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         Koźmin Wlkp. 3.01.2017 r.  

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, które odbyło się 

w dniu 3.01.2017 r.. 

 

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10.00 i odbyło się w Koźminie Wlkp., 63-

720 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 23 w biurze LGD. 

 

2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem 

na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i Księgę Interesów, następnie 

przekazując je Przewodniczącemu Rady. 

 

3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków 

Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy 

obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 13.  

i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 

Regulaminu. 

Parytety sprawdzono na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz Księgi 

Interesów przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego: 

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Innych grup interesu nie zdiagnozowano. 

4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 

1) Piotr Curyk – Przewodniczący, 

2) Mariusz Dymarski – Wiceprzewodniczący, 

3) Marek Rożek, 

4) Justyna Gryszka, 

5) Violetta Krzekotowska, 

6) Jacek Wybierała, 

7) Paulina Pawlak, 

8) Mariola Wosińska, 

9) Paweł Adamek, 

10) Wojciech Goliński, 

11) Andrzej Nagler, 

12) Danuta Sikora,  

13) Elżbieta Filipiak, 

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w 

dalszej części Protokołu. 

 

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto Sławomir Szyszka - Prezes Zarządu oraz Dawid 

Bała - Pracownik Biura, którzy weszli w skład Komisji ds. prawidłowości procesu 

oceny 
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6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie 

głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Przewodniczący na sekretarza obrad 

zaproponował kandydaturę Sekretarza Rady Danutę Sikora. Sekretarzem posiedzenia 

została Danuta Sikora, wybrany stosunkiem głosów: 

1) 12 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 1 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane.  

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek 

posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym 

konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. 

 

W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku 

posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez 

Przewodniczącego porządkiem.  

 

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował: 

1. Podpisanie listy obecności, deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów.  

2. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 

3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia poprzez sprawdzenie quorum i parytetów. 

4. Wybór Sekretarza posiedzenia.  

5. Przedstawienie porządku  posiedzenia. 

6. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków. 

7. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez 

Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat. 

8. Dokonanie wstępnej oceny wniosków, podjęcie uchwały w tym zakresie. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które 

zostały złożone w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie: 

a) zgodności operacji objętych wnioskami z zakresem tematycznym wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków, 

b) zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru z LSR, 

c) oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru, 

d) ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami. 

10. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 
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8. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy. Przewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi 

Interesów. Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania 

oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi: 

1) Elżbieta Filipiak - wyłączony z omawiania i oceny operacji Założenie działalności 

gospodarczej, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna objętej wnioskiem 

złożonym przez Pawła Filipiaka ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 2 

Deklaracji bezstronności. 

2) Wojciech Goliński - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do maszyn 

rolniczych złożonym przez Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska- Wyzuj ze 

względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 10 Deklaracji bezstronności oraz wyłączony z 

omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez Gminę Borek Wlkp. ze względu na 

okoliczność pkt. III. ppkt. 10 Deklaracji bezstronności. 

3) Mariusz Dymarski - wyłączony z omawiania i oceny operacji Zagospodarowanie 

boiska w Rozdrażewie oraz operacji Wyposażenie placu zabaw w Budach złożonym 

przez Gminę Rozdrażew ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 1 i 10 Deklaracji. 

bezstronności. 

4) Piotr Curyk - wyłączony z omawiania i oceny operacji Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli złożonym przez Robert Brzykcy ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 

111 Deklaracji bezstronności. 

5) Paweł Adamek - wyłączony z omawiania i oceny operacji Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli złożonym przez Robert Brzykcy ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 

10 Deklaracji bezstronności oraz wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej 

wnioskiem Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez 

Gminę Borek Wlkp. ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 10 Deklaracji 

bezstronności.  

6) Marek Rożek - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez Gminę 

Borek Wlkp. ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 1 i 10 Deklaracji 

bezstronności. 

7) Mariola Wosińska - wyłączony z omawiania i oceny operacji Zagospodarowanie 

boiska w Rozdrażewie oraz operacji Wyposażenie placu zabaw w Budach złożonym 

przez Gminę Rozdrażew ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 7 Deklaracji. 

bezstronności. 

8) Paulina Pawlak - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez Gminę 

Borek Wlkp. ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 11 Deklaracji bezstronności. 

