Protokół
z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 21.05.2020 r., godz.13.00
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. Rada rozpoczęła posiedzenie w
składzie 12-osobowym (bez p. Karola Lisowskiego). Przed przystąpieniem do dalszej części Pan
Marek Szabelski poinformował, że musi opuścić posiedzenie ze względu na obowiązki zawodowe.
Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji
Od tego momentu Rada pracowała w składzie 11-osobowym (bez Karola Lisowskiego i Marka
Szabelskiego). Członkowie Rady, którzy nie uczestniczyli w poprzednim posiedzeniu, wypełnili
deklaracje poufności i bezstronności dla naboru 10/2020 i dla operacji własnej. Deklaracje dotyczące
pozostałych naborów wypełnione zostały na wcześniejszych posiedzeniach. Wszyscy obecni wypełnili
rejestr interesów Rady.
Część I – rozpatrzenie protestów do oceny operacji wg lokalnych kryteriów
Ad. 3 Przedstawienie informacji o złożonych protestach
Pracownik Biura ponownie przedstawił informację o złożonych protestach do oceny operacji w
ramach naboru nr 1/2020, 3/2020 i 9/2020.
Ad. 4 Dokonanie przez Radę oceny spełnienia kryteriów formalnych protestu.
Rada dokonała ponownej analizy spełnienia wymogów formalnych przez złożone protesty.
Ad. 5 Podjęcie uchwał
Rada Decyzyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/1/2020 w sprawie
zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi formalne, złożonych w naborze nr 1/2020, 3/2020
i 9/2020.
Rada decyzyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/2/2020 w sprawie
zatwierdzenia listy protestów nie spełniających wymogów formalnych, złożonych w naborze nr
1/2020 i pozostających bez rozpatrzenia.
Ad. 6 Przeprowadzenie analizy złożonych protestów
Przewodnicząca Rady przedstawiła wnioski z analizy protestów dokonanej na poprzednim
posiedzeniu. Członkowie Rady ponownie przedyskutowali złożone protesty spełniające wymogi
formalne. W przypadku 9 analizowanych protestów Członkowie Rady zdecydowali o podtrzymaniu
dotychczasowego stanowiska w zakresie oceny operacji.
W przypadku jednego protestu Rada Decyzyjna zdecydowała o uwzględnieniu protestu dla jednego
kryterium oceny.
W przypadku operacji o numerze LGD MM I/RW/PORYBY/0-9b/20208/4, dla której uwzględniono
protest w części dokonano ponownego wypełnienia kart oceny wg lokalnych kryteriów. Przypomniano
dokonaną ponowną ocenę w/w operacji dokonaną przez zespół w składzie: Beata Szymankiewicz,
Marek Łachacz, Waldemar Nieżorawski, Karol Lisowski. Zespół przedstawił propozycję oceny po
wypełnieniu kart. Przeprowadzono ocenę Rady w zakresie zgodności z kryteriami.
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Dla operacji wg numeru LGD MM I/RW/PORYBY/0-9b/20208/4. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny.

Lp.

1.

2.

3.

Kryterium

Efekt trwałości
rezultatów operacji

Opis

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.

Wpływ na
W wyniku realizacji operacji wiedza
zwiększenie wiedzy w zakresie rybackiego dziedzictwa
i świadomości
kulturowego przekazana zostanie co
mieszkańców o
najmniej 150 osobom
rybackim
W wyniku realizacji operacji wiedza w
dziedzictwie
zakresie rybackiego dziedzictwa
kulturowym.
kulturowego przekazana zostanie co
najmniej 50 uczniom, lub
max. 10 pkt.
przedszkolakom
Operacja polega na realizacji
Wpływ na
inwestycji w ogólnodostępną
zwiększenie
infrastrukturę turystyczną lub
konkurencyjności
rekreacyjną związaną historycznie lub
obszaru.
terytorialnie z działalnością rybacką.

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

11/0

brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

11/0

brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

11/0

Możliwa
punktacja

5 pkt

5 pkt.

5 pkt.

10 pkt.

2

brak

Lp.

Kryterium

1)

4.

