
PRoToKÓł N.4t20Ż2

z dnia 07 lipca 2022 roku
z posiedzenia Rady Stowarryszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg listy obecności, stanowiącej załącznik
do protokołu) _ 10 z 13 osób.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebraria;

2. Zatwierdzenie porządku obrad;

3. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wniosków z)oŻonych

w ramach naboru ru 2312022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

4. Weryfikacja wstępna wniosków w ramach w/w naboru;

5. Kontynuacja rozpatrzenia wniosków z}oŻonych do biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i
Pasłęki w ramach w/w naboru, ogłoszonego w terminie od 09.05.2022 r. do 23.05.2022 r.;

6. Zamlaięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie o godz. 900 otvłotzyła Pani Dorota Szczurowska- Przewodticząca Rady

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

podpisanej ptzęz Członków listy obecności, stwierdziŁaprawomocnośó posiedzenia.

Ad.2.

Przedstawiony porządek posiedz enia został zailiterdzony przez Radę jednogłośnie, w wersji

zaproponowan ej przez Przewodni czącą Rady.

4d.3.

Wszyscy członkowie Rady ptzed oceną wniosków w1pełnili niezbędne dokumenty:

- ,,Deklaracja bezstronności i poufności''- l0 sń.

- ,,oświadczenie o poufności i bezstronności członka Rady''- 10 szt.

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

na posiedzeniu w dniu 07 Lipca2022 r."- l sń.

- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszeria Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału

w ocenie projektu w ramach konkursu nr Ż312022 w zakresie: podejmowania działalności

gospodarczej"- I szt.
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Ponadto Członkowie Rady zapoznali się ze sporządzonymi przez Pracowników Biura

Notatkami dotyczącymi badan povńązai osobowych i kapitałowych członków organu

decyzyjnego LGD z wnioskodawcarri przy użyciu ogólnodostępnych baz darlych osobowych.

Dokumenty dotycząnaboru 2312022 w ilości 2 sńllk.

Następnie przeanalizowano, który Członek Rady nie moŻe brać udziału w ocenie

poszczegóInych wniosków w ramach naboru 2312022 . Z oceny wniosku 231202215 vłyłączyła

się Pani Magdalena Muraszko.

Ad.4
W wyniku analizy jeden wniosek podlegający dzisiejszej ocenie nie był zgodny wg karty oceny

wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodnoŚci operacji z Programem. Członkowie Rady

zweryfikowali poprawnośó wypełnienia karty' anastępnie Przewodnicząca Rady zatwierdziŁa

kartę weryfikacji.

W zwiryku zpowyŻszym dalszej ocenie punktowej nie podlegała następująca operacja:

o Monika Sadurska Kisiel- 23l2022lI5- Rozpoczę cie działalności gospo darczej- Uchwała Nr

I7l2022- operacja nieprzeszła oceny wstępnej wrazzweryfikacją zgodności z Programem;

Podczas posiedzenia Przewodnicząca Rady przedstawiła 10 wniosków podlegających ocenie

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

Informacje o uzyskanej liczbie punktów ocenionego wniosku kuŻdorazowo ogłaszała

Przewodnicząca.

1) Daniel Brzóska _ wniosek 23l20ŻŻl4- Wolf Creative Studio - Uchwała Nr I8l2022- operacja

została wybrana do finansowania i mieści się w limicię dostępnych środków w ramach

naboru;

2) JANUSZ FARASIEWICZ - wniosek 23120Ż215- MAŁA NORWEGIA- Uchwała Nr

1912022- operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych

środków w ramach naboru;

3) Sandra Nędzak - wniosek Ż31202217- otwarcie salonu fryzjerskiego

Sandra Nędzak - Uchwała Nr 2012022- operacja została wybrana do finansowania i mieści się

w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

4) Wiesław Poburski - wniosek Ż31202218- Wprowadzenie innowaryjnych usług na lokalnym

rynku puzez Greenservice Wieslaw Poburski.- Uchwała Nr 2Il2022- operacja została

wybrana do finansowartiaimieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

5) Krrysztof Gudojć -wniosek 231202219- Lake House 
',Wśród 

gvńazd" Piekna (37) - Uchwała

Nr 2212022- operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych

środków w ramach naboru;
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6) Aleksandra Szarmach - wniosek 23l2022ll0- HOME APART obsługa wynajmów

krótkoterminowych i zarządzanie nieruchomościami - Uchwała Nr 2312022- operacja została

wybrana do finansowaniaimieŚci się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

7) ALICJA EIDTNER- wniosek 2312022112- EKo - FooD - Uchwała Nr 2412022- operacja

została wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach

naboru;

8) SYLWIA DoRoTA ISZoRo- wniosek 23l2022lI3- RADOSNA AKTYWNoŚC- Uchwała

Nr 25l2O22- operacja nie została wybrana do finansowania, poniewaŻ nię uzyskaŁa minimum

punktowego w kryterium nr 1 tj. innowacyjność operacji.

9) Henryka Kotarska - wniosek 23l2022ll4- Rozpoczęcie dziaŁalności gospodarczĄ - Uchwała

Nr 26120Ż2- operacja nię została wybrana do finansowania, poniewaŻ nię uzyskała minimum

punktowego w kryterium m 1 tj. innowacyjność operacji.

10) Dawid Mateusz Pawelecz- wniosek 23l2O22lL6- PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI

GOSPODARCZEJ BARBER SHOP DAWID PAWELECZ- Uchwała Nr 2712022-

operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w

ramach naboru;

Ad.6.
Na tym posiedzenie o godz. 13:00 zostaŁo zakonczone.

TJX"$fi,

RADY

kowska
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