
Jędrzejów,08.12.2016 r.

Protokół nr 4 / 2016
z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”

odbytego w dniu 08 grudzień  2016r.

W dniu  8 grudnia 2016  roku w Jędrzejowie, ul.  Armii Krajowej 9 (III piętro),  odbyło się
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ”
w  celu  dokonania  oceny  zgodności  operacji  z  Lokalną  Strategia  Rozwoju  oraz  wyboru
operacji  do sfinansowania,  które zostały złożone do Biura Stowarzyszenia  Lokalna Grupa
Działania  „Ziemia  Jędrzejowska-GRYF”,  w ramach  ogłoszonego  naboru  wniosków  
o  przyznanie  pomocy,  w  ramach  Przedsięwzięcia  1.1.1  Podejmowanie  działalności
gospodarczej  oraz  Przedsięwzięcia  1.1.2  Rozwijanie  działalności  gospodarczej w  ramach
poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Były  to  konkursy numer 3/2016 oraz 4/2016  na realizację  Lokalnej  Strategii
Rozwoju. 

Zgodnie z § 5 ust 2 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady –
Pan Maciej Tomczyk

Proponowany Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Zapoznanie  zebranych  z  rejestrem  wniosków,  które  wpłynęły  do  Biura  LGD

w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:
-1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
-1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.

7. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów
8. Złożenie oświadczeń o przynależności do grup interesów.
9. Utworzenie  list  biorących  udział  w  ocenie  poszczególnych  wniosków,  utworzenie

rejestrów interesów członków Rady oraz podjęcie stosownych uchwał.  
10. Zatwierdzenie  list  wniosków,  które  spełniają  warunki  wstępnej  oceny  wniosków

o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:
-1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
-1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,

        i podjęcie stosownych uchwał.
11. Zatwierdzenie list wniosków, które nie spełniają warunków wstępnej oceny wniosków

 o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:
-1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
-1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,

        i podjęcie stosownych uchwał.
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12. Tworzenie  trzyosobowych  zespołów,  należących  do  różnych  grup  interesów,
bezstronnych w ocenie do poszczególnych wniosków.

13. Ocena poszczególnych wniosków:
1. dyskusja nad poszczególnymi wnioskami; 
2. ocena zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju, 
3. ocena projektów zgodnych z LSR według lokalnych kryteriów wyboru,
4. podjęcie stosownych uchwał w sprawie oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru
wniosków do sfinansowania.

14. Utworzenie list operacji zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięć:
-1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,

       -1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,       

        i podjęcie stosownych uchwał.
15. Utworzenie  list  operacji  wybranych  przez  LGD  do  finansowania  w  ramach

przedsięwzięć:
-1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
-1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej,

       i podjęcie stosownych uchwał.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady:

 Banaś Urszula
 Bełdowski Łukasz 
 Dębiński Mieczysław 
 Gzyl Zdzisław
 Kasprzak Zbigniew
 Nowak Krzysztof
 Piotrowski Mariusz
 Soboń Tadeusz
 Szwaczka Teresa 
 Tomczyk Maciej
 Wiekiera Jolanta
 Zieliński Grzegorz

Osoby biorące udział w posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatora:

1. Monika  Wachowicz  –  pracownik  Biura  z  głosem  doradczym,  przedstawiający
streszczenia złożonych wniosków o przyznanie pomocy. 

2. Karolina Wiewiór - pracownik Biura z głosem doradczym, przedstawiający 
streszczenia złożonych wniosków o przyznanie pomocy. 

3. Bogusława Wypych – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska –
GRYF”
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Przebieg posiedzenia Rady

Ad. 1
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF”  - Pan Maciej Tomczyk. Przewodniczący serdecznie
powitał wszystkich zebranych członków. 

Ad. 2 
Przewodniczący  Rady  stwierdził  na  podstawie  listy  obecności,  iż  na  sali  jest  12

spośród  15  członków  Rady,  a  zatem  zgodnie  §  10  Regulaminu  Pracy  Rady  niniejsze
posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał. 

Ad.3
Przewodniczący  Rady  odczytał  zebranym  proponowany  porządek  obrad.  

Nie  zgłoszono  zmian  do  proponowanego  Programu  posiedzenia  i  w  głosowaniu  jawnym
jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.

Ad. 4
Przewodniczący  Rady  zaproponował  na  protokolanta  posiedzenia  Panią  Karolinę

Wiewiór.  Pani  Karolina  Wiewiór  wyraziła  zgodę.  W głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  
za protokolanta przebiegu posiedzenia wybrano Panią Karolinę Wiewiór. 