Zdolność
beneficjenta do
efektywnej
realizacji operacji
w terminie 2 lat od
dnia zawarcia
umowy

6.

do wniosku dołączone jest pozwolenie
budowlane, pozwolenie wodnoprawne albo zgłoszenie, o których
mowa w przepisach prawa
budowlanego (w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji),

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

11/0

brak

brak

Możliwa
punktacja

10 pkt.

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.

Innowacyjność
operacji

Operacja spełnia kryterium
innowacyjności

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

11/0

Efekt aktywności i
współpracy

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

11/0

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

max. 10 pkt.

5.

Opis

Przyznana punktacja

3

brak

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów.
Rada podjęła uchwałę Nr V/3/2020 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do
dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 9/2020 po rozpatrzeniu protestów.
Przygotowano i odczytano uchwałę indywidualną Nr V/4/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr
III/52/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie listy protestów z podtrzymanym stanowiskiem Rady.
Podjęta została uchwała Nr V/5/2020 w sprawie zatwierdzenia listy protestów dla których Rada
podtrzymała w całości dotychczasowe stanowisko w zakresie oceny operacji. Uchwała zawiera zapis o
przekazaniu protestów do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stanowisko Rady
Decyzyjnej dotyczące braku podstaw do zmiany przyjętego rozstrzygnięcia zawarte zostało w
załącznikach do uchwały.
Podjęta została uchwała Nr V/6/2020 w sprawie zatwierdzenia listy protestów dla których Rada
podtrzymała w części dotychczasowe stanowisko w zakresie oceny operacji. Uchwała zawiera zapis o
przekazaniu protestów do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stanowisko Rady
Decyzyjnej dotyczące braku podstaw do zmiany w całości przyjętego rozstrzygnięcia zawarte zostało
w załącznikach do uchwały.
Część II – dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie zgodności z lokalnymi
kryteriami – nabór nr 4/2020 i 5/2020

Ad. 9 Przeprowadzenie głosowania dla oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi
kryteriami
Przedstawiciele zespołu nr 1 i 2, którzy dokonali wypełnienia kart na poprzednim
posiedzeniu, przedstawili 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 – Nabór Nr 4/2020
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2020/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

5

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja

6

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2020/2. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

7

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2020/3. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

9

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2020/4. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

11

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja

12

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-4/2020/5. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

13

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja

14

Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności z kryteriami – Nabór Nr 4/2020
Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.
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Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/2. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

17

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/3. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.

19

Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/4. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.
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Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/5. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.
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Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-5/2020/6. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej
obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.
max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 10
punktów w kryterium

11/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

Przyznana punktacja

5 pkt.
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Lp.

Kryterium

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 36%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 45%

3.

max. 5 pkt.

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za nie przyznaniem
punktów w kryterium

11/0

Brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

11/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,

4.

