
PRoToKoŁ Nr2l20I8
z dnia 10 grudnia 2018 roku

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

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg lisĘ obecnoŚci, stanowiącej zalącznik
do protokołu) * 9 z 12 osob.

Porządek posiedzenia:

1. otwarcię zebranta
2. Zatwtęrdzenie porządku obrad;
3. Szkolenie członków Rady;
4. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wniosków zŁoŻonych

w ramach naborów;
5. Zapoznanie się z weryfikacją wstępną wnioskóW W ramach naboru 1,O|2OI8 i l112018;
6. Rozpatrzenie wniosków złożonych do Stowarzyszenia w ramach naboru IOI2OI8

o powierzenie grantów w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ogłoszonego w terminie 05.11.2018 r.
23.11.2018 r.;

7. Rozpatrzenie wniosku złożonego do Stowarzyszenia w ramach naboru III2OI8 operacje
własne ogłoszonego w terminię22.10.2018 r.- 23.11.2018 r.;

8. Sporządzenie list dotyczących w/w naborów;
9. Zamknięcie posiedzenia'

Ad. 1.

Posiedzenie o godz. 900 otworzyła Pani Dorota Szczurowska- Przęwodni cząaa Rady
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, witając przybyłych Członkow Rady. Na podstawie
podpisanej ptZęZ członków listy obecności, stwierdz1łaprawomocnoŚć posiedzenia.

A.d.2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został zatwtetdzony pTzez Radę jednogłośnie, w wersji
Zaproponow anej przez Przewodni cząaą Rady'

A'd.3.
Szkolenie członkom Rady przeprowadz1ła Kierownik Biura Pani Ilona Grabowska w zakresie
poddziaŁania 19.2'- powierzenie grantów w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rękreacyjnej, lub kulturalnej. Tematyka szkolęń dotyczyła
równiez wprowadzonych zmian w kry.teriach wyboru i oceny operacji.

Ad.4.
Wszyscy członkowie Rady przed oceną wniosków wypełnili niezbędne dokumenty:
- ,,Deklaracje bezstronności i poufności''_ sztuk 9
- oświadczenię o poufnoŚci i bezstronności członka Rady- sztuk 9
- ,,Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w terminię 10 grudnia 2018 r'"
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wocenie projektu w ramach konkursu nr 10/2018 o powierzęnię grantów w zakresie: rozwój

ogolnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury'st1'cznej lub rekręacyjnęj, lub kulturalnej'

- Listę Członków Rady Stow arzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału

w ocenie projektu w ramach konkursu nr 11/2018 operacji własnych

Przeana1tzowano' ktory członek Rady nie moze brać udziału w ocenie poszczegolnych grantów'

Zgodn\e z ,,L\stą czionkow Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych'

od udziału w ocenie projektu w ramach konkursu nr 10/2018 o powierzenie grantów w zakresie:

rozwój ogotnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub

kulturalnei" z oceny wyłączyły się następujące osoby:

o Magdalena Muraszko 10/201 812, 9l20ll 12, 912017 15, 9l20ll l1'3,

o Tomasz FaraŚ 10lŻ0l8l4,
o Dorota Szczurowska 1,01201815, I0l20I8l6

W ramach oceny naboru nr II]2OI8 nie dokonano vłyłączenposzczególnych członków'

Ad.5
Pracownicy biura Stow atzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, sprawdzili wszystkie wnioski

wg karty oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem'

Członkowie Rady ,ńryirt o*ali poprawnośc wypełnienia kart' a następnie Przewodnicząca

Rady zatwi er dziŁa karty weryf,rkacj i.

Nie sporządzono 1isty grantow i operacji własnych niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Krainy Drwęcy i lasłęń na |ata zilą-iozo lub niezgodnych zProgramem w ramach konkursu

nr IO]ŻO18 i 11/2018, zatęm wszystkie złoŻonę wńioski w ramach w/w naborów podlegały

ocenie przez CzłoŃow Rady.

Ad.6.
Przewodnicząca Rady
konkursu 10/2018.

przedstawiła 6 wniosków podlegających ocenie punktowej dotyczących

operacje ubiegające się o
Informacje o uzYskanej
Przewodnicząca.

ich finansowanie zostaŁy poddane szczegoŁowej ana]lizie i ocenie.

Itczbie punktów ocenionego wniosku kaŻdorazowo ogłaszaŁa

1) STOWARZYSZENIE OGNIWO SKOLITY- grant r0l2018ll- Garzewo- Lokalna i mobilna

strefa aktywności ruchowej- Uchwała tŚr Żl2OI8 - Grant został wybrany do finansowania

i mieści się w limicie dostępnych Środków w ramach naboru;

2) Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie- grant l0l20|8l2- GŁ]SEM NA
-' 

i;śNii--p.'"u"a"wa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowię- Uchwała

Nr 3/2018 - Grant został.wybrany do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków

w ramach naboru;

3) RĘKĄ DZIEŁ} STOWARZYSZENIE EKoLOGICZNO ARTYSTYCZNE_ grant

10l20t8l3- Stodoła Artystów- remont obiektu na potrzeby działafi tworc-zych w Godkach_

Uchwała Nr 4/2018- Grant został wybrany do finansowania i mieści się w limicie dostępnych

środkow w ramach naboru;

4) Stowarzyszenie Narie - grant |0lŻ018l4 - ,,Poprawa atrakcyjności ogólnodostępnego placu

rekreacyjnego w Bogaczewi e popTZeZ zagoipodarowanie wolnego terenu''- Uchwała

Nr 5/2018- Grant zostłł. wybrany dó finunro*ania i mieści się w limicie Środkow w ramach

naboru;



/

5) Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno -Nasze Miejsce Na Ziemi - grant 10/201815- Budowa placu zabaw w miejscowości Pląchawy_ Uchwała Nr6/2018 - Grant został
wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków w ramach naboru;

6) STOWARZYSZENIE PMYJACIOŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DĄBROWNIE
,,NASZE DZIECI"- gTANt 10/201816- OAZA SPOKOJU I RELAKSU- BUDOWA PATIO-UchwałaNr 7/2018 - Grant został wybrany do finansowaniaimięści się w limicie środków
w ramach naboru;

Przewodnicząca Rady przedstawiła 1 wniosek podlegający ocenie punktowej doĘczącykonkursu 11/2018.

1) Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- operacja l1/20t8/1- Aktywnie, smacznieilokalnie- promocja regionu Krainy D1węcy i iasłęki - Uchwała Nr slzot8 _ operacja
została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków w ramach naboru;

A.d.7.

Po zakonezonym rozpatrzeniu ilw wniosków zostały sporządzone cztery listy:

1) Lista grantów zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków, zgodnych zLokalnąStrategią
Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki nalata2014 -2O2O i zgodnych z Programem w ramach
konkursu nr 10/2018 o powierzenie grantów w zakresię: rozwoj ogólnodostępnej
i niekomęrcyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

2) Lista wybranych wniosków przez Stowarzyszęnie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach
konkursu nr 10l20I8 o powierzenie grantów w zakresie: rozwój ogólnodostępnej
i niekomęrcyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

3) Lista operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach
konkursu nr lll20I8 operacje własne;

4) Lista operac.ji' zgodnych z ogŁoszonym naborem wniosk ów, zgodnych z Lokalną Strategią
Rozwoju Krai1{ Drwęcy i Pasłęki na\ata20l4-2O2O i zgodriych źProgru^"m w ramach
konkursu nr 1Il20l8 operacje własne

4d.8.

Na tym posiedzenie o godz' 13:30 zost ało zakończone.


