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.!; PRoToKoŁ Nr8l202l
z dnia 08 lipca 2021 roku

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki
z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg lisfy obecności, stanowiącej załącznik
do protokołu)_ 11 z 13 osób.

Porządek posiedzenia:

1. otwarcie zebtałia;

2. Zatwierdzenie porządku obrad;

3. Szkolenie członków Rady;

4. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzętia oceny wniosków zŁo,Żottych

w ramach następujących naborów: 161202I; I7l202l; l8l2aŻI; t9l202l;20l202I;

\-. 5. Zapoznanie się z weryfikacją wstępną wniosków w ramach w/w naborów;

6. Rozpatrzenie wniosków złoŻonych do biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

w ramach następujących naborów:

a) t6l20Ż| w zakresie: Rozrvój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej, ogłoszonego w terminie od26.04.202l r. do 17.05.202l t.;

b) 17120Ż1 w zakresie: orgarizacja imprez rekreacyjnych i sportowych zlitązarrych

z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych' ogłoszonego w terminie

od26.04.2021 r. do 26.05.2021 r.;

c) l8l202l w zakresie:

- ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych,

- Zachow artie niematerialne go dziedzictw a hi storyczne go ob szaru L S R,

\v ogłoszonego w terminie od26.04.Ż02l r. do 17.05.2021 r.

d) 1912021w zakresie:

- Analizy i opracowaniadotyczące rozwoju turystyki naobszarze LGD'

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury furystycznej i rekreacyjnej,

- Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną

lub kulturalną, ogłoszonęgo w terminie od26.04.202l r. do 17.05.202I r.

e) 20l202I w zakresie: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

produktów rolnych, ogłoszonego w terminie 26.04.202I r. - 17 .05.202l r.;

7. Sporządzenie list dotyczących w/w naborów;

8. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1.

Posiedzenie o godz. 800 otworzyła Pani Dorota Szczurowska- Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, witając przybyłych Członków Rady. Na podstawie

podpisanej przez członków listy obecności, stwierdziłaprawomocność posiedzenia.

4d.2.

Przedstawiony porządek posiedzenia został zatwietdzony pruez Radę jednogłośnie, w wersji

zaproponowanej ptzez Przewodni czącąRady.

4d.3.

Pani Ilona Grabowska- Kięrownik Biura Stowarzyszetia przeprowadziŁa członkom Rady

szkolenie w zakresie zasad wypełniania wniosków w oparciu o Wytyczne nt 7lll2020 Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykon1rruartia przez lokalne

grupy działaria zadah związarrych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność w ramaeh działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER'' obj ętego Programem Rozwoj u obszarów Wiej skich na lata 201 4-2020.

4d.4.
Wszyscy członkowie Rady przed ocęną wniosków wypełnili niezbędne dokumenty:

- 
',Deklaracja bezstronności i poufności''- 1I szt.

- ,,oświadczenie o poufności i bezstronności członka Rady''- II szt.
- ,,Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w dniu 08 Iipca}D}l r."- I szt.

- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki vłyłączonych od udziału

w ocenie projektu w ramach konkursu nr 161202I w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej'L 1 szt.

- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki vłyłączonych od udziału

wocenie projektu w ramach konkursu nr l7l202l w zakresie: Orgartizacja imprez

rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodnlczych

i kulturalnych"- I szt.,

- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od ldziału

w ocenie projektu w ramach konkursu nr 1812021 w zakresie: Ochrona i zabezpieczenie

zabyków, Zachowarie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR''- 1 szt.

- ,'Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki vłyłączonych od udziału

w ocenie projektu w ramach konkursu ru l9l20Ż1w zakresie: Analizy i opracowania doĘczące

rozwoju turystyki na obszarze LGD; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
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turystycznej i rekreacyjnej; Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę

społeczną lub kulturalnąi l sń.;

- ,,Lista CzłoŃów Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki vłyłączonych od udziału

w ocenie projektu w ramach konkursu nr 2012021 w zakresie: Tworzenie lub rozwój

inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- l sń.

