
Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 
z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych na POP wniosków o  przyznanie pomocy w 
przedsięwzięciu Atrakcje Przyjaznego Mazowsza złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie 
o naborze wniosków nr 8/2018 oraz wniosków o  przyznanie pomocy w przedsięwzięciu 

Firma z pomysłem złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr  9/2018, 
termin naborów: 23.07.2018 r. – 06.08.2018 r. 

 

Rada Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2018 r. podjęła 

decyzję w sprawie przyjęcia Listy Wniosków do dofinansowania oraz zatwierdzenia kwoty wsparcia,  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

- Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje 

Przyjaznego Mazowsza 

- Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z 

pomysłem 

 

Zebranych powitała Pani Agnieszka Matoblewska – Z-ca Prezesa Zarządu, podziękowała członkom 

Rady za przybycie. Na podstawie podpisów na liście obecności stanowiącej załącznik do niniejszego 

protokołu Przewodniczący Rady Pan Leonard Napiórkowski zatwierdził kworum zebrania.  

Spośród 15 członków na posiedzenie przybyło 13 osób (w tym 3 osoby z sektora publicznego). 

Następnie przedstawił porządek obrad stanowiący etap III oceny wniosków - posiedzenie Rady, który 

obejmował:  

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przedstawienie porządku obrad 

2. Zaproponowanie porządku obrad i przegłosowanie  

3. Przedstawienie listy oceny wniosków sporządzonej w oparciu o indywidualne oceny na POP. 

4. Dyskusja nad ocenami i głosowanie dotyczące przyznanej liczby punktów w poszczególnych 

kryteriach. 

5. Omówienie, ustalenie i zatwierdzenie kwoty wsparcia indywidualnie dla każdego wniosku na 

liście rankingowej   

6.      Podjęcie Uchwały Nr VII/1/2018 i Nr VII/15/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji  

     zgodnych z LSR.  

7.      Podjęcie Uchwał Nr VII/2-13/2018 i Nr VII/16-18/2018 w sprawie wyboru operacji oraz kwoty       

     wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny i kwoty wsparcia oraz podaniem liczby przyznanych      

     punktów.  

8.      Podjęcie Uchwały Nr VII/14/2018 i nr VII/19/2018  w sprawie zatwierdzenia listy operacji   

     wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków (lista wniosków wybranych). 

9. Podjęcie Uchwały Nr 10/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku beneficjenta Ochotnicza Straż 

Pożarna w Podmarszczynie pt. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn” 

dotyczącą przesunięcia terminu rozliczenia zadania. 

10. Kwestie prawne, formalne, wnioski i zapytania 

Porządek obrad został przegłosowany i zaakceptowany. Następnie Pani Agnieszka Matoblewska 

przedstawiła listę wniosków zgodnych z LSR.  



 

Ad 4 Ze względu na występowanie w indywidualnych Kartach oceny operacji według kryteriów LGD-

Przyjazne Mazowsze Firma z Pomysłem – rozwijanie działalności gospodarczej ocen wzajemnie 

wykluczających się przystąpiono do dyskusji nad ocenami a następnie do głosowania nad możliwą do 

przyznania w danym kryterium liczbą punktów. Operacja w danym kryterium otrzymała od 

wszystkich głosujących członków Rady taką liczbę punktów, za jaką opowiedziała się większość 

członków Rady. Liczba przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach przedstawia się 

następującą: 

 

Wniosek  nr 1/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 2/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 4 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 3/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Uwzględnienie innych celów LSR –  Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 4/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 3 pkt. (za – głosowało 12 osób, przeciw – 0   

          osób, wstrzymujących się – 1 osoba-Pan Mariusz Godlewski) 

 

Wniosek  nr 5/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 3 pkt. (za – głosowało 12 osób, przeciw – 0   

          osób, wstrzymujących się – 1 osoba-Pan Mariusz Godlewski) 

      

Wniosek  nr 6/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 3 pkt. (za – głosowało 12 osób, przeciw – 0   

          osób, wstrzymujących się – 1 osoba-Pan Mariusz Godlewski) 

      

Wniosek  nr 7/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)     

       - Komplementarność projektu – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)     

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 8/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 9/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  



       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 4 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 0 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 10/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