Opis

Przyznana punktacja
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Rada Decyzyjna podjęła uchwały:
- Nr V/7/2020 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania w ramach
naborów wniosków Nr 4/2020, 5/2020 w zakresie środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
- Nr V/8/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w
ramach naboru wniosków Nr 4/2020.
Odczytano uchwały indywidualne dla operacji:
- od numeru V/9/2020 do numeru V/13/2020 – dla Naboru nr 4/2020
- od numeru V/14/2020 do numeru V/19/2020 – dla Naboru nr 5/2020
Część III – dokonanie oceny operacji złożonych w naborze nr 10/2020 i operacji własnej
Ad. 10 Głosowanie nad zgodnością z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członkowie Rady Decyzyjnej przedyskutowali operację, a następnie wypełniona została karta
oceny zgodności operacji z PROW dla Naboru Nr 10/2020 po uzupełnieniach. Następnie
omówiono wniosek na dofinansowanie operacji własnej złożony przez LGD Mazurskie
Morze i wypełniono dla tej operacji kartę oceny zgodności z PROW. Rada Decyzyjna podjęła
uchwały:
- nr V/20/2020 w sprawie: zatwierdzenia pozytywnej oceny operacji w zakresie zgodności z
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru Nr 10/2020,
- nr V/21/2020 w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny operacji własnej LGD „Mazurskie
Morze” w zakresie zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacji niezgodnych z programem nie było
Ad. 11 Głosowanie nad zgodnością z LSR
W tym momencie posiedzenia do składu Rady dołączył p. Karol Lisowski. Do przygotowania
wstępnej oceny dla dwóch operacji wyznaczono zespół w składzie: Zespół Beata
Szymankiewicz, Marek Łachacz, Waldemar Nieżorawski, Karol Lisowski. Członkowie
zespołu wypełnili karty oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie jeden z
przedstawicieli zespołu przedstawił rekomendację za stwierdzeniem zgodności z LSR dwóch
operacji. Przeprowadzono głosowanie przez Radę nad propozycją zespołu. Rada podjęła
uchwały:
- nr V/22/2020 w sprawie: zatwierdzenia pozytywnej oceny operacji w zakresie zgodności z
Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru Nr 10/2020.
Głosowanie dla tej operacji odbyło się w składzie 12-osobowym (bez p. M. Szabelskiego).
- nr V/23/2020 w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny operacji własnej LGD „Mazurskie
Morze” w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze”.
Głosowanie dla tej operacji odbyło się w składzie 11-osobowym (bez p. M. Szabelskiego i
bez p. Piotra Sobiecha, który musiał opuścić posiedzenie Rady).
Ad. 12 Przeprowadzenie oceny Rady w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami.
Zespół w składzie wymienionym w pkt 12 dokonał wypełnienia kart oceny. Przedstawił
propozycję Radzie Decyzyjnej i po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad kryteriami.
Głosowanie odbyło się w składzie 9-osobowym, ponieważ obrady musieli opuścić p.
Władysław Sawa i p. Karol Lisowski.
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-10/2020/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

2.

3.

Kryterium

Zakres
oddziaływania na
rozwój obszaru

Tworzenie
nowych miejsc
pracy
max. 15 pkt.

Wpływ na
konkurencyjność
obszaru w branży
turystycznej
max.10 pkt.

Opis

W wyniku realizacji operacji
przewidywane jest zwiększenie
sprzedaży usług lub produktów
oferowanych przez podmioty
współpracujące
W wyniku realizacji operacji
utworzone zostanie 1 miejsce pracy
W wyniku realizacji operacji
utworzone zostaną 2 i więcej miejsc
pracy.
W wyniku realizacji operacji
opracowana zostanie i wdrożona oferta
kompleksowego świadczenia usług na
którą składają się co najmniej 4 usługi
podstawowe świadczone przez co
najmniej 2 podmioty

W wyniku realizacji operacji
opracowana zostanie i wdrożona
oferta kompleksowego świadczenia
usług na którą składają się więcej niż
4 usługi podstawowe świadczone
przez co najmniej 3 podmioty

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady
TAK-zgoda na
rekomendację zespołu/
NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

9/0

Brak

Rekomendacja zespołu za
nie przyznaniem punktów
w kryterium

9/0

Brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

9/0

Brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

5 pkt.

15 pkt.

Zdanie odrębne

5 pkt.

10 pkt.
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Lp.

4

Kryterium

Wpływ na
zmniejszenie
mono
sektorowości
gospodarczej
obszaru
max. 10 pkt

5.

Zaangażowanie
środków innych
niż środki PROW
max. 6 pkt.

Opis

W wyniku realizacji operacji
opracowana zostanie i wdrożona
oferta kompleksowej sprzedaży
produktów, lub usług lokalnych
(spoza branży turystycznej) przez co
najmniej 3 podmioty

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady
TAK-zgoda na
rekomendację zespołu/
NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

9/0

Brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 3 punktów w
kryterium

9/0

Brak

Możliwa
punktacja

Zdanie odrębne

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji
opracowana zostanie i wdrożona
oferta kompleksowej sprzedaży
produktów, lub usług lokalnych
(spoza branży turystycznej) przez
więcej niż 3 podmioty

10 pkt.

Zadeklarowany wkład własny
wnioskodawcy powoduje
zmniejszenie określonej
intensywności pomocy o 5%

3 pkt.

