnej infrastruktury 
 

Doświadczenie wnioskodawcy - 
budżet 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.



Doświadczenie wnioskodawcy - 
projekty unijne 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
kierownik projektu 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

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

Skala planowanej inwestycji i 
realizacja wskaźników LSR

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Wnioskowana wysokość pomocy 8 8 Nie spełniono przesłanej kwoty przekracza 
limit dla przyznania punktów 

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

Kryteria oceny adekwatne  do 
specyfiki obszaru LGD

15 12 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów w większości 
przypadków, nie spełniono warunku 
wskazującego, że w ramach operacji 
planowany jest przynajmniej jeden 
priorytetowy czynnik decydujący o
przyszłym wyborze na stanowisko pracy 
osoby z grup określonych w LSR, jako 
defaworyzowane. Z tego powodu nie można 
było przyznać maksymalnej liczy punktów w 
ramach oceny kryterium. 

SUMA 73 66

Dostępność środków w naborze: 135 000,00 zł
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



UCHWAŁA NR 56/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie  przyjęcia  listy  operacji  wybranych  do  dofinansowania  w  ramach  naboru  nr  4/2019
wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę
zgodności  z  Programem  w  zakresie  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w  niekomercyjną
infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

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 2019 r. poza. 1167) (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 4/2019 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w
tym ocenę zgodności  z  Programem w zakresie  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w niekomercyjną
infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 11 września 2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Numer naboru 
wniosków:

4/2019

Zakres tematyczny
§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania 
wniosków

1 sierpnia 2019 roku – 19 sierpnia 2019 roku

Limit dostępnych 
środków w naborze

 135 000 zł

Data sporządzenia 
listy 

11 września 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
ubiegające

go się o
wsparcie

Tytuł operacji 

Wniosk
owana
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
otrzyma

nych
punktó
w (pkt)

Ustalon
a kwota
wsparci

a (zł)

Uzasadnienie
w zakresie
ustalonej

kwoty
wsparcia

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

1
LGD.321.03.201
9

063067943
Gmina 
Raszyn

Utworzone placu 
zabaw przy zabytkowej
Austerii

85
900,00

85 900,00 0,00 49 100,00 135 000,00 63,63% 66
85

900,00

Kwota zgodna
z

wnioskowaną

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) 135 000,00 zł

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

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 57/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 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
2.1.3  Wydarzenia  i  wydawnictwa  promujące  obszar  bądź  wzbogacające  wiedzę  o  lokalnych
zasobach i dziedzictwie

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 2019 r. poza. 1167) (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  2.1.3  Wydarzenia  i  wydawnictwa  promujące  obszar  bądź
wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie

- 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 57/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 11 września 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 
2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie

Numer naboru 
wniosków:

operacje własne

Zakres tematyczny
§ 2 ust. 1 pkt. 8 (promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych) 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 sierpnia 2019 roku – 19 sierpnia 2019 roku

Limit dostępnych 
środków w naborze

100 000 zł

Data sporządzenia listy 11 września 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 325.03.2019 070746010

LGD 
Nadarzyn-
Raszyn-
Michałowice 

Wyposażenie 
Izby Pamięci w 
obiekcie 
historycznym 
Austerii w 
Raszynie

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

zgodna z
wnioskowaną

2. LGD 324.03.2019 070746010 LGD 
Nadarzyn-

Dolina Utraty 
promocja 

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



Raszyn-
Michałowice 

lokalnych 
zasobów Gminy 
Michałowice

wnioskowaną

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

                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 58/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w  sprawie  wybrania  do  dofinansowania  operacji  pn.  „Wyposażenie  Izby  Pamięci  w  obiekcie
historycznym Austerii w Raszynie” Wnioskodawcy LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w zakresie
przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o
lokalnych zasobach i dziedzictwie.

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 2019 r. poza. 1167) (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 325.03.2019
pod tytułem: Wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie historycznym Austerii w Raszynie
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: 100 000 zł
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



UCHWAŁA NR 59/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji pn. „Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów
Gminy  Michałowice”  Wnioskodawcy  LGD  Nadarzyn-Raszyn-Michałowice  w  zakresie
przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o
lokalnych zasobach i dziedzictwie.

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 2019 r. poza. 1167) (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 324.03.2019
pod tytułem: Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów Gminy Michałowice
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: 300 000 zł
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



UCHWAŁA NR 60/2019
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia listy operacji  wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje
własne  w zakresie  przedsięwzięcia  nr 2.1.3  Wydarzenia  i  wydawnictwa  promujące  obszar bądź
wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

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 2019 r. poza. 1167) (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 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące
obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 11 września 2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Numer naboru 
wniosków:

Operacje własne 

Zakres tematyczny
§ 2 ust. 1 pkt. 8 (promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych) 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 sierpnia 2019 roku – 19 sierpnia 2019 roku

Limit dostępnych 
środków w naborze

 100 000 zł

Data sporządzenia 
listy 

11 września 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
ubiegające

go się o
wsparcie

Tytuł operacji 

Wniosk
owana
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
otrzyma

nych
punktó
w (pkt)

Ustalon
a kwota
wsparci

a (zł)

Uzasadnienie
w zakresie
ustalonej

kwoty
wsparcia

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

1 LGD 
325.03.2019

070746010

LGD 
Nadarzyn-
Raszyn-
Michałowic
e

Wyposażenie Izby 
Pamięci w obiekcie 
historycznym Austerii 
w Raszynie

50
000,00

31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100% 101
50 000,0

0 

Kwota zgodna
z

wnioskowaną



2 LGD 
324.03.2019

070746010

LGD 
Nadarzyn-
Raszyn-
Michałowic
e

Dolina Utraty promocja
lokalnych zasobów 
Gminy Michałowice

50
000,00

31 815,00 18 185,00 0,00 50 000,00 100% 101
50 000,0

0 

Kwota zgodna
z

wnioskowaną

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) 100 000,00 zł

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

                                                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady


