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Rada Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego 

PROTOKÓŁ 
Z LI POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ 

LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 
W DNIU 05.08.2022 r. 

 
W LV posiedzeniu Rady Programowej w dniu 5 sierpnia 2022r. zgodnie z listą obecności, stanowiącą 
załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 7 członków Rady. 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia 
Powitanie zebranych przez Zastępcę Przewodniczącego Rady pana Andrzeja Gancarza, który zwołał 
posiedzenie Rady zgodnie z §22 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego. 
Posiedzenia Rady zostało otwarte, Zastępca Przewodniczącego Rady podał liczbę obecnych na 
posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności. Zastępca stwierdził prawomocność 
posiedzenia (quorum) – zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD 
Perły Beskidu Sądeckiego prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga 
obecności co najmniej połowy składu Rady. Przewodniczący ustalił, że zagwarantowane jest także 
przedstawicielstwo każdego sektora (zgodnie z listą obecności): 
- publicznego (2 osoby tj. 28,57%); 
- społecznego (1 osoba tj. 14,29 %); 
- mieszkańców (3 osoby tj. 42,86 %); 
- gospodarczego (1 osoba tj. 14,29 %). 
Została wyodrębniona grupa interesów władz publicznych, do której przynależało 3 członków Rady 
obecnych na Posiedzeniu (42,86% - 2 z sektora publicznego oraz 1 reprezentujący sektor społeczny 
– Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach). 
W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura, jako pomoc techniczna dla członków Rady – 
Elżbieta Nowicka. 

 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia 

Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady. 
3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów: 5/2022: wstępna 

ocena wniosków, ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji, ocena według kryteriów 
premiujących, ustalenie kwoty wsparcia, sporządzenie list operacji i podjęcie stosownych 
uchwał. 

4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty. 
 

3. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 5/2022 
Zastępca Przewodniczącego zweryfikował złożone deklaracje. Członkowie Rady złożyli Deklarację 
poufności i Deklarację bezstronności. Z obecnych na posiedzeniu członków Rady nikt się nie wykluczył z 
oceny wniosków. Deklaracje Poufności i Bezstronności zostały popisane przez członków Rady z dniem 
05.08.2022 r. Zastępca Przewodniczącego Rady po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami poufności i 
bezstronności stwierdził, iż wymagane parytety określone w Regulaminie Rady zostały zachowane.  
Ponadto dokonano badania i weryfikacji powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcą. 
Wynik sprawdzenia ma ślad rewizyjny. Rada dokonując weryfikacji powiązań członków organu 
decyzyjnego LGD korzystała z ogólnodostępnych baz danych osobowych oraz rejestrów CEIDG oraz KRS, 
według których nie stwierdzono żadnych powiązań członków Rady z Wnioskodawcami.  
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 Wniosek nr 5/2022/1 

 
Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji 
realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny zgodności operacji z LSR – wszyscy 
członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie  za uznaniem operacji  nr  5/2022/1 za zgodną z LSR, w 
wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1: Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w 
oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy oraz celem szczegółowym  I.2 Poprawa konkurencyjności 
lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki. W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 
5/2022/1 została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny. 
 
Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi” nr 7/1/2020 (…)” – Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 
Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za uznaniem zgodności operacji nr 5/2022/1  
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 Wniosek nr 5/2022/2 
W związku ze złożonym pismem dotyczącym wycofania wniosku złożonego w dniu 25.07.2022r., 
wniosek nie podlega ocenie.  

 
 Wniosek nr 5/2022/3 

 
Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji 
realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny zgodności operacji z LSR – wszyscy 
członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie  za uznaniem operacji  nr  5/2022/3 za zgodną z LSR, w 
wyniku jej zgodności z celem ogólnym 1: Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w 
oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy oraz celem szczegółowym  I.2 Poprawa konkurencyjności 
lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki. W wyniku głosowania wstępna weryfikacja operacji nr 
5/2022/2 została jednogłośnie zatwierdzona, zatem wniosek został skierowany do dalszej oceny. 
 
Wstępna ocena wniosku na podstawie załącznika nr 2 do „Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi” nr 7/1/2020 (…)” – Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 
Wszyscy członkowie Rady głosowali jednomyślnie za nie uznaniem zgodności operacji nr 5/2022/3 
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Operacja nie jest uzasadniona ekonomicznie a jej wartość wynosi poniżej 50 000 zł. Występuje 
niespójność pomiędzy zapisami wniosku. Pierwotnie wnioskodawca wpisał do zakresu rzeczowo-
finansowego samochód osobowy, następnie w ramach uzupełnień dokonał modyfikacji kosztów. Rada 
nie jest w stanie jednoznacznie zbadać racjonalności przyjętych kosztów. W ramach rozwoju 
działalności Wnioskodawca planuje: "pozyskiwanie i tworzenie baz klientów - dla skutecznego rozwoju 
firmy oraz dla: pozyskiwanie klientów dla innych partnerów biznesowych, hoteli, pensjonatów, czy też 
domów wypoczynkowych których w okolicy jest bardzo dużo, a w sytuacji pandemii i covid stoją 
puste”. Koszty racjonalne obejmują: komputer przenośny macbook 15 000zł, telefon iphone 5 000 zł, < 
50 000 zł.  