Przeana|izowano, który Członek Rady nie .moze braó udziału w ocenie poszczególnych

wniosków w ramach w/w naborów. Zgodnię z wlw listami Członków Rady Stowarzyszenia

Krainy Drwęcy i Pasłęki występują jedynie vłyłączenia od udziału w ocenie projekfu w ramach

konkursu nr 19l202I o powierzenie grantów. W tym naborue z oceny vłyłączyły się następujące

osoby:

Jarosław Milewski 19 l202l l I,

Dorota Szczurowska 19 lŻ02l 12,

Magdalena Muraszko 19 l20ŻI l 5, 19 l202I l 8,

Ad.5
Pracownicy Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, sprawdzili wszystkie wnioski

w ramach w/w naborów wg karty oceny wstępnej wniosku wIaz z weryfikacją zgodności

operacji z Programem. Członkowie Rady zweryfikowali poprawnośó wypełnienia kart,

a następnie Przewodni czącaRady zatwi erdziłakarty weryfikacji.

Sporządzona została lista grantów niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy

i Pasłęki na lata 2OI4-2O2O lub niezgodnych z Programem w ramach naboru nr 1912021

o powierzenie grantów w następujących zakresach: ,

- Analizy i opracowaniadoĘczące rozwoju turystyki naobszarze LGD,
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

- Rozwój obięktów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną.

W zwipku zpowyższymw dalszej ocenie punktowej nie podlegała następująca operacja:

1. Stowarzyszenie na tzecz edukacji i wspierania rozwoju dzieci i rrlodzieŻy niepełnosprawnej-

grari l9l202II11- Ronvój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej w Miłakowie- Uchwała Nr 5712021- Grant nie został wybrany' ponieważ

wnioskowana forma wsparcia nie jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu

naboru o powierzenie grantu. WartośÓ wnioskowanej kwoty jest wyzsza niż 50.000'00 zł

Przewodnicząca Rady przedstawiła 2 wnioski podlegające ocenie punktowej dotyczące koŃursu

nr 1612021 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej.

a

a

a
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Wnioski o ptzyznanie pomocy zostały poddane szczegółowej analizie i ocenie. Informacje

o uzyskanej liczbie puŃtów ocenionego wniosku każdorazowo ogłaszałaPrzewodnicząca.

1) Fundacja Zielona Brama _ wniosek 1612021lI- ,,Ztelona Brama do Boguchwał''- Uchwała

Nr 58/2021- wniosek zostaŁ wybrany do finansowania, jednak nie mieści się w limicie

dostępnych środków w ramach naboru;

2) Gmina Jonkowo- wniosek 16lŻ02112- ,,Modemizacja gminnej infrastruktury rekreacyjnej

wmiejscowościach Jonkowo i Wrzesina''- Uchwała Nr 5912021- wniosek został wybrany

do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła 1 wniosek podlegający ocenie punktowej

dotyczący konkursu nr 1712021 w zakresie: organizacja imprez rekrearyjnych

i spońowych rwiązanych z promocją lokalnych walorów prryrodnicrych i kulturalnych.

Wniosek o prryznanie pomocy został poddany szczegółowej analizie i ocenie. Informację

o uzyskanej liczbię punktów ocenionego wniosku ogłosiła Przewodnicząca.

1) Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- wniosek 17l202lll- ,,Inicjatywy aktywizujące

mieszkańców Krainy Drwęcy i Pasłęki''- Uchwała Nr 60i2021- wniosek został wybrany

do finansowania i mieści się w limicie środków.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła 2 wnioski podlegające ocenie punktowej

dotyczące konkursu nr l8l202| w zakresie:

- Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych

' Zachow anie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR.

Wnioski o przyznuie pomocy zostały poddane szczegółowej analizie i ocenie. Informacje

o uzyskanej liczbie punktów ocenionego wniosku kaŻdoruzowo ogŁaszaŁaPrzewodnicząca.

1) Fundacja Pałac Ponary- wniosek l8l20Żll1. ochrona, opieka i zabezpieczetie pałacu

w Ponarach, ,,SŻuka ogrodowa dawnego oberlandu na przyl<ładzie projektu parku

w Ponarach aut. Johannssena Larrasa" oraz ,,Sztuka kulinarna dawnego Oberlandu" -
zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LGD Kraina Drwęcy

i Pasłęki poprzez identyfikację, utrwalenie i promocję lokalnych zasobów historycznych

i kulinarnych.- Uchwała Nr 61120Ż1- wniosek zostaŁ wybrany do finansowania, jednak

nie mieści się w limicie środków;

2) Stowarzyszenie na rzecz edukacji i wspierania rozwoju dzieci i rrtłodzieży niepełnosprawnej-

wniosek l8l2021l2- Wykorzystanie potencjału historycznego miasta Miłakowo- Uchwała

Nr 621202l- wniosek został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków.
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Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła 10 wniosków podlegających ocenie punktowej

dotyczące konkursu nr l9l202l o powierzenie grantów w zakresie:

- AnatĘ i opracowania dotyczące rozrvoju turystyki na obszarze LGD,
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekrearyjnej,

- Ronvój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną,

Wnioski o powierzenie grantu zostaŁy poddane szczegółowej ana|izie i ocenie. Informacje

o uzyskanej liczbię punktów ocenionego wniosku kuŻdorazowo ogłaszaŁaPrzewodnicząca.

