
 
 

                 
 

 

Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 04.02.2019 r., godz.14.30 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność 11 osób i poinformowała 

o prawomocności obrad (quorum) – lista obecności w załączeniu.  

Przed przystąpieniem do oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru 

Przewodnicząca Rady przypomniała o konieczności zachowania wyłączeń od oceny dokonanych w 

deklaracjach poufności i bezstronności złożonych przez członków Rady na posiedzeniu o godz. 13.00. 

Ad. 2 ocena operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że oceny zgodności z kryteriami dokona Zespół w tym samym 

składzie jak przy ocenie zgodności z LSR. Zespół oceni wszystkie operacje złożone do Naboru Nr 

1/2019. 

 

Zespół pracował oceniając operacje i przekazywał pracownikowi Biura wypełnione karty w celu 

sporządzenia zbiorczej informacji dla operacji o liczbie punktów przyznanych przez poszczególnych 

oceniających w ramach każdego kryterium. 

Po zakończeniu wypełniania kart zespół przygotował wspólne stanowisko w zakresie rekomendacji do 

oceny przez radę w poszczególnych kryteriach. 

Przedstawiciel zespołu przedstawił rekomendacje dla ocenianych operacji z uzasadnieniem, odbyła się 

dyskusja i przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia wyniku wstępnej oceny w ramach 

poszczególnych kryteriów: 

Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności z kryteriami 

w ramach naboru Nr 1/2019 w zakresie realizacji celu:  propagowanie dobrostanu społecznego i 

dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

 

 

 



 

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-1N/2019/1. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

11/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

1) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 45%   

sektor społeczny - 36%  

sektor gospodarczy - 27% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-1N/2019/2. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

11/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

2) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 45%   

sektor społeczny - 36%  

sektor gospodarczy - 27% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-1N/2019/3. Z oceny operacji wyłączyły się: Beata Szymankiewicz, Patrycja Ostrowska 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

3) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 33%   

sektor społeczny - 44%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-1N/2019/4. Z oceny operacji nie wyłączył się żaden z członków Rady. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

4) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

11/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

11/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 45%   

sektor społeczny - 36%  

sektor gospodarczy - 27% 

 

 



 

Rada Decyzyjna podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych i wybranych lub 

nie wybranych do dofinansowania: 

 

- Uchwała Nr II/4/2019 Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” w sprawie zatwierdzenia Listy 

operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO "Rybactwo i Morze" w ramach naboru Nr 

1/2019 w zakresie realizacji celu:  propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwały dotyczące poszczególnych projektów: 

- od nr II/5/2019 do nr II/8/2019 dla naboru nr 1/2019 

 

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań. 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę i zakończyła posiedzenie.  

 

 

 Sekretarz Rady Decyzyjnej    Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

 

 

     Sławomir Słonawski             Beata Szymankiewicz 


