
Wyszogród, dnia 9 września 2020 r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” odbytego dnia
9  września  2020 roku  w  sprawie  zatwierdzenia  kwoty  wsparcia  dla  wniosków  o  przyznanie
pomocy w zakresie projektów grantowych,  złożonych w odpowiedzi   na ogłoszenie o naborze
wniosków nr 1/2020/G oraz 2/2020/G, termin naboru:  15 – 28.07.2020 r. 

Rada LGD na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. podjęła decyzję w sprawie przyjęcia
Listy Grantobiorców oraz zatwierdzenia kwoty wsparcia, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020,  które  odpowiadają  warunkom
przyznania pomocy w zakresie: 

1. Działania  aktywizacyjne,  w  tym  przedsięwzięcia  o  charakterze  edukacyjnym  podnoszącym
kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom (1/2020/G),

2. Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody,
ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii (2/2020/G).

Zebranych Członków Rady powitał Pan Paweł Kłobukowski – Przewodniczący Rady. Na podstawie
podpisów na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący
Rady zatwierdził kworum zebrania. Na posiedzenie przybyło 5 członków Rady: 1 osoba z sektora
mieszkańców,  2  osoby z  sektora  publicznego  oraz  2  osoby z  sektora  gospodarczego.  Następnie
Przewodniczący przedstawił porządek obrad stanowiący ostatni etap oceny wniosków - posiedzenie
Rady, który obejmował:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

2. Przedstawienie i zatwierdzenie listy oceny wstępnej wniosków,

3. Przedstawienie listy oceny wniosków sporządzonej w oparciu o indywidualne oceny na
POP,

4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru wniosków oraz kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem
oceny i kwoty wsparcia oraz podaniem liczby przyznanych punktów, 

5. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR,

6. Zatwierdzenie  list  Grantobiorców  oraz  operacji  wybranych  do  dofinansowania
mieszczących się lub nie mieszczących się w limicie środków (listy operacji wybranych), 

7. Kwestie prawne, formalne, wnioski i zapytania,

8. Zamknięcie zebrania.

Zebrani  przegłosowali  i  zaakceptowali  proponowany  porządek  obrad  oraz  wybrali  Komisję
Skrutacyjną, w skład której weszli Pani Iwona Marczak oraz Pan Andrzej Grzelak.  

Następnie  pracownicy  biura  przedstawili  listy  oceny  wstępnej  oraz  listy  operacji  zgodnych  z
ogłoszeniem  naboru  wniosków  i  zgodnych  z  LSR  w  zakresie:  Działania  aktywizacyjne,  w  tym
przedsięwzięcia  o  charakterze  edukacyjnym  podnoszącym  kompetencje  mieszkańców
i  zapobiegających  wykluczeniom (1/2020/G),  Innowacyjne  inicjatywy  informacyjno-promocyjne  
w  obszarze  środowiska  naturalnego,  przyrody,  ekologii,  skutków  zmian  klimatycznych,
odnawialnych źródeł energii (2/2020/G).



Przewodniczący  Rady  wezwał  do  głosowania  w  sprawie  zatwierdzenia  powyższych  list.  Za
przyjęciem głosowało 5 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

W następnej kolejności przedstawiono listy rankingowe wniosków na podstawie kart oceny na POP. 
W związku  z  tym przystąpiono  do przegłosowania  uchwał  zatwierdzających  kwoty  wsparcia  dla
każdego wniosku z zakresu:

1. Działania  aktywizacyjne,  w  tym  przedsięwzięcia  o  charakterze  edukacyjnym  podnoszącym
kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom (1/2020/G)
Uchwała nr 1/1/2020/G do wniosku 3/1/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób,
przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała nr 1/2/2020/G do wniosku 4/1/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób,
przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała nr 1/3/2020/G do wniosku 2/1/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób,
przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała nr 1/4/2020/G do wniosku 1/1/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób,
przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób. 
Po  przyjęciu  uchwał  dotyczących  wniosków  przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  
zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR oraz
listy  wniosków  wybranych  do  dofinansowania  mieszczących  się  w  limicie  środków.  
Za zatwierdzeniem list było 5 członków, nikt nie był przeciw i się nie wstrzymał.
 

2. Innowacyjne  inicjatywy  informacyjno-promocyjne  w  obszarze  środowiska  naturalnego,
przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii (2/2020/G)
Uchwała  nr  2/1/2020/G do wniosku 2/2/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało  5
osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała  nr  2/2/2020/G do wniosku 3/2/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało  5
osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała  nr  2/3/2020/G do wniosku 4/2/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało  5
osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób, 
Uchwała  nr  2/4/2020/G do wniosku 1/2/2020/G – za zatwierdzeniem uchwały głosowało  5
osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób. 
Po  przyjęciu  uchwał  dotyczących  wniosków  przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie
zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR oraz
listy  wniosków  wybranych  do  dofinansowania  mieszczących  się  w  limicie  środków.  Za
zatwierdzeniem list było 5 członków, nikt nie był przeciw i się nie wstrzymał.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Pan Paweł Kłobukowski podziękował zebranym za pracę
nad oceną wniosków i zakończył zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia członków Rady z dnia 9 września 2020 roku.

Przewodniczący Rady – Paweł Kłobukowski

Protokół sporządziła – Beata Wolska


