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Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 30.06.2020 r., godz.14.00 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia 

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

prawomocności obrad (quorum) – lista obecności w załączeniu. W związku z nieobecnością 

Sekretarza Rady Przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu 1a w 

sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na Sekretarza 

Posiedzenia zgłoszono Jarosława Puszkę, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie 

było. Zebrani jednogłośnie wybrali na Sekretarza Posiedzenia Jarosława Puszko. 

Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji 

Wszyscy obecni wypełnili rejestr interesów Rady.  

Część I – rozpatrzenie protestu do oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

Ad. 3 Przedstawienie informacji o proteście i dokonanie oceny spełnienia kryteriów formalnych 

protestu. 

Pracownik Biura przedstawił informację o złożonym proteście do oceny operacji w ramach Naboru Nr 

1/2020. Podczas pierwszej analizy protestu na posiedzeniu w dniu 21 maja został on pozostawiony bez 

rozpatrzenia ze względu na niedotrzymanie terminu na jego złożenie. Wnioskodawca wystąpił z 

prośbą o ponowne rozpatrzenie protestu argumentując prośbę faktem, że niedotrzymanie terminu 

wynikało z sytuacji spowodowanej wystąpieniem epidemii COVID-19. Rada przychyliła się do prośby 

i ponownie dokonała analizy protestu w zakresie spełnienia kryteriów formalnych. Podjęta została 

uchwała Nr VI/1/2020 w sprawie stwierdzenia, że złożony protest spełnia wymogi formalne. 

Ad. 4 Przeprowadzenie analizy protestu pod względem dotychczasowego rozstrzygnięcia w 

zakresie oceny operacji. 

Członkowie Rady Decyzyjnej ponownie zapoznali się z wnioskiem i przeanalizowali argumentację 

przedstawiona w proteście. Przedyskutowano zasadność podnoszonych przez Wnioskodawcę 

zastrzeżeń do dotychczasowej oceny w zakresie kryteriów lokalnych. Uznano, że protest zasługuje na 

uwzględnienie w zakresie dwóch kryteriów i należy ponownie wypełnić karty oceny wg lokalnych 

kryteriów. Wypełnienia kart oceny dokonał zespół w składzie: Beata Szymankiewicz, Maria 

Rolczyńska, Jarosław Puszko, Waldemar Nieżorawski, Sławomir Gruchała. Zespół przedstawił 

propozycję oceny po wypełnieniu kart. Przeprowadzono ocenę Rady w zakresie zgodności z 

kryteriami.  

Ponieważ w jednym kryterium protest nie został uwzględniony zostanie przekazany do Samorządu 

Województwa. Rada Decyzyjna podjęła uchwałę nr VI/1A/2020 w sprawie protestu dla 

którego Rada potrzymała w części dotychczasowe stanowisko w zakresie oceny operacji. 
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Dla operacji wg numeru wniosku: I/RW/PROW/0-1b/2020/8. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji. 

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. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 35 

lat pozostającą bez zatrudnienia w formie 

umowy o pracę. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 Brak 

2. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 Brak 
W wyniku realizacji operacji utworzone 

zostaną 2 i więcej miejsc pracy. 
15 pkt. 

3. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

4. 

Wpływ na rozwój 

rynku zbytu 

lokalnych 

produktów rolnych 

Operacja dotyczy utworzenia lub 

rozwoju działalności produkcyjnej 

prowadzonej w oparciu o lokalny 

produkt  rolny 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 Brak 

5. 

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu 

Wnioskodawca wykazał, że 

zaplanowane w operacji inwestycje lub 

zakupy przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 Brak 

6. 

Wpływ na 

zmniejszenie 

mono 

sektorowości 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności usługowej, z 

wyłączeniem operacji w zakresie 

tworzenia miejsc noclegowych 

5 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) 

gospodarczej 

obszaru 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy zakładania lub 

rozwoju działalności produkcyjnej. 
10 pkt. 

7. 

Zaangażowanie 

środków innych 

niż środki PROW 

max. 6 pkt. 

Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 5% 

3 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 6 punktów w 

kryterium 

9/0 Brak 
Zadeklarowany wkład własny 

wnioskodawcy powoduje 

zmniejszenie określonej 

intensywności pomocy o 10% i 

więcej 

6 pkt. 

8. 

Wpływ na rozwój 

ekonomii 

społecznej na 

obszarze LGD 

Przedmiotem operacji jest rozwój 

działalności gospodarczej podmiotu 

ekonomii społecznej 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 

 

Brak 

 

 

udział 

procentowy grup 

interesu przy 

ocenie wniosku 

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 44%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Ad. 5 Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania po rozpatrzeniu protestu 

Rada Decyzyjna sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania. Podjęta została 

uchwała VI/2/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/1/2020 Rady Decyzyjnej LGD 

„Mazurskie Morze” z dnia  30.03.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia list operacji wybranych do 

dofinansowania w ramach naborów wniosków Nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 w zakresie środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana polega na zmianie treści 

Załącznika Nr 1 do tej uchwały: Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze nr 

1/2020, po rozpatrzeniu protestów, w zakresie: Rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” przez: rozwijanie 

działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności 

gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw. Odczytano uchwałę indywidualną Nr 

VI/3/2020 dla operacji wybranej do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestu. 

Jednocześnie Rada Decyzyjna zdecydowała, że w związku z zaistniałymi zmianami na liście 

operacji wybranych do dofinansowania należy unieważnić poczynione wcześniej ustalenia w 

zakresie obniżenia kwoty wsparcia dla wniosku o Nr LGDMM I/RW/PROW/0-1b/2020/1. W 

związku z tym ustalona obecnie przez LGD kwota wsparcia dla tego wniosku to: 108 

798,00zł 

Część II – dokonanie poprawy omyłek i błędów w dokumentacji z naboru Nr 10/2020 

Uczestnicy posiedzenia przedyskutowali uwagi zawarte w piśmie z Urzędu 

Marszałkowskiego informującym o błędach w dokumentacji. Podjęte zostały uchwały 

zmieniające: 

 Nr VI/4/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/24/2020 Rady Decyzyjnej LGD 

„Mazurskie Morze” z dnia  21.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 10/2020 w zakresie środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 Nr VI/5/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/2020 Rady Decyzyjnej LGD 

Mazurskie Morze” z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania. 

 
Ad. 6 Wolne wnioski i zapytania 

Rada Decyzyjna przeanalizowała listy operacji wybranych do dofinansowania zmienionych w wyniku 

rozpatrzenia protestów. Dotyczy to Naboru nr 1/2020 – rozwijanie działalności gospodarczej (PROW) 

i Naboru nr 9/2020 – ogólnodostępna infrastruktura turystyczna/rekreacyjna (PORYBY). Po dyskusji 

zebrani postanowili, że Wnioskodawcom znajdującym się na pierwszej pozycji poza dostępnymi 

środkami zostanie przedstawiona propozycja dofinansowania w mniejszej kwocie w wyniku czego 

operacje mieścić się będą w limicie środków przewidzianym w ogłoszonym naborze. W przypadku 

Naboru nr 1/2020 dotyczy to operacji Nr LGDMM I/RW/PROW/0-1b/2020/7, Wnioskodawca: 

FARYJ/MOTO PARK. W przypadku Naboru Nr 9/2020 dotyczy to operacji Nr LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-9b/2020/4, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Właścicieli Domków 

Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego "Irys" w Orzyszu. 

Ad. 7 Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie. 

   Sekretarz Posiedzenia   Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

      Jarosław Puszko             Beata Szymankiewicz 