Ad. 5
Przewodniczący Rady poinformował,  że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady

Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia  Jędrzejowska  –  GRYF”  
z  dnia  30 listopada  2016 roku był  dostępny w Biurze  LGD oraz  na  stronie  internetowej
www.lgdjedrzejow.pl. Przewodniczący odczytał protokół nr 3/2016, następnie w głosowaniu
jawnym jednogłośnie zgromadzeni członkowie przyjęli  protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 6
Przewodniczący Rady przypomniał,  że na tym posiedzeniu będą oceniane wnioski,

które wpłynęły w ramach ogłoszonego naboru nr 4/2016 na Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie
działalności gospodarcze. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z rejestrem wniosków, które wpłynęły do
Biura  LGD w wyznaczonym  w ogłoszeniu  o  konkursie  terminie  składania  wniosków,  w
ramach naboru 4/2016, przedstawiając kolejno każdy z wniosków. Do biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” wpłynęło dwadzieścia pięć (25)
wniosków.

    
Ad. 7

Zebrani  po  zapoznaniu  się  ze  złożonymi  wnioskami  zgodnie  z  §8  ust  1  pkt  a
Procedury oceny i wyboru  operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020  oraz  §16  Regulaminu  Pracy  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania
„Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” złożyli  na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia  
o bezstronności w podejmowaniu decyzji przy ocenie projektów, złożonych w ramach naboru
4/2016. Dwanaście ( 12 ) egzemplarzy oświadczeń o bezstronności stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.

Ad. 8
Zgodnie z §8 ust 1 pkt b Procedury oceny i wyboru  operacji w ramach wdrażania

Lokalnej  Strategii  Rozwoju  na  lata  2014-2020  oraz  §16   Regulaminu  Pracy  Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ” złożyli  na ręce
Przewodniczącego  pisemne  oświadczenia  o  przynależności  do  grup interesów.  Dwanaście
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( 12 ) egzemplarzy oświadczeń o przynależności do grup interesów stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.

Ad. 9
Na  podstawie  złożonych  oświadczeń  o  przynależności  do  grup  interesów

poszczególnych  członków  Rady  został  przygotowany  rejestr  interesów,  zatwierdzony
Uchwałą nr 81/2016 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego
naboru 4/2016.

Następnie  na  podstawie  złożonych  oświadczeń  o  bezstronności  w  podejmowaniu
decyzji  przy  ocenie  projektów  została  przygotowana  lista  osób  biorących  udział  
w ocenie wniosków będących przedmiotem posiedzenia oraz przyjęta  Uchwałą nr 82/2016
w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 4/2016.

Ad. 10
Pani Monika Wachowicz przedstawiła wyniki wstępnej oceny złożonych wniosków

złożonych  w  ramach  naboru  4/2016  na  Przedsięwzięcie  1.1.2  Rozwijanie  działalności
gospodarczej   dokonanej  przez  pracowników  Biura  Stowarzyszenia  LGD  „Ziemia
Jędrzejowska – GRYF”.   

Poinformowała,  że  wszystkie  wnioski,  które  wpłynęły  spełniają  warunki  oceny
wstępnej. 

Zgromadzeni  w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzili listę wniosków, które
spełniają warunki wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia
1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Uchwałą nr 83/2016 w sprawie przyjęcia listy
wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 4/2016

 
Ad. 11

Przewodniczący Rady poinformował,  że ze  względu na to iż wszystkie rozpatrywane
wnioski spełniają warunki wstępnej oceny brak jest konieczności sporządzania list wniosków
nie spełniających warunków oceny wstępnej. Decyzją Przewodniczącego posiedzenia zebrani
przeszli do następnego punktu Programu posiedzenia. 

Ad. 12 
Zgodnie z przynależnością do grup interesów, zadeklarowaną bezstronnością i przy

zachowaniu proporcji  o której mowa w  §8 ust 4 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF ”, wybrano trzyosobowe zespoły,
którym zostaną powierzone do oceny poszczególne wnioski. Jednogłośnie ustalono, że na tym
posiedzeniu zostanie ocenione dwadzieścia  (20) wniosków i  tylko dla nich wybrano zespoły
oceniające.  Następnie  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  obecni  członkowie  Rady
zatwierdzili  listę  zespołów  oceniających  poszczególne  wnioski  w  ramach  naboru  4/2016
(Załącznik nr 3). 