9) Violetta Krzekotowska - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej 

wnioskiem Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do 

maszyn rolniczych złożonym przez Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska- 

Wyzuj ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 2 Deklaracji bezstronności. 
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9. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem 

dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które 

mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w 

trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie 

Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków. 

 

10. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, 

przekazał informację, że w ramach naboru 1/2016 brak jest wniosków, które nie 

zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

Dodatkowo pracownik biura Dawid Bała wskazał, że jeden z potencjalnych 

wnioskodawców zrezygnował ze złożenia wniosku, przed jego złożeniem ze względu, 

że nie posiadał kompletu niezbędnych dokumentów.   

 

11.  Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w 

ramach naboru, w kolejności ich złożenia.   

Prezes Zarządu Sławomir Szyszka na wstępie przypomniał zakres przedsięwzięć w 

ramach których był prowadzony nabór wniosków, oraz limity dostępnych środków.  

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury 

społecznej oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej 

infrastruktury  złożono 3 wnioski. 

W ramach Przedsięwzięcia 2.1.1.  tj. Zakładanie działalności gospodarczej złożono 9 

wniosków.  

W ramach Przedsięwzięcia 2.1.2.  tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej złożono 3 wnioski. Dokonał oficjalnego przedstawienia ewidencji 

złożonych wniosków, stwierdzając że listę zamknięto na nr 15. Prezes pouczył 

Radnych, aby dochowali jak najwyższej staranności przy dokonywaniu oceny ze 

względu, że jest to pierwsza ocena w ramach LSR 2016-2020 oraz dochowaniu 

poufności.   

Na prośbę Przewodniczącego szczegółowe omówienie poszczególnych wniosków 

przez pracownika biura, nastąpiło bezpośrednio przed oceną każdego z wniosków, 

zachowując wyłączenie z omawiania osób podlegających wykluczeniem, a w 

przypadku części obrad dotyczących wniosku w stosunku, do którego podlega 

wykluczeniu Przewodniczący Rady, o prowadzenie obrad został poproszony 

Wiceprzewodniczący.   

 

12.  Dokonano wstępnej oceny wniosków w kolejności ich wpływu, korzystając ze 

wzorów formularzy weryfikacyjnych stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych nr 

2/1/2016 uzupełnionych w polu uwagi o dane identyfikujące poszczególne wnioski 

oraz pozostałe elementy niezbędne do wstępnej oceny wniosków. Przewodniczący 

przed przystąpieniem do głosowania/rozdania kart przypomniał  o obowiązku 

wyłączenia się z oceny wstępnej członków Rady, którzy podlegają wyłączeniu w 

odniesieniu do konkretnych wniosków.  

Członkom Rady rozdano przygotowane formularze, a przed ich wypełnieniem na 

prośbę Przewodniczącego pracownik biura Dawid Bała omawiał, poszczególne punkty 

podlegające weryfikacji w odniesieniu do poszczególnych wniosków.  
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W zakresie przeprowadzanej wstępnej oceny zachowano wykluczenia zgodnie z pkt. 8 

niniejszego protokołu.  

W wyniku przeprowadzonej przez Sekretarza weryfikacji formularzy wypełnionych 

przez członków Rady stwierdzono, że wniosek nr I/11/16 pani Anny Iwańskiej pt.: 

Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie usług prania i czyszczenia wyrobów 

włókienniczych i futrzarskich uzyskał negatywny wynik oceny wstępnej. W wyniku 

analizy złożonego wniosku i załączników, po krótkiej dyskusji ustalono, że powodem 

negatywnej oceny jest wskazanie w przedmiotowym wniosku, że miejscem realizacji 

operacji nie jest obszar objętym LSR, gdyż wnioskodawca zamierza prowadzić 

działalność w Krotoszynie, oraz fakt, że operacja nie zakłada realizacji co najmniej 

jednego wskaźnika zaplanowanego w LSR podanego w załączniku nr 1 do ogłoszenia 

o naborze. Pozostałe wnioski złożone w ramach naboru uzyskały pozytywną ocenę 

wstępną.  

Na polecenie Przewodniczącego pracownik biura sporządził Listę wniosków 

poddanych wstępnej ocenie w ramach naboru wniosków nr 1/2016. 

W wyniku zakończenia oceny wstępnej podjęto Uchwałę nr I/1/17 w sprawie 

zatwierdzenia listy wniosków poddanych wstępnej ocenie w ramach naboru nr 1/2016 

ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r.  