Zadeklarowany wkład własny
wnioskodawcy powoduje
zmniejszenie określonej
intensywności pomocy o 10% i
więcej

Przyznana punktacja

6 pkt.
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Lp.

6.

Kryterium

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady
TAK-zgoda na
rekomendację zespołu/
NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

9/0

Możliwa
punktacja

Opis

Innowacyjność
operacji

Operacja spełnia kryterium
innowacyjności.

udział
procentowy grup
interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 44%
sektor społeczny - 33%
sektor gospodarczy - 33%

5 pkt.

Zdanie odrębne

Brak

Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PROW/0-OW/2020/1. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji.

Lp.

1.

Kryterium

Wpływ na
zwiększenie
spójności
terytorialnej

Opis

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
historyczno-kulturowych

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

9/0

Brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.

30

Lp.

Kryterium

obszaru poprzez
budowanie
tożsamości
lokalnej.

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

9/0

brak

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

9/0

Brak

Możliwa
punktacja

Operacja przyczynia się do promowania i
przekazania do społeczeństwa wiedzy o
dziedzictwie lokalnym w zakresie zasobów
przyrodniczych

5 pkt.

Operacja będzie realizowana przez co
najmniej 2 partnerów.

5 pkt.

max. 5 pkt.

Efekt aktywności i
współpracy
2.

max. 10 pkt.

Efekt trwałości
rezultatów operacji,
3.

max. 5 pkt.

W wyniku realizacji operacji wiedza o
obszarze oraz w zakresie dziedzictwa
lokalnego przekazana zostanie co najmniej
200 osobom.

5 pkt.

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa historyczno-kulturowego, np.
wioska tematyczna, miejsce ginących
zawodów, ekspozycja, ogólnodostępny
obiekt zabytkowy, itp.

5 pkt.
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Lp.

4.

Kryterium

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak
zgody (zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu
za przyznaniem 5
punktów w kryterium

9/0

Brak

Możliwa
punktacja

W wyniku realizacji operacji powstanie stałe
miejsce związane z zachowaniem
dziedzictwa przyrodniczego, np. wioska
edukacyjna, ścieżka przyrodnicza,
ekspozycja, itp.

5 pkt.

Efekt budowania
wizerunku jakości
produktów i usług
lokalnych

Operacja przewiduje działania w zakresie
promocji produktów, lub usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

sektor publiczny - 44%
sektor społeczny - 33%
sektor gospodarczy - 33%
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Rada Decyzyjna podjęła uchwały:
- nr V/24/2020 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 V/25/2020 zatwierdzenia wyboru operacji własnej LGD „Mazurskie Morze”.
Odczytano indywidualne uchwały dla powyższych operacji: nr V/26/2020 dla Naboru nr
10/2020 i nr V/27/2020 dla operacji własnej.
Część IV – dokonanie poprawek błędów wskazanych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego
oraz omyłek w uchwałach indywidualnych podjętych na posiedzeniu w dniu 30.03.2020r.
1. Rada Decyzyjna podjęła uchwały zmieniające uchwały:
 nr V/28/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2020 z dnia 30.03.2020 r. w
sprawie wybrania operacji do dofinansowania (wpisano poprawną kwotę
dofinansowania),
 nr V/29/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2020 z dnia 30.03.2020 r. w
sprawie wybrania operacji do dofinansowania (wpisano poprawny adres
Wnioskodawcy),
 nr V/30/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie
wybrania operacji do dofinansowania(wpisano poprawną kwotę dofinansowania).
 Nr V/31/2020w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały nr III/1/2020 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
 Nr V/32/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2020 z dnia 30.03.2020 r. w
sprawie wybrania operacji do dofinansowania(wpisano poprawną kwotę
dofinansowania).
 Nr V/33/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/ /2020 z dnia 30.03.2020 r. w
sprawie wybrania operacji do dofinansowania(wpisano poprawną kwotę
dofinansowania).
2. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego wskazywało na możliwość wystąpienia błędu w
obliczeniu składu procentowego grup interesów przy ocenie trzech wniosków o
dofinansowanie złożonych w ramach środków PO „Rybactwo i Morze”. Dotyczy to
wniosków
o
numerach:
LGDMM
I/RW/PORYBY/0-6c/2020/3,
LGDMM
I/RW/PORYBY/0-7b/2020/3, LGDMM I/RW/PORYBY/0-8/2020/4. Rada po analizie
dokumentów rzeczywiście stwierdziła, że w obliczaniu udziału procentowego grup
interesów nie uwzględniono wyłączenia z oceny jednego z członków Rady obecnego na
posiedzeniu na którym odbyło się głosowanie. Dlatego obecnie zdecydowano o dokonaniu
ponownego głosowania przedstawionej przez zespół oceny punktowej dla w/w operacji.
Głosowanie odbyło się w składzie 9-osobowym (bez W.Sawy, P.Sobiecha, K.Lisowskiego,
M.Szabelskiego).
Wyniki głosowania przedstawiono poniżej:
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-6c/2020/3. Z oceny operacji wyłączyli się: Beata Szymankiewicz, Adam Kwast.

