
1 
 

Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 24.01.2022 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. 

Przewodnicząca złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu obejmującego 

dokonanie poprawek w uchwałach z dnia 24.11.2021 w sprawie list rankingowych. Zmiana w uchwałach 

dotyczy wykreślenia informacji o dokonaniu przeliczenia limitu Euro po przekazaniu wniosków do  

Urzędu Marszałkowskiego. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmianę w porządku obrad. 

Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji 

Wszyscy obecni wypełnili rejestr interesów Rady. 

Ad. 3 Przedstawienie informacji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uznania protestu złożonego 

w naborze nr 7/2021 

Pracownik Biura przedstawił treść pisma, która została również rozesłana członkom Rady 

korespondencja elektroniczną.  

Ad. 4 Dokonanie analizy pisma i ponownej oceny operacji. 

Zebrani przedyskutowali uwagi zawarte w piśmie i ponownie przeanalizowali złożony protest do oceny 

operacji. Podjęto decyzje o uwzględnieniu przez Radę Decyzyjną protestu w całości. 

Rada Decyzyjna dokonała ponownej oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru. W tym celu utworzono zespół, które dokonał wypełnienia kart oceny. 

Zespół oceniający w składzie: Krzysztof Szlejter, Andrzej Klimek, Jarosław Puszko dokonał ponownie 

wstępnej oceny operacji nr LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2021/18  

Członkowie zespołów wypełnili karty oceny i przedstawili proponowaną ocenę Radzie decyzyjnej do 

przegłosowania. 

Rada Decyzyjna dokonała głosowania w zakresie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami: 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-7/2021/18. 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 

sektora rybackiego 

max. 10 pkt. 

Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy  i 

udokumentował ten fakt  

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 
Wnioskodawca jest osobą, o której 

mowa w §6 ust. 5 Rozporządzenia 

przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i 

udokumentował ten fakt 

10 pkt. 

2. 

Przynależność do 

grupy 

defaworyzowanej 

Wnioskodawca jest osobą w wieku do 

40 lat pozostającą bez zatrudnienia w 

formie umowy o pracę 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

3. 

Tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

max. 15 pkt. 

W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostanie 1 miejsce pracy 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 15 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
W wyniku realizacji operacji 

utworzone zostaną 2 i więcej miejsc 

pracy 

15 pkt 

4. 

Utrzymanie miejsc 

pracy w sektorze 

rybackim 

max. 15 pkt. 

Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 i w wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostanie 

1 miejsce pracy w sektorze rybackim 

5 pkt 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 brak Wnioskodawca spełnia kryterium 

określone w pkt. 1 W wyniku 

realizacji operacji utrzymane zostaną 

co najmniej 2 miejsca pracy w 

sektorze rybackim 

15 pkt 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 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) 

6. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

max. 10 pkt. 

Operacja dotyczy rozwoju działalności 

gospodarczej opartej o wykorzystanie 

wodnego potencjału obszaru. 

5 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 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 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 Brak 

8. 

Wpływ na 

różnicowanie 

działalności i 

dywersyfikację 

zatrudnienia w 

sektorze rybactwa 

max. 10 pkt. 

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  nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 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. 

9. 

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 

8/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 44% 
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Ad. 5 i 6 Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów.  

Podjęta została uchwała Nr 1/1/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania po rozpatrzeniu protestów.  

Odczytano uchwały indywidualne w sprawie zmian uchwał dla operacji, w której uwzględniono protest w 

całości. Uchwała Nr i/2/2022.   

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał z dnia 24.11.2021 r. w zakresie obejmującym 

wykreślenie pod listą rankingową adnotacji o przeliczeniu Euro. 

 Uchwała Nr I/3/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/4/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020 w ramach naboru nr 6/2021 

 Uchwała Nr I/4/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/7/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020 w ramach naboru nr 8/2021 

 Uchwała Nr I/5/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/8/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020 w ramach naboru nr 9/2021 

 Uchwała Nr I/6/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/3/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020 w ramach naboru nr 10/2021 po rozpatrzeniu protestów 

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w posiedzeniu i dokonała jego zamknięcia. 

 

Sekretarz Rady Decyzyjnej   Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

     Patrycja Ostrowska            Beata Szymankiewicz 