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 13 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

13. Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru1/2016. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków: 

1) Operacja Założenie działalności gospodarczej, działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, której wnioskodawcą jest Filipiak Paweł 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 25,00% 

- Grupa interesu społecznego: 33,33% 

- Grupa interesu gospodarczego: 41,67% 

Z oceny i omawiania operacji wyłączona była: Elżbieta Filipiak. 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę.  

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 12 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 
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b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 12 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 10 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 5 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 29. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii. 

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 12 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 12 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

2) Operacja Zakup minikoparki szansą na utworzenie działalności gospodarczej 

której wnioskodawcą jest Florkowski Bartosz 
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Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco. 

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 1 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 0 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 17. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii. 

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

3) Operacja Utworzenie wypożyczalni sprzętu budowlano-ogrodniczego i 

elektronarzędzi której wnioskodawcą jest Małecka Ewa 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco. 

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 
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Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 1 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 0 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 17. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii.  

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

4) Operacja Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjno-

kartograficznych której wnioskodawcą jest Goliński Jakub 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 
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 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 10 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 1 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 25. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii.  

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 
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5) Operacja Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji łożysk, 

kół zębatych i innych elementów napędowych której wnioskodawcą jest Stróżyk 

Elżbieta 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 5 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 5 pkt; 
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 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 26. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii.  

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

6) Operacja Inwestycja w zakresie restrukturyzacji obszaru sprzedaży i 

możliwości logistycznych sprzedaży oraz wzmocnienie jakości doradztwa 

firmy zajmującej się obrotem środków do produkcji rolno-ogrodniczej której 

wnioskodawcą jest „SŁAWA” Zaopatrzenie Ogrodniczo-Rolne Sławomira 

Nabzdyk 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 
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 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1: Wkład własny beneficjenta - 4 pkt;  

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne - 10 pkt ; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji– 2 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R) – 0 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

 Kryterium nr 6: Realizacja operacji zakłada korzystanie z  lokalnych  

produktów i usług z terenu LGD  - 0 pkt; 

 Kryterium nr 7:  Innowacyjność operacji - 11 pkt; 

Suma punktów: 33. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł w formie 

refundacji. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

7) Operacja Utworzenie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli , której wnioskodawcą jest Brzykcy Robert 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 18,18% 

- Grupa interesu społecznego: 36,36% 

- Grupa interesu gospodarczego: 45,45%  
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W związku wyłączeniem Przewodniczącego, obrady w tej części prowadził 

Wiceprzewodniczący. 

Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Piotr Curyk i Paweł Adamek 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 11 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 5 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 0 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 0 pkt; 

Suma punktów: 17. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii.  

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota podana przez Wnioskodawcę jest 

zasadna. 

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

8) Operacja Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie, której 

wnioskodawcą jest Gmina Borek Wielkopolski 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 22,22% 

- Grupa interesu społecznego: 33,33% 

- Grupa interesu gospodarczego: 44,45%  

Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Marek Rożek, Paweł Adamek, 

Wojciech Goliński, Paulina Pawlak.  

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 9 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 9 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 
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Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków 

spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat - 6 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Gotowość operacji do realizacji– 3 pkt; 

 Kryterium nr 3: Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę - 5 pkt; 

 Kryterium nr 4: Operacja zawiera elementy prośrodowiskowe - 0 pkt 

 Kryterium nr 5: Lokalizacja operacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 6: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

 Kryterium nr 7: Innowacyjność operacji - 6 pkt; 

 

Suma punktów: 29. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 154 377,00 zł w formie 

refundacji, a kwota obniżająca budżet LSR wynosi 242 617,50 zł . Kwota ta 

została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 9 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 9 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

9) Operacja Rozwój działalności produkcyjnej firmy ADPAL Adam Szczepaniak 

w oparciu o wdrożenie innowacyjnego produktu – mydło w płynie z mlekiem 

wielbłąda której wnioskodawcą jest ADPAL Adam Szczepaniak 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 
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Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1: Wkład własny beneficjenta - 10 pkt;  

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji– 0 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R) – 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 1 pkt; 

 Kryterium nr 6: Realizacja operacji zakłada korzystanie z  lokalnych  

produktów i usług z terenu LGD  - 6 pkt; 

 Kryterium nr 7:  Innowacyjność operacji - 10 pkt; 

Suma punktów: 39. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 190 750,00 zł w formie 

refundacji.  Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 
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 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

10) Operacja Otwarcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

w zakresie nauki jazdy konnej, a także aktywnego spędzania czasu wolnego 

której wnioskodawcą jest Staniek Joanna 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco. 