Lp.

Kryterium

Przynależność do
sektora rybackiego
1.

max. 10 pkt.

2.

Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres krótszy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt
Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt

Przynależność do
grupy
defaworyzowanej

Wnioskodawca jest osobą w wieku do
40 lat pozostającą bez zatrudnienia w
formie umowy o pracę

Tworzenie nowych
miejsc pracy.

W wyniku realizacji operacji
utworzone zostanie 1 miejsce pracy
W wyniku realizacji operacji
utworzone zostaną 2 i więcej miejsc
pracy
Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 i w wyniku
realizacji operacji utrzymane zostanie
1 miejsce pracy w sektorze rybackim
Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 W wyniku
realizacji operacji utrzymane zostaną
co najmniej 2 miejsca pracy w
sektorze rybackim

3.

max. 15 pkt.

4.

Opis

Utrzymanie miejsc
pracy w sektorze
rybackim
max. 15 pkt.

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 pkt w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

5 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

5 pkt.
15 pkt

brak

5 pkt

15 pkt
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brak

Lp.

5.

6.

Kryterium

Innowacyjność
operacji

Operacja spełnia kryterium
innowacyjności

Rozwój
przedsiębiorczości
w oparciu o lokalny
produkt
rybołówstwa i
akwakultury

Operacja dotyczy tworzenia lub
rozwoju działalności usługowej
prowadzonej w oparciu o lokalny
produkt rybołówstwa i akwakultury.

max. 10 pkt.

7.

Opis

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu
udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

5 pkt.

5 pkt.

Operacja dotyczy tworzenia lub
rozwoju działalności produkcyjnej
prowadzonej w oparciu o lokalny
produkt rybołówstwa i akwakultury.

10 pkt.

Wnioskodawca wykazał, że
zaplanowane w operacji inwestycje
oraz zakupy przewidują zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu.

5 pkt.

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 28%
sektor gospodarczy - 43%
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brak

brak

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-7b/2020/3. Z oceny operacji wyłączyli się: Beata Szymankiewicz, Adam Kwast.

Lp.

Kryterium

Przynależność do
sektora rybackiego
1.

max. 10 pkt.

2.

Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres krótszy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt
Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt

Przynależność do
grupy
defaworyzowanej

Wnioskodawca jest osobą w wieku do
40 lat pozostającą bez zatrudnienia w
formie umowy o pracę

Tworzenie nowych
miejsc pracy.

W wyniku realizacji operacji
utworzone zostanie 1 miejsce pracy
W wyniku realizacji operacji
utworzone zostaną 2 i więcej miejsc
pracy
Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 i w wyniku
realizacji operacji utrzymane zostanie
1 miejsce pracy w sektorze rybackim
Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 W wyniku
realizacji operacji utrzymane zostaną
co najmniej 2 miejsca pracy w
sektorze rybackim

3.

max. 15 pkt.

4.

Opis

Utrzymanie miejsc
pracy w sektorze
rybackim
max. 15 pkt.

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

5 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

5 pkt.
15 pkt

brak

5 pkt

15 pkt
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brak

Lp.

5.

6.

Kryterium

Innowacyjność
operacji

Rozwój
przedsiębiorczości
max. 10 pkt.