Ad. 13
Członkowie Rady przeszli do oceny poszczególnych wniosków.
Ocenę  rozpoczęto  od  oceny  wniosku  nr  2016/4/1. Przewodniczący  Rady  poprosił

Panią  Monikę  Wachowicz  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku nr  2016/4/1.   Po  czym
został  wyznaczony moderator  dyskusji  spośród osób bezstronnych  wobec rozpatrywanego
wniosku. Przewodniczący przypomniał,  że w dyskusji biorą udział  tylko osoby bezstronne
wobec tego wniosku. Członkowie Rady przystąpili do dyskusji nad ocenianym wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  jednogłośnie  zatwierdzono  zgodność
wniosku  z  LSR  uchwała  nr  84/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/1.  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
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lokalnych kryteriów wyboru,  wypełniając dalszą część karty oceny wniosku. W oparciu o
wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  85/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/1. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/2.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Monikę  Wachowicz  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku nr  2016/4/2.   Po  czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  86/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/2).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  87/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/2. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/3.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Karoliną  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/3.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  88/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/3).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  89/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/3. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/4.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/4.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  90/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/4).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  91/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/4. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/5.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/5.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
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Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  92/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/5).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  93/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/5. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/6.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/6.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  94/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/6).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  95/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/6. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/7.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/7.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  96/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/7).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  97/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/7. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/8.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Monikę  Wachowicz  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku nr  2016/4/8.   Po  czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  98/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/8).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  99/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/8. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/9.  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią
Monikę  Wachowicz  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku nr  2016/4/9.   Po  czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
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wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  100/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju  wniosku  nr.  2016/4/9).  Następnie  zespół  przystąpił  do  oceny   wniosku  według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  101/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/9. Salę opuścił Pan Łukasz Bełdowski.

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/10.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/10.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  102/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/10).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  103/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/10. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/11.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/11.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  104/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/11).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  105/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/11. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/12.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Karolinę  Wiewiór  o  przedstawienie  streszczenia  wniosku  nr  2016/4/12.   Po  czym  został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  106/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/12).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  107/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/12. 
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Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/13.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/13.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  108/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/13).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  109/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/13. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/14.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/14.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku. Członkowie Rady przystąpili  do dyskusji  nad ocenianym wnioskiem. W wyniku
analizy  kosztów,  stwierdzono  nie  kwalifikowalność  kosztu  zakupu  roweru  o  wartości
29 755,28zł.  Netto.  Wnioskodawca  w  biznesplanie  uzasadniając  zakup  roweru  napisał,  
że w przypadku otrzymania zleceń na terenie odległym do kilku kilometrów będzie dojeżdżał
do  klienta  na  rowerze.  Obszar  działalności  wnioskodawcy  to  teren  całego  powiatu
jędrzejowskiego. Ponadto wnioskodawca w biznesplanie napisał, ze jest czynnym cyklistą  
i pasjonatem jazdy a rowerze. Dodatkowo opisując w biznesplanie dotychczasową działalność
napisał,  że  działa  również  w  innych  obszarach  aktywności  gospodarczej.  Zajmuje  się
wynajmem sprzętu sportowego tj. sprzęt narciarski, rowery i usługi projektowe. Działalność
rozwijana  przez  wnioskodawcę  to  działalność  w  zakresie  inżynierii  i   związane  z  nią
doradztwo techniczne.  W związku z tym zmniejszono wartość  kosztów kwalifikowalnych
i  ustalono  kwotę  wsparcia  wynoszącą  57 676,00zł.  Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy
zespół oceniający przeszedł do oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając
karty oceny.  Wyniki  oceny zostały przedstawione Członkom Rady,  w wyniku głosowania
jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność  wniosku  z  LSR  (uchwała  nr  110/2016
w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/14). Następnie
zespół przystąpił do oceny  wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając dalszą
część  karty  oceny  wniosku.  W  oparciu  o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia
arytmetyczna oceny wniosku. W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę nr 111/2016
w sprawie oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/14. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/15.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/15.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  112/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/15).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  113/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/15. 

8



Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/16.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/16.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  114/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/16).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  115/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/16. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/17.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/17.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół  oceniający  przeszedł  do  oceny  zgodności  
z Lokalną Strategią Rozwoju, wypełniając karty oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione
Członkom  Rady,  w  wyniku  głosowania  jawnego  zatwierdzono  jednogłośnie  zgodność
wniosku  z  LSR (uchwała  nr  116/2016 w  sprawie  oceny  zgodności  z  Lokalną  Strategią
Rozwoju wniosku nr.  2016/4/17).  Następnie  zespół  przystąpił  do oceny  wniosku według
lokalnych  kryteriów  wyboru,  wypełniając  dalszą  część  karty  oceny wniosku.  W oparciu  
o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny  wniosku.  W  wyniku
głosowania  jawnego  podjęto  uchwałę  nr  117/2016 w  sprawie  oceny  według  lokalnych
kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/17. 