 

OCENA WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW  WYBORU OPERACJI. 
 

Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji realizowanych 
przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  
 

Wniosek nr 5/2022/1 
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1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem 
operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

2. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Członkowie Rady jednomyślnie 
zagłosowali za przyznaniem operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

3. Doradztwo w Biurze LGD. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 1 pkt. w 
ramach wskazanego kryterium. 

4. Tworzenie nowych miejsc pracy. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 2 
pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

5. Innowacyjność. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem operacji 3 pkt. w ramach 
wskazanego kryterium. 

6. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Członkowie Rady jednomyślnie 
zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

7. Gotowość do realizacji operacji/projektu. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem  
operacji 4 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

8. Czas realizacji operacji. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem  operacji 4 pkt. w 
ramach wskazanego kryterium. 

9. Kwalifikacje i doświadczenie. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem  operacji 2 pkt. 
w ramach wskazanego kryterium. 

10. Powstanie nowych miejsc noclegowych w wyniku realizacji operacji. Członkowie Rady jednomyślnie 
zagłosowali za przyznaniem operacji 0 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

 
Operacja nr 5/2022/1 uzyskała w sumie 20 punktów w ramach oceny według kryteriów 
lokalnych i tym samym osiągnęła wymagane minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o 
naborze. 
 
 

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 
 

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena według kryteriów premiujących, operacji które uzyskały 
wymagane minimum w ramach kryteriów lokalnych. Do oceny według kryteriów premiujących został  
skierowany wniosek nr 5/2022/1. 
Ocena dokonywana na podstawie załącznika nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych 
przez podmioty inne niż LGD – Karty oceny według kryteriów premiujących. 
 

Wniosek nr 5/2022/1 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem 
operacji 1 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

 Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs. Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyznaniem 
operacji 3 pkt. w ramach wskazanego kryterium. 

 
Operacja nr 5/2022/1 uzyskała 4 punkty w ramach oceny według kryteriów premiujących, tym samym 
osiągnęła w sumie 24 punkty w ramach oceny według kryteriów lokalnych i premiujących.  

 
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

 
Członkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla operacji. Kwota wsparcia  została ustalona poprzez 
porównanie sumy kosztów kwalifikowanych operacji, uwzględniając weryfikację kwalifikowalności 
poszczególnych kosztów,  z limitami wsparcia wynikającymi z ogłoszenia o naborze, LSR, Rozporządzenia 
MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez 
społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, limitami pomocy de 
minimis, oraz stanowiły iloczyn z intensywnością wsparcia wskazaną przez Wnioskodawców w WOPP. 
W przedmiocie ustalenia kwoty wsparcia dla każdego z wniosków zostało przeprowadzone głosowanie: 
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Wniosek nr 5/2022/1 
Członkowie Rady jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem operacji kwoty wsparcia   
w wysokości 171 808,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych 00/100). 
Przyznana kwota udzielonego wsparcia została ustalona przez Radę poprzez iloczyn kosztów 

kwalifikowalnych i wskazany poziom dofinansowania. 

 
SPORZĄDZENIE LIST OPERACJI I PODJĘCIE UCHWAŁ O WYBRANIU LUB 

NIEWYBRANIU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA I USTALENIU KWOTY WSPARCIA  
W RAMACH NABORÓW 5/2022 

 
Kolejnym punktem posiedzenia było stworzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych 
i niewybranych do dofinansowania, poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez poszczególne operacje 
w ramach oceny według kryteriów lokalnych i premiujących i uszeregowanie operacji w kolejności malejącej 
liczby punktów uzyskanych w ramach oceny dla naborów 5/2022. 
 

 Poddano pod głosowanie uchwałę nr LV/319/22 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w 
ramach naboru nr 5/2022. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.  

 Poddano pod głosowanie uchwałę nr LV/320/22 w sprawie przyjęcia operacji wybranych i 
niewybranych do dofinansowania w kolejności malejącej liczby punktów w ramach naboru 5/2022. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 
 

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami o wybraniu lub niewybraniu operacji do 
finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.  

 

 Poddano pod głosowanie uchwałę nr LV/321/22 w sprawie wybrania do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji nr 5/2022/1. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 

4. Wolne głosy, wnioski  i zapytania 
 
Omówiono i ustalono tryb pracy w ramach kolejnych posiedzeń. 

 
5. Zamknięcie posiedzenia przez Zastępcę Przewodniczącego Rady. 

 
Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia, Przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym  za 
uczestnictwo i ogłosił zamkniecie posiedzenie.  

 
 
……………………………………………    ……………………………………………… 
     Sekretarz Rady/Członek Rady                      Przewodniczący Rady 

 
 

Załączniki do protokołu: 
1. Lista obecności. 

2. Uchwały  nr LV/319/22  - LV/321/22. 

3. Ślad rewizyjny po weryfikacji powiązań. 