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

brak

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

Operacja spełnia kryterium
innowacyjności

5 pkt.

Operacja dotyczy rozwoju działalności
gospodarczej opartej o wykorzystanie
wodnego potencjału obszaru.

5 pkt.

Operacja dotyczy zakładania nowej
działalności opartej o wykorzystanie
wodnego potencjału obszaru.

10 pkt.

7.

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu

Wnioskodawca wykazał, że
zaplanowane w operacji inwestycje
oraz zakupy przewidują zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu.

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

8.

Wpływ na
różnicowanie
działalności i
dywersyfikację
zatrudnienia w

Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 i operacja
przewiduje wprowadzenie na rynek
nowych usług lub produktów nie
związanych z podstawową
działalnością rybacką.

10 pkt.

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

7/0
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brak

Brak

brak

Lp.

Kryterium

sektorze rybactwa
max. 10 pkt.

9.

Wpływ na rozwój
ekonomii
społecznej na
obszarze LGD
udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

Wnioskodawca spełnia kryterium
określone w pkt. 1 i operacja
przewiduje rozwój i udoskonalanie
oferowanych usług lub produktów nie
związanych z podstawową
działalnością rybacką.

5 pkt.

Przedmiotem operacji jest rozwój
działalności gospodarczej podmiotu
ekonomii społecznej

5 pkt.

Zdanie odrębne

brak

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 28%
sektor gospodarczy - 43%

Dla operacji wg numeru wniosku: LGD MM I/RW/PORYBY/0-8/2020/4. Z oceny operacji wyłączyli się: Beata Szymankiewicz, Adam Kwast.

Lp.

1.

Kryterium

Przynależność do
sektora rybackiego

Opis

Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres krótszy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja
Zdanie odrębne

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 10 punktów w
kryterium

7/0

brak

Możliwa
punktacja

5 pkt.
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Lp.

Kryterium

max. 10 pkt.

2.

Wpływ na
zachowanie
bioróżnorodności w
jeziorach obszaru
LGD

Opis

Przyznana punktacja

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

Wnioskodawca jest osobą, o której
mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i
udokumentował ten fakt

10 pkt.

Operacja przewiduje objęcie
działaniami w zakresie
przeciwdziałania kłusownictwu obszar
co najmniej 2 jezior

5 pkt.

Zdanie odrębne

brak

max. 5 pkt.

W wyniku realizacji operacji
przeprowadzony zostanie proces
renaturyzacji obszaru co najmniej 1
jeziora zniszczonego w wyniku
eutrofizacji

5 pkt.

3.

Wpływ na
zwiększenie
konkurencyjności
obszaru w zakresie
atrakcyjności
wędkarskiej i
rybackiej

Operacja przyczynia się do
przywracania lub zachowania
potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa na obszarze co najmniej 2
jezior

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za nie
przyznaniem punktów w
kryterium

7/0

brak

4.

Innowacyjność
operacji

Operacja spełnia kryterium
innowacyjności

5 pkt.

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

brak
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Lp.

5.

6.

Kryterium

Opis

Przyznana punktacja

Rekomendacja zespołu

Głosowanie Rady TAKzgoda na rekomendację
zespołu/ NIE – brak zgody
(zdanie odrębne)

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Rekomendacja zespołu za
przyznaniem 5 punktów w
kryterium

7/0

Możliwa
punktacja

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu

Wnioskodawca wykazał, że
zaplanowane w operacji inwestycje
oraz zakupy przewidują zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu.

5 pkt.

Wpływ na poprawę
sytuacji na
lokalnym rynku
pracy

w wyniku realizacji operacji
utrzymane zostanie co najmniej 1
miejsce pracy

5 pkt.

udział procentowy
grup interesu przy
ocenie wniosku

Przyznana punktacja

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 28%
sektor gospodarczy - 43%
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Zdanie odrębne

brak

brak

Ad. 14 Nie zgłoszono wniosków i zapytań.
Ad. 15 Przewodnicząca Rady podziękowała obecnym i zakończyła posiedzenie.

Sekretarz Rady Decyzyjnej

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

Sebastian Kwiatkowski

Beata Szymankiewicz
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