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 1 pkt; 
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 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 0 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

Suma punktów: 17. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł  w formie premii. 

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

11) Operacja: Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie , której wnioskodawcą jest 

Gmina Rozdrażew 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 18,18% 

- Grupa interesu społecznego: 36,36% 

- Grupa interesu gospodarczego: 44,46%  

Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Mariusz Dymarski, Mariola 

Wosińska. 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 
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Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 11 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków 

spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat - 6 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Gotowość operacji do realizacji– 3 pkt; 

 Kryterium nr 3: Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę -  5 pkt; 

 Kryterium nr 4: Operacja zawiera elementy prośrodowiskowe - 0 pkt 

 Kryterium nr 5: Lokalizacja operacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 6: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

 Kryterium nr 7: Innowacyjność operacji - 3 pkt; 

 

Suma punktów: 26. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 98 374,00 zł w formie 

refundacji,  a kwota obniżająca budżet LSR wynosi 154 604,03 zł. Kwota ta 

została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

12) Operacja: Wyposażenie placu zabaw w Budach, której wnioskodawcą jest 

Gmina Rozdrażew 
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Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 18,18% 

- Grupa interesu społecznego: 36,36% 

- Grupa interesu gospodarczego: 44,46%  

Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Mariusz Dymarski, Mariola 

Wosińska. 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 11 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków 

spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży do 26 lat - 6 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Gotowość operacji do realizacji– 3 pkt; 

 Kryterium nr 3: Kolejny projekt składany przez wnioskodawcę -  0 pkt; 

 Kryterium nr 4: Operacja zawiera elementy prośrodowiskowe - 0 pkt 

 Kryterium nr 5: Lokalizacja operacji - 5 pkt; 

 Kryterium nr 6: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

 Kryterium nr 7: Innowacyjność operacji - 3 pkt; 

 

Suma punktów: 23. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 96 091,00 zł w formie 

refundacji,  a kwota obniżająca budżet LSR wynosi 151 016,34 zł . Kwota ta 

została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

13) Operacja Założenie działalności gospodarczej polegającej na serwisie narzędzi 

do obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych której wnioskodawcą 

jest Gawroński Marcin 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które 

wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 23,08% 

- Grupa interesu społecznego: 30,77% 

- Grupa interesu gospodarczego: 46,15% 

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 

a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 13 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 13 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 
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c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1:  Operacja realizowana przez przedstawiciela grupy 

defaworyzowanej tj. kobiet lub osób do 35 lat - 10 pkt ; 

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne – 5 pkt; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji - 3 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R)– 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 1 pkt; 

Suma punktów: 24. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 90 000,00 zł w formie premii.  

Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 13 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 13 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

14) Operacja Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów 

do maszyn rolniczych której wnioskodawcą jest Innowacyjne Finanse Beata 

Krzekotowska-Wyzuj 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco. 

- Grupa interesu publicznego: 27,27% 

- Grupa interesu społecznego: 27,27% 

- Grupa interesu gospodarczego: 45,46% 

Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Violetta Krzekotowska, Wojciech 

Goliński.  

Nastąpiło przybliżenie operacji przez pracownika biura Dawida Bałę. 
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a) ocena operacji pod względem zgodności z zakresem tematycznym naboru 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z zakresem tematycznym 

naboru, w wyniku którego oddano: 

 11 głosów za zgodnością z zakresem tematycznym, 

 0  głosów przeciw zgodności z zakresem tematycznym, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z 

zakresem tematycznym. 

b) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR. 