1) ochotniczaStaŻPoŻamaw Skolitach- grant I9l2O21lI- BUDOWA OGOLNODOSTĘPNEJ

I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
PoŁACZONA Z EDUKACJĄ W ZAKRESIE Śwtłootrłoscl EKOLoGICZNEJ,

HISTORYCZNEJ I KULTUROWEJ przez oSP w Skolitach- Uchwała Nr 6312021- wniosek

został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków;

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie- grant 19l202ll2- oGRoD SENSORYCZNY
wELGNOWIE- Uchwała Nt 6412021- wniosek został wybrany do finansowania i mieści

się w limicie środków;

3) Stowarzyszenie Isąg- grant I9l202Il3- Kasztanowy Park- Uchwała Nr 6512021- wniosek

został wybrany do finansowania i mieŚci się w limicie środków;

4) STOWARZYSZENIE RoDZICÓW I PRZYJACIDŁ sZKoŁY w JURKACH- grant

t9l2021l4-',Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego na wielofunkcyjne miejsce

spotkań i aktywności mieszkańców w Jurkach''- Uchwała Nr 6612021- wniosek został

wybrany do finansowania, jednak nie mieści się w limicie środków;

5) Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników- grant 19l202ll5- Samoobsługowa

stacja serwisowa rowerów- Uchwała Nr 6712021- wniosek zostil wybrany do finansowania

i mieści się w limicie środków;

6) STOWARZYSZENIE WYNKI RAZEM- grant 191202116- Budowa placu zabaw

wmiejscowości Wynki- Uchwała Nr 68/2021- wniosek został wybrany do finansowania,

jednak nie mieści się w limicie środków;

7) ochotnicza StruŻ PoŻar'na w Dylewie- grant l9l20Ż1l7- Modernizacj a remizy ochotniczej

Strazy Pożarnej w Dylewie jako rozwój obiektu ogólnodostępnego infrastruktury społeczno _

kulturalno- turystycznej.- Uchwała Nr 6912021- wniosek został wybrany do finansowania,

jednak nie mieści się w limicie środków;

8) ochotnicza SttuŻ poŻarna w Reszkach- grant lgl202!l8- Budowa placu rekreacyjno-

treningowego dla }i4łodzieŻovlych DrvŻyn Pożamiczych w m. Reszki na terenie Gminy

ostróda- Uchwała Nr 70l202I- wniosek został wybrany do finansowania i mieści

się w limicie środków;
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9) FUNDACJA LAWENDOWE MUZEUM ZYWE IM. JACKA OLĘDZKIEGO- grant

I9l202I19- Utworzenie plenerowej przestrzeni warsztatowej z punktem informacyjnym przy

Muzeum Żywym w Nowym Kawkowie- Uchwała Nr 7112021- wniosek został wybrany

do finansowania, jednak nie mieści się w limicie Środków;

10) RĘKĄ DZIEŁO STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO ARTYSTYCZNE- grant

IglŻ}zllla_ Stodoła Artystów - kontynuacja remontu obiektu na potrzeby działail

twÓrczych w Godkach- Uchwała Nr 7212021- wniosek został wybrany do finansowania,

jednak nie rnieści się rł'lirnicie środków.

W dalszej kolejności Przewodniaząca Rady przedstawiła 1 wniosek podlegający ocenie

punktowej dotyczący konkursu nr 2012021w zakresie: Tworzenie lub ronvój inkubatorów

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Wniosek o ptzyznanie pomocy został poddany szczegółowej analizie i ocenie. Informację

o uzyskanej liczbie punktów ocenionego wniosku każdorazowo ogłaszałaPrzewodni cząca.

1) Funcacja Palac Ponary- rłzniosek 20l202IlI- Inkubator Przetwórstwa Lokalnego- Uchwała

Nr 7312021- wniosek zastał wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków.

