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PRoToKÓł Nr 5t20t9

z dnia 17 września 2019 roku
z posiedzenia Rady Stowarryszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg lisĘ obecnoŚci, stanowiącej załącznik do
protokołu) _ 71 z 13 osób.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania,
Ż. Zatwierdzenie porządku obrad,
3. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzeria ponownej oceny wniosków

do których złoŻono protest w ramach naboru IŻl20I9,
4. Rozpatrzenie protestów złoŻonych do biura Stowarzyszenia w ramach naboru nr I2l20I9

w zakre s i e : po dej mow ania działalno ści go spo darczej ;

5. Zan:ltlrrięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie o godz. 1000 otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Krainy
Drwęcy i Pasłęki' witając przybyłych Członków Rady. Na podstawie podpisanej przez członków
li sty obecności' stwier dziła pr aw omocno Śó po siedzenia.

Ad.2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został zatwietdzony ptzez Radę jednogłośnie,

w wersj i zaproponowan ej przez Przewodni czącą Rady.

Ad.3.
Wszyscy członkowie Rady przed ponowrą oceną wniosków wypełnili niezbędne

dokumenty:
- ,,Deklaracje bęzstronności i poufności'', sŹuk 11,
- ,,oŚwiadczenie o poufności i bęzstronności Członka Rady''- sztuk 11'
- ,'Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r.",
- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziaŁu

w ocenie projektu w ramach konkursu rlr I2l20I9 w zakresie: podejmowania dzlałalności
gospodarczej".

PrzeanaIizowano' który członek Rady nie może braÓ udziału w ocenie poszczegolnych operacji,
zgodnie zwlw dokumentami dokonano wyłączenia Pani Magdaleny Muraszko z oceny operacji
r2l20r9lt5.
Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do protokołu.

Ad.4
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura Stowarzyszenia wpłynęło 6 protestów

dotyczących naboru I2l20I9 w zakresie podejmowania działaIności gospoónczej. Nabór zostaŁ
przeprowadzony w terminie 11.07.2019 t. do 29.07.20|9 r. Wszystkie protesty' które wpłynęły
naleŻy rozpattzyć, ponieważ zostały złoŻone zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach redrizac1i programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej Ż014-20Ż0 (Dz. U. z 2OI8 r., poz. 143I z późn' zm). Kierownik biura Pani Ilona
Grabowska poinformowała, żejeden protest doĘczący operacji l2l2019ll5 vłymagaŁ uzupełnień
formalnych, ponieważ nie zawierał oznaczeria danych wnioskodawcy. W zwiękuzwerwaniem
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do uzupełnień dnia 16.09.2019 r. do biura Stowarzyszenia wpłynął poprawiony formalnie
protest. Przewodnicząca Rady zapoznała czŁonków Rady z treścią z}oŻonych protestów,

a mianowicie:

Wnioskodawca: Kasprrysiak Marlena Jolanta, numer wniosku o przyznarie pomocy
12t2019I7 pn. Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa z zal<tesu pielęgnacji i stylizacji
paznokci
Protest doĘczył kryterium nr 5 tj.: oddziaływanie operacji oruz kryterium nr 15

tj. rodzaj podejmowanej działalności.

Wnioskodawca: Stando Mateusz, numer wniosku o przyznanie pomocy 121201918 pn.

Stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa prowadzącego dztałaLnośó w zakresie

mobilnego warsztatu samochodowego. Protest dotyczył kryterium nr 1 oceny

d. innowacyjnośó operacji, kryterirrm nr 5 tj.: oddziaływanie operacji oraz kryterium

nr 6 promocja i informacja.

Wnioskodawca: Kwiatkowski Kamil, numer wniosku o przyznanie pomocy 1212019111

pn. Stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalnośó w zakresie
mobilnego za&adu stolarskiego. Protest dotyczył kryterium nr 2 tj. wykorrystanie,
promocja i ochrona zasobów lokalnych (ludzkich, flzeczorycho prryrodnicrych,
kulturowo_historycznych) oraz kryterium nr 5 tj.: oddziaĘwanie operacji.

Wnioskodawca: Farasiewicz lwona Alicja, numer wniosku o przyznanie pomocy

12l20t9t12 pn. Budowa nowego budynku rekreacji indywidualnej. Protest dotyczyŁ

kryterium nr 1 oceny tj. innowacyjność operacji.

o Wnioskodawca: Żurek Joanna, numer wniosku o przyznanie pomocy t2l20l9ll3 pn.

