
PRoToKoŁ Nrt0/2021,

z dniaL2 lipca 2021 roku
z posiedzenia Rady Stowarryszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg listy obecności, stanowiącej zalącznik
do protokołu) _ 12 z 13 osób.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebraria;

2. Zatwietdzenie porządku obrad;

3. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wniosków złożonych

w ramach naboru 21l202l w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej;

4. Kontynuacj a rozpattzenia wniosk ów złoŻonych do biura Stowatzyszenia Krainy Drwęcy

i Pasłęki w ramach w/w naboru, ogłoszonego w terminie od 26.04.202I r. do 17.05 .2021 r.;

5. Sporządzenie list dotyczących w/w naboru;

6. Zank'rięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenię o godz. 1200 otworzyła Pani Dorota Szczurowska- Przewodnicząca Rady

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

podpisanej ptzez CzłoŃów listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia.

4d.2.

Przedstawiony porządek posiedzenia został zatvnetdzony przez Radę jednogłośnie, w wersji

zaproponow anej przez Przewodni czącą Rady.

Ad.3.

Z uwagt, Że do posiedzenia Rady Stowarzyszęnia Krainy Drwęcy i Pasłęki dołączył Pan

Krzysztof Kowalczyk, przed oceną wniosków zobowiązarty był wypełniÓ niezbędne dokumenty,

w tym ,,oświadczenie o poufności i bezstronności człoŃa Rady''- 1 sź.

Następnie Pan KrzysŹof Kowalczyk przeanaltzował dokument pn. ,'Lista Członków Rady

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki v,ryłączonych od udziału w ocenie projektu w ramach

konkursu nr 2ll202l w zakresie: podejmowaria działalności gospodarczej".
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Ponadto wszyscy obecni Członkowie Rady wypełnili:

- ,,Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszetia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w dniu 12 lipca2l}I r."- l sń.

- ,,Deklaracja bezstronności i poufności"- 12 sń.

Ad.4
Przewodnicząca Rady przedstawiła 6 pozostałych wniosków spośród 25 podlegających ocenie

punktowej. Wnioski oprzyznanie pomocy zostały poddane szczegołowej analizie i ocenie.

Informacje o uzyskanej liczbie punktów ocenionego wniosku kuŻdorazowo ogłaszała

Przewodnicząca.

1) WIESŁAW POBURSKI- wniosek 2ll202Il2t- Greenservice - Wiesław Poburski- Uchwała

Nr 9812021- operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych

środków w ramach naboru;

2) JANUSZ FARASIEWICZ- wniosek 2ll202Il22- Zalożenie działalności gospodarczej

w formie bary noclegowo- wypoczynkowej w miejscowości Grabinek_ Uchwała

Nr 99l202I- operacja nie została wybrana do finansowania z powodu braku minimum

puŃtowego wkryerium nr 1, tj. innowacyjnośó;

3) Dominik Woźniak- wniosek 2ll202llŻ3- Samozatrudnienie poprzez utworzenie

działalności gospodarczej Dominik Woźniak_ Uchwała Nr 100/2021- operacja została

wybrana do finansowania, jednak nie mieŚci się w limicie dostępnych środków w ramach

naboru;

4) CEZARY KRECH- wniosek 2ll202ll24- Kużnia rowerowa jako miejsce odpoczynku

i serwisu.- Uchwała Nr 101/2021- operacja została wybrana do finansowania i mieści się
w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

5) PAWEŁ ZBIGNIEW SKIBA- wniosek 2ll2021l25- Wynajem kamper vanów

i popularyzacja turystyki karawaningowej w regionie oraz Warmii i Mazurach na platformie

Vantraveling.pl- UchwałaNt 10212021- operacja została wybrana do finansowania i mieści

się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

6) GRZEGORZ LUCJAN MARCINEK- wniosek 2Il202Il3O- ROZP}CZĘCIE
DZIAŁALNoŚcI GOSPoDARCZEJ oFERUJĄCEJ USŁUGI oGoLNoBUDoWLANE
I SPAWALNICZE- Uchwała Nr 103/2021- operacj a została wybrana do finansowania,

jednak nie mieŚci się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.

Ad.5.

Po zakończon}.rn rozpatrzeniu wszystkich wniosków w naborze 2I|2O2I zostały sporządzone

następujące listy:
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1) Lista operacji zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o ptzyznanie pomocy'

zLoka\nąStrategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki naIata20l4-2020 orazzProgramem

w ramach konkursu nr 21t2021w zakresie: Podejmowania dzialalności gospodarczej;

2) Listaoperacji niezgodny eh z ogłoszon}.rn naborem wniosków o przyznanie pomocy,

zLokaIną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki nalata2014-2020 oraz z Programem

w ramach konkursu tv 21l20Żl w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej;

3) Lista operacji wybranychprzezStowarzyszęnie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach konkursu

nr 2ll1OŻIw następującym zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej;

4) Lista operacji niewybranych ptzez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach

konkursu nr 2Il2021w zakresie: Podejmow ania działalnoŚci gospodarczej.

Ad.6.
Na t5lrn posiedzenie o godz. 16:00 zostało zakotrczonę.
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