A.d.6.

Po zakanczoi}ym razpatrze'niu r.ły'w wniosków zostały sporządzone następujące listy:

1) Lista operacji zgodnychz ogłoszonym naborem wnioskow o ptzyznanie pomocy'

z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata Ż014-2020

otazzProgramem w ramach konkursu nt 161202I w następującym zakresie: Rozwój

ogólnodostępne.; i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

Lista operacji wybranych ptzez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursu nr 16120Ż:w następującym zakresię: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruŁ'tury tulry st3.c znej i rekre ac yj nej ;

Lista operacji zgocrrvch z agłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy'

zLokalną Strategią R_ozwc;ju Krainy Drwęcy i Pasłęki na Iata 2014-2020 oTaz

zProgranem I'},/ reillacł: konkursu ff I7l2021 w następującym zakresie: organizacja

lmprez :'okreacyjrr1,ch i spcrtowych zułiązanych z promocją lokalnych walorów

przyrodnrc zy ch t kultu:ainych;

Lista op:racji wyblal3lch przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkurstl nr l7Da2I rv rastępującym zakresie: organizacja imprez rekreacyjnych

l soortow;rch zvilązan:,ch z pronrocją lokalnych walorów przyrodniczychi kulturalnych;

Ż)

3)

4)
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5) Lista operacji zgodnychz ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy'

z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na Iata 2014-2020 oraz

zPtogramem w ramach konkursu nr I8l20ŻI w następujących zakresach:

- ochrona l zabezpteczenie obiektów zabytkowych,

- Zachow anie niematerialnego dzię dzictw a historyczne go ob szaru L S R,

6) I-ista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursu nr |8l2a21w następuj ących zakresach:

- ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytko!\rych

- Zachowanie niematetialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR

1) Lista operacji niew-vbranych ptzez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursu nr L8l2a2': vr rarnach następujących zakresach:

- ochrona l zabezpteczenie obiektów zabytkolYych

- Zachow anie niernatęri al ne go dziędzictw a historyczne go ob szaru L SR

8) I-ista operacji zgodrych z ogłoszolyrn naborem wniosków, zgodnych zLokalną Strategią

Rozwoju- Krain.o" Dr.'lręcY i Pasłęki na|ata2014 -2020 i zgodnych z Programem w ramach

konkursu r'r !9Da2t c powierzenie grantów w następujących zakresach:

_ Analiz1, i opracowarłz cotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD
- Rozwoj cgólnodostępnej i niekornercyjnej infrastrŃtrny turystycznej i rekreacyjnej

- Rc,zwó.j obiektorv stanowiących cgólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną

9) Lista operacjl wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursi.l 'nr tr9l202\ o powierzenie grantów w następujących zakresach:

- Analizy i opracowaniz dotyczaee rozwoju turystyki na obszarze LGD
- Rozwó; ogótrnodcsiępnej i ::iekorneroyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- Rozwó; obiektów stanol,łziących cgólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną

l0)I-ista operacjr aiezgcdnvch z ogłoszonym naborem wniosków, z Lokalną Strategią

Rozwoju Kra'iily Dlv,'9c)l i Pasłęki na |ata 2014-2020 oraz zProgramem w ramach

konkursu r9lŻaŻ1 o ;ovlierzenie grantów w następujących zakresach:

- Analizy i ooiacowanta Ąot";lczące rozwoju turystyki naobszatze LGD
- Rozwó; ogó1nodostępnej i nlek_ociercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- Rozwó'j obiektów stancv,'iących ogolnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną;

11) I-ista operacji nievrubranych rvnioskow przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

w ramach konkursu 19l2a2l o por^rierzenie grantów w następujących zakresach:

- Analiz1 i oplaccwa-n".a ć,otJczące lozwoju turystyki na obszarze LGD
- R"ozwo;" ogÓlncd'cs-iępnej i niekorrercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- Rozwoj obiektcrł'stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną;
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12) Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o ptzyznanie pomocy,

z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata Ż014-2020 oraz

z Programem w ftlmach konkursu nr 20l202I w następującym zakresie: Tworzenie lub

rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

13) Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursu w 20l202I w następującym zakresie: Tworzenie lub rozwój inkubatorów

przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Ad.7.

Na fym posiedzenie o godz. 16:00 zostało zakotrczone.

SEKRETAts/ RADY

".n*,[,)fu* Earota Szczurowska
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