PejzuŻ lokalny puŃtem wyjścia do rozwoju przedsiębiorczości. Protest

doĘczył kryterium nr 5 tj.: oddziatywanie operacji oraz kryterium nr 6 promocja i
informacja.

o Wnioskodawca: LenartowiczMartaKatarzyna. numer wniosku o przyznanie pomocy

12t2019t15 pn. BUDOWA DOMKU TURYSTYCZNEGO NA POTRZEBY
POBYTOW HIPOTERAPEUTYCZNYCH. Protest dotyczył kryterium nr 1 oceny tj.

innowacyjnoŚć operacji. Złożony protest nie spełniał wymogów formalnych, gdyŻ nie

zawierał oznaczenia (danych) wnioskodawcy. Uzupełnienia dot. poprawek formalnych

otrzymano dnia 16.09.2019 r.

Przewodnicząca Rady w dalszej kolejności poinformowała członków Rady o tozpoczęciu
ponownej analizy i oceny kryteriów poszczególnych operacji. Informacje o uzyskanej liczbię
punktów, ocenionego wniosku kaŻdorazowo ogłaszała Przewodni cząca.

1) Kasprzysiak Marlena Jolanta- operacja l2l20l9l7- Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa
z zakresu pielęgnacj i i stylizacji paznokci

Rada w większości uwzględniła protest i ponownie zweryfikowała punkty w kryterium nr 5
oraz w kryterium nr 15. Po ponownej ocenie Itczba punktów operacji zmieniła się z 35,77

punktów na 38,27 punktów. Kwota wsparcia ustalona ptzez LGD wynosi 50.000,00 zł.

operacja moŻliwa do dofinansowania ze środków na poziomie celu ogólnego.

2) Stando Mateusz- operacja t212019l8- Stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa
prowadząc ego działalnośó w za]<resię mobilnego warsztatu samochodowego
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Rada uwzględniła protest dotyczący kryerium nr 1 i uznała operację zairnowacyjną. Rada
uznila, Że operacja nie wpisuje się w kryterium nr 5, natomiast w kryterium nr 6 Rada
podtrzymuje swoje stanowisko. Po ponownej ocenie operacja otrzymuje 3I,36 punktów.
Kwota wsparcia ustalona przez LGD wynosi 50.000,00 zł. jednak nie mieści się w limicie
środków.

3) Kwiatkowski Kamil- operacja 1212019111_ Stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w zakresie mobilnego zakadu stolarskiego
Rada nie uwzględniła protestu dotyczącego kryterium nt 2 i nr 5. Po ponownej ocenie liczba
punktów wynosi 35,73 punktów. Kwota wsparcia ustalona przez LGD wynosi 80.000'00 zł,
jednak nie mieści się w limicie środków.

4) Farasiewicz Iwona Alicja- operacja 1212019112- Budowa nowego budynku rekreacji
indywidualnej.
Rada uwzględniła protest w całości i ponownie zweryfikowała kryterium nr 1. Po ponownej
ocenie operacja uzyskała 42,55 punktów. Kwota wsparcia ustalona przez LGD wynosi
100.000'00 zł Operacja możliwa do dofinansowania ze środków na poziomie celu ogólnego.

Żlxek Joanna- operacja 12120l9tl3- Pe1zaż lokalny punktem wyjścia do rozwoju
przedsiębiorczości
Rada nie uwzględniła protestu dotyczącego kryterium nr 5 i nr 6. operacja uzyskała 32,09
punktów. Kwota wsparcia ustalona przez LGD wynosi 50.000,00 zł, jednak nie mieści się
w limicie Środków.

Lenartowicz MarIa Katnzyna- operacja 1212019115- BUDOWA DOMKU
TURYSTYCZNEGO NA POTRZEBY POBYTOW HIPOTERAPEUTYCZNYCH
Rada uwzględniła protest w całości i ponownie zweryfikowała kryerium nr 1. Po ponownej
ocenie operacja uzyskała 40,80 punktów. Kwota wsparcia ustalona ptzez LGD wynosi
50.000,00 zł. operacjamoŻliwa do dofinansowania ze środków na poziomie celu ogólnego.

s)

6)

Ad.5
Na tym posiedzenie o godz. 12:00

i
zostało zakoiczone i zamknięte przez Przewodni czącą Rady.
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