Kolejno  oceniano  wniosek   nr   2016/4/18.  Przewodniczący  Rady poprosił  Panią
Monikę Wachowicz o przedstawienie streszczenia wniosku nr 2016/4/18.  Po czym został
wyznaczony moderator dyskusji spośród osób bezstronnych wobec rozpatrywanego wniosku.
Przewodniczący przypomniał, że w dyskusji biorą udział tylko osoby bezstronne wobec tego
wniosku.  Członkowie  Rady  przystąpili  do  dyskusji  nad  ocenianym  wnioskiem.  
Oceniając  wniosek  Członkowie  Rady  Po  zakończeniu  dyskusji  trzyosobowy  zespół
oceniający przeszedł  do oceny zgodności z Lokalną Strategią  Rozwoju, wypełniając karty
oceny. Wyniki oceny zostały przedstawione Członkom Rady, w wyniku głosowania jawnego
zatwierdzono jednogłośnie zgodność wniosku z LSR (uchwała nr 118/2016 w sprawie oceny
zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku nr. 2016/4/18). Następnie zespół przystąpił
do oceny  wniosku według lokalnych kryteriów wyboru, wypełniając dalszą część karty oceny
wniosku.  W  oparciu  o  wypełnione  karty  obliczona  została  średnia  arytmetyczna  oceny
wniosku. W wyniku głosowania jawnego podjęto  uchwałę nr 119/2016 w sprawie oceny
według lokalnych kryteriów wyboru wniosku nr 2016/4/18. Sale opuścił Pan Tadeusz Soboń. 
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Załączniki:

1. Oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji– 12 szt.
2. Oświadczenia o przynależności do grup interesów – 12 szt. 
3. Lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru 4/2016.

Uchwały podjęte podczas Posiedzenia:

1. Uchwała  nr   81/2016  w  sprawie  zatwierdzenia  rejestru  interesów  członków  Rady
dotyczącego naboru 4/2016.

2. Uchwała  nr   82/2016 w sprawie przyjęcia  listy biorących udział  w ocenie w ramach
naboru 4/2016

3. Uchwała  nr  83/2016  w  sprawie  przyjęcia  listy  wniosków  spełniających  warunki
udzielenia wsparcia w ramach naboru 4/2016

4. Uchwała nr 84/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/1

5. Uchwała  nr  85/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/1

6. Uchwała nr 86/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/2

7. Uchwała  nr  87/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/2

8. Uchwała nr 88/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/3

9. Uchwała  nr  89/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/3

10. Uchwała nr 90/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/4

11. Uchwała  nr  91/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/3/4

12. Uchwała nr 92/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/5

13. Uchwała  nr  93/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/5

14. Uchwała nr 94/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/6

15. Uchwała  nr  95/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/6

16. Uchwała nr 96/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/7

17. Uchwała  nr  97/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/7

18. Uchwała nr 98/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/8

19. Uchwała  nr  99/2016  w sprawie   oceny operacji  według  kryteriów  wyboru  wniosku  
o nr 2016/4/8

20. Uchwała nr 100/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/9

21. Uchwała nr 101/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/9

22. Uchwała nr 102/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/10
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23. Uchwała nr 103/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/10

24. Uchwała nr 104/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/11

25. Uchwała nr 105/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/11

26. Uchwała nr 106/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/3/12

27. Uchwała nr 107/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/12

28. Uchwała nr 108/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/13

29. Uchwała nr 109/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/13

30. Uchwała nr 110/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju wniosku nr 2016/4/14

31. Uchwała nr 111/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/14

32. Uchwała nr 112/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/15

33. Uchwała nr 113/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/15

34. Uchwała nr 114/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/16

35. Uchwała nr 115/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/16

36. Uchwała nr 116/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/17

37. Uchwała nr 117/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/17

38. Uchwała nr 118/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/18

39. Uchwała nr 119/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/18

40. Uchwała nr 120/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/19

41. Uchwała nr 121/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/19

42. Uchwała nr 122/2016 w sprawie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosku nr 2016/4/20

43. Uchwała nr 123/2016 w sprawie  oceny operacji  według kryteriów wyboru wniosku  
o nr 2016/4/20
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