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego 

oddano: 

 11 głosów za zgodnością z LSR, 

 0   głosów przeciw zgodności z LSR, 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Operacja została uznana za zgodną z LSR. 

c) ocena operacji z punktu widzenia zgodności z kryteriami wyboru operacji 

Oceniono następujące operacje: 

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 Kryterium nr 1: Wkład własny beneficjenta - 4 pkt;  

 Kryterium nr 2: Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne - 7 pkt ; 

 Kryterium nr 3: W ramach realizacji operacji przewiduje się podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji– 0 pkt; 

 Kryterium nr 4: Realizacja operacji zapewnia zintegrowanie branż 

gospodarki LGD, zakłada się otwarcie działalności gospodarczej w ramach 

jednej z priorytetowych sekcji PKD tj. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja 

C), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M), Działalność 

związana z kulturą, rozrywka i rekreacją (sekcja R) – 5 pkt; 

 Kryterium nr 5: Korzystanie z doradztwa LGD– 6 pkt; 

 Kryterium nr 6: Realizacja operacji zakłada korzystanie z  lokalnych  

produktów i usług z terenu LGD  - 0 pkt; 

 Kryterium nr 7:  Innowacyjność operacji - 10 pkt; 

Suma punktów: 32. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

d) Ustalanie kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 185 963,42 zł w formie 

refundacji.  Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  



 

25 
 

Oddano 11 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 11 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota i forma wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę jest zasadna. 

 

14. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził listy ocenionych operacji 

dla poszczególnych przedsięwzięć, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami 

złożonymi w ramach naboru 1/2016 ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych 

punktów, a w przypadku równej liczby punktów na podstawie terminu wpływu. 

Wszystkie oceniane operacje, które uzyskały pozytywna ocenę wstępną, uzyskały 

również minimalną liczbę punktów, wynoszącą 50% max liczby punktów możliwej do 

otrzymania. 

Sporządzono również listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, oraz wybranych  i niewybranych.   

Kolejność na listach ocenionych operacji wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawiała 

się następująco: 

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane) dla 

Przedsięwzięcia 1.1.1 tj. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej  

L.p

.  

Imię i nazwisko / nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Ustalona kwota 

wsparcia w (zł) 

1. Gmina Borek Wlkp. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie 154377,00 

2. Gmina Rozdrażew Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie 98374,00 

3. Gmina Rozdrażew Wyposażenie placu zabaw w Budach 96091,00 

 

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane) dla 

Przedsięwzięcia 2.1.1.  tj. Zakładanie działalności gospodarczej 

L.p.  
Imię i nazwisko / nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Ustalona kwota wsparcia 

w (zł) 

1.  Filipiak Paweł 
Założenie działalności gospodarczej, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna  
90000,00 

2.  Stróżyk Elżbieta 

Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie 

produkcji łożysk, kół zębatych i innych elementów 

napędowych 

90000,00 

3.  Goliński Jakub  
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 

usług geodezyjno-kartograficznych 
90000,00 
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4.  Gawroński Marcin  

Założenie działalności gospodarczej polegającej na 

serwisie narzędzi do obróbki drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych 

90000,00 

5.  Florkowski Bartosz 
Zakup minikoparki szansą na utworzenie działalności 

gospodarczej 
90000,00 

6.  Małecka Ewa 
Utworzenie wypożyczalni sprzętu budowlano-

ogrodniczego i elektronarzędzi 
90000,00 

7.  Robert Brzykcy  

Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie 

usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli 

90000,00 

8.  Staniek Joanna 

Otwarcie działalności gospodarczej polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie nauki jazdy konnej, a 

także aktywnego spędzania czasu wolnego. 

90000,00 

 

Lista operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane) dla 

Przedsięwzięcia 2.1.2.  tj. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej 

L.p.  
Imię i nazwisko / nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Ustalona kwota wsparcia 

w (zł) 

1. 
ADPAL Adam 

Szczepaniak  

Rozwój działalności produkcyjnej firmy ADPAL 

Adam Szczepaniak w oparciu o wdrożenie 

innowacyjnego produktu – mydło w płynie z mlekiem 

wielbłąda 

190750,00 

2. 
"SŁAWA" Zaopatrzenie 

Ogrodniczo-Rolne 

Sławomira Nabzdyk  

Inwestycja w zakresie restrukturyzacji obszaru 

sprzedaży i możliwości logistycznych sprzedaży oraz 

wzmocnienie jakości doradztwa firmy zajmującej się 

obrotem środków do produkcji rolno-ogrodniczej. 