     - Nowość rezultatu – Rada przyznała 4 pkt.  (punktację przyjęto jednogłośnie)   

     - Uwzględnienie innych celów LSR – Rada przyznała 3 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

     - Rozwój Inteligentnych Specjalizacji – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

 

Wniosek  nr 11/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Nowość rezultatu – Rada przyznała 2 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)        

       - Uwzględnienie innych celów LSR - Rada przyznała 3 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie)   

       - Rozwój Inteligentnych Specjalizacji – Rada przyznała 1 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie) 

 

Wniosek  nr 12/FPR/2018/IX – rozbieżności w ocenie punktowej wystąpiły w kryterium:  

       - Uwzględnienie innych celów LSR - Rada przyznała 0 pkt. (za – głosowało 12 osób, przeciw – 0   

          osób, wstrzymujących się – 1 osoba-Pani Jolanta Kozłowska) 

       - Rozwój Inteligentnych Specjalizacji – Rada przyznała 0 pkt. (punktację przyjęto jednogłośnie). 

 

Ad. 6 Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały nr VII/1/2018  i nr VII/15/2018 o zatwierdzeniu list 

operacji zgodnych z LSR i przystąpiono do głosowania.  

Za przyjęciem uchwały nr VII/1/2018 było 13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było.  

Za przyjęciem uchwały nr VII/15/2018 było 13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwy, w trakcie której razem z pracownikami biura LGD 

poprawił punktację w rozbieżnych ocenach wniosków, zgodnie z wcześniej przegłosowanymi 

punktami.  

 

Ad. 7  Przewodniczący Rady przedstawił listę rankingową wniosków na podstawie kart oceny na POP. 

Przewodniczący poinformował, że dla jednego wniosku nr 12/FPR/2018/IX zabraknie środków 

finansowych w kwocie około 32 000,00 zł. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji…  

zaproponował zmniejszenie wnioskowanej kwoty o taką wartość, aby wniosek mógł zmieścić się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Pani Agnieszka Matoblewska zadzwoniła do 

Wnioskodawcy ww. wniosku i przedstawiła propozycję Przewodniczącego. Wnioskodawca zgodził się 

na zmniejszenie kwoty dofinansowania o 32 000,00 zł. Przystąpiono do przegłosowania propozycji 

Przewodniczącego. Została ona przyjęta jednogłośnie.  

Przystąpiono do przegłosowania uchwał zatwierdzających kwoty wsparcia dla każdego wniosku.  

Uchwała nr VII/2/2018 do wniosku nr 2/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/3/2018 do wniosku nr 5/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/4/2018 do wniosku nr 6/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/5/2018 do wniosku nr 8/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  



Uchwała nr VII/6/2018 do wniosku nr 9/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/7/2018 do wniosku nr 10/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/8/2018 do wniosku nr 1/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/9/2018 do wniosku nr 4/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/10/2018 do wniosku nr 11/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/11/2018 do wniosku nr 3/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/12/2018 do wniosku nr 7/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/13/2018 do wniosku nr 12/FPR/2018/IX - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/16/2018 do wniosku nr 3/APM/2018/VIII - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/17/2018 do wniosku nr 2/APM/2018/VIII - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VII/18/2018 do wniosku nr 1/APM/2018/VIII - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

 

Ad. 8 Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr VII/14/2018 i nr VII/19/2018 w sprawie 

zatwierdzenia listy wniosków wybranych (wnioski, które mieszczą się w limicie środków).  

Za przyjęciem uchwały nr VII/14/2018 było 13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było.  

Za przyjęciem uchwały nr VII/19/2018 było 13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było. 

 

Ad. 9 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 10/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku 

beneficjenta Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie pt. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Podmarszczyn” dotyczącą przesunięcia terminu rozliczenia zadania.  Za zatwierdzeniem 

uchwały głosowało 13 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączyły się – 0 osoby. 

 

Na zakończenie Pan Leonard Napiórkowski, przewodniczący Rady podziękował zebranym za pracę 

nad oceną wniosków. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Matoblewska, Z-ca Prezesa LGD, która 

podziękowała członkom Rady za przybycie oraz pracownikom za organizację posiedzenia.  

 

 

 
Protokół sporządziła:                                                              

Agnieszka Matoblewska                                                                  

Przewodniczący Rady  

Leonard Napiórkowski 