200000,00 

3. 
Innowacyjne Finanse 

Beata Krzekotowska- 

Wyzuj 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

produkcji podzespołów do maszyn rolniczych 
185963,42 

 

15. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w 

ramach naboru 1/2016 podjęto następujące uchwały: 

1) Uchwalę  nr  I/2/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  

03.01.2017 w sprawie oceny operacji:  Założenie działalności gospodarczej, 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna objętej wnioskiem złożonym przez: 

Filipiak Paweł w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na 

wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

2) Uchwałę nr I/3/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  

03.01.2017 w sprawie oceny operacji:  Zakup minikoparki szansą na utworzenie 

działalności gospodarczej objętej wnioskiem złożonym przez: Florkowski Bartosz w 

ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące 

Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

3) Uchwałę nr I/4/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji:  Utworzenie wypożyczalni sprzętu 

budowlano-ogrodniczego i elektronarzędzi objętej wnioskiem złożonym przez: 

Małecka Ewa w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na 

wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

4) Uchwałę nr I/5/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
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zakresie usług geodezyjno-kartograficznych objętej wnioskiem złożonym przez: 

Goliński Jakub w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na 

wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

5) Uchwałę nr I/6/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w 

zakresie produkcji łożysk, kół zębatych i innych elementów napędowych objętej 

wnioskiem złożonym przez: Stróżyk Elżbieta w ramach naboru ogłoszonego przez 

LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie 

działalności gospodarczej. 

6) Uchwałę nr I/7/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Inwestycja w zakresie restrukturyzacji obszaru 

sprzedaży i możliwości logistycznych sprzedaży oraz wzmocnienie jakości 

doradztwa firmy zajmującej się obrotem środków do produkcji rolno-ogrodniczej 

objętej wnioskiem złożonym przez: „SŁAWA” Zaopatrzenie Ogrodniczo-Rolne 

Sławomira Nabzdyk w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

7) Uchwałę nr I/8/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Utworzenie usług kateringowych oraz 

prowadzenia restauracji w Pogorzeli objętej wnioskiem złożonym przez: Brzykcy 

Robert w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski 

dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

8) Uchwałę nr I/9/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 

Karolewie objętej wnioskiem złożonym przez: Gmina Borek Wielkopolski w ramach 

naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące 

Przedsięwzięcia 1.1.1. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej 

oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 

9) Uchwałę nr I/10/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Rozwój działalności produkcyjnej firmy 

ADPAL Adam Szczepaniak w oparciu o wdrożenie innowacyjnego produktu – 

mydło w płynie z mlekiem wielbłąda objętej wnioskiem złożonym przez: ADPAL 

Adam Szczepaniak w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

10) Uchwałę nr I/11/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji Otwarcie działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług w zakresie nauki jazdy konnej, a także aktywnego 

spędzania czasu wolnego objętej wnioskiem złożonym przez: Staniek Joanna w 

ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące 

Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

11) Uchwałę nr I/12/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji w sprawie oceny operacji: Zagospodarowanie 

boiska w Rozdrażewie objętej wnioskiem złożonym przez: Gmina Rozdrażew w 

ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące 

Przedsięwzięcia 1.1.1. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej 

oraz zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 

12) Uchwałę nr I/13/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Wyposażenie placu zabaw w Budach objętej 
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wnioskiem złożonym przez: Gmina Rozdrażew w ramach naboru ogłoszonego przez 

LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.1.1. Działania 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu 

poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 

13) Uchwałę nr I/14/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Założenie działalności gospodarczej 

polegającej na serwisie narzędzi do obróbki drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych objętej wnioskiem złożonym przez: Gawroński Marcin w 

ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące 

Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

14) Uchwałę nr I/15/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie oceny operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

produkcji podzespołów do maszyn rolniczych objętej wnioskiem złożonym przez: 

Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska-Wyzuj w ramach naboru ogłoszonego 

przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące  Przedsięwzięcia 2.1.2. 

Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej. 

15) Uchwałę nr I/16/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia 

03.01.2017 w sprawie w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych  i 

niewybranych,  zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 

25.11.2016 r. 

 

16. W związku z zakończeniem procedury, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia 

obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania. W trakcie tej części zabrał głos Prezes 

Sławomir Szyszka, który podziękował Radzie za przeprowadzenie oceny i wybór 

wniosków.  

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął 

posiedzenie o godz. 15.30 3.01.2016 r.  

 

 

 

           /-/ Danuta Sikora      /-/ Piotr Curyk 

_______________________________   ____________________________ 

(podpis sekretarza posiedzenia)    (podpis Przewodniczącego Rady) 

 


