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Protokół z XIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” w dniu 

 19 grudnia 2017r. 

 

O godzinie 15:00 obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Idzik, który stwierdził, iż obecnych 
było 9 z 15 – osobowego składu Rady, w tym: Piotr Dąba reprezentant sektora gospodarczego,  
Katarzyna Morończyk reprezentant sektora gospodarczego/rybackiego, Marek Idzik reprezentant 
sektora publicznego, Małgorzata Wabik reprezentant sektora społecznego, Maria Oczko reprezentant 
sektora gospodarczego, Małgorzata Bucka reprezentant sektora publicznego, Adam Rusinek 
reprezentant sektora gospodarczego, Mirosław Sordyl – reprezentant sektora gospodarczego, 
Małgorzata Chrapek - reprezentant sektora publicznego - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
Protokołu.  

W posiedzeniu Rady uczestniczyli także pracownicy biura jako pomoc techniczna dla Członków Rady, tj. 
Joanna Esveld – kierownik biura LGD, Dorota Michałek  oraz Piotr Świąder-Kruszyński– specjaliści ds. 
obsługi projektów, szkoleń i doradztwa, Monika Kalika - specjalista ds. współpracy, promocji i 
administracji. 

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 
4. Wybór protokolanta. 
5. Złożenie przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności. 
6. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2017. 
7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach nabór 7/2017. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
W związku z brakiem propozycji do porządku obrad przyjęto w tej sprawie uchwałę nr XIII/01/17 w 
sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszego Protokołu.  

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Następnie przystąpiono do wyboru protokolanta. Jako kandydata zaproponowano Panią Joannę Esveld. 
W tym miejscu Przewodniczący przypomniał zebranym, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady protokolant 
wybierany jest jednorazowo na posiedzenie. W tym miejscu podjęto uchwałę nr XIII /02/17 w sprawie 
powołania protokolanta na posiedzenie Rady w dniu 14 grudnia 2017r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 
3 do niniejszego protokołu.  

Kolejnym punktem programu było złożenie deklaracji poufności i bezstronności i informacje o 
wyłączeniach z oceny wyboru. Zanim Przewodniczący Rady poprosił członków Rady o złożenie 
deklaracji bezstronności i poufności, każdy z nich zapoznał się z przekazanym przez biuro rejestrem 
wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 6/2017 oraz 7/2017. Członkowie Rady wypełnili również 
rejestr interesu tak aby Przewodniczący mógł sprawdzić, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 
49 % głosów praw głosu.  
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Po zapoznaniu się przez każdego z członków Rady z wnioskami, które wpłynęły w naborze 6/2017 oraz 
7/2017 Rada dokonała oceny zgodności operacji z LSR, którą przeprowadza się w następującym 
zakresie: 

1. Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru 
wniosków o przyznanie naboru 

2. Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru 
wniosków o przyznanie pomocy  

3. Realizacji przez operację celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 

4. Zgodności operacji z Programem, w tym, z: 

1) Obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz 

2) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przejście do oceny i wyboru wniosków o przyznanie 
pomocy złożonych w ramach naboru 6/2017. 

Wniosek nr 1/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: P.H. AGSE Sebastian Kulig Tytuł operacji: „Zakup i 
montaż nowoczesnego systemu do wyświetlania na żywo obrazu na ekranie i transmisji w Internecie 
oraz produkcji filmów dokumentalnych w domu weselnym” , Lokalizacja operacji: Gmina Oświęcim, 
Poręba Wielka , ul. Wadowicka 70B , kwota wnioskowanego wsparcia- 100 000,00 zł., data i godzina 
złożenia wniosku: 03.11.2017r. Godz. 09:00 

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 

Wniosek nr 2/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 
„Witmet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności firmy 
WITMET Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC do cięcia plazmowo - gazowego oraz 
wzrost zatrudnienia”., Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Witkowice Kanada 124A, nr.dz.1305/3, 
kwota wnioskowanego wsparcia – 200 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 
09:20  
 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali:9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0 
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Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 

Wniosek nr 3/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: „EKOFORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
tytuł operacji: „Suwnica i kompresor dla ciepła, zwiększenia konkurencyjności oraz efektywności 
przedsiębiorstwa”, Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice ul. Mickiewicza 36, kwota 
wnioskowanego wsparcia – 199 988,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 9:35.  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 12 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. 
wniosku i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 4/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Eurostyl Sp. z o.o -, tytuł operacji: „ Wzrost 
konkurencyjności firmy Eurostyl Sp. z o.o. poprzez zakup zautomatyzowanej linii transportowej do 
lakierni” , Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, Chełmek, Pl. Jana Kilińskiego 1 nr.dz.836/471 kwota 
wnioskowanego wsparcia 249 970,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 13:30.  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 5/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: F.P.H.U. LEMEB Jacek Lelek , tytuł operacji „Rozwój 
prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie 
innowacyjnego towaru : frontów meblowych w technologii „soft- touch” , Lokalizacja operacji: 
Gmina Wieprz, ul. Nidecka 43 kwota wnioskowanego wsparcia 126 700,00 zł., data i godzina złożenia 
wniosku: 08.11.2017. godz. 09:30.  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 



4 

 

 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
 
Wniosek nr 6/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Zakład Produkcyjno - Usługowy „Mechanik S”  
Sp. z. o.o , tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy Zakład Produkcyjno Usługowy 
„Mechanik S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na obszarze LGD Dolina Soły i stworzenie 
nowych miejsc pracy”, Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, Chełmek nr.dz. 836/441, kwota 
wnioskowanego wsparcia 198 210,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 08.11.2017. godz. 12:15.  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny:0  
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 7/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Ryłko Zbigniew 1. Wytwórnia Napojów Chłodzących, 
2. TRESORI, 3. Pralnia Spinn Fabrik. , tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy 
Zbigniew Ryłko poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych” , Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, 
Kęty ul. Wszystkich Świętych 68, nr.dz.5102, 5103 kwota wnioskowanego wsparcia – 199 893,00 zł., 
data i godzina złożenia wniosku: 10.11.2017. godz.09:10  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 8/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Discover Poland Tour Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, tytuł operacji: „Poprawa jakości usług poprzez 
rozbudowę bazy noclegowej spółki Discover Poland Tour” , Lokalizacja operacji: Gmina Oświęcim, 
Broszkowice ul. Zgodna nr.dz. 163/12, kwota wnioskowanego wsparcia –249 000,00 zł., data i 
godzina złożenia wniosku: 13.11.2017. godz. 13:40 

 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
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- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 9/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal 
– VET Zasole    , tytuł operacji: „Rozwój działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku 
poprzez zakup niezbędnego sprzętu weterynaryjnego i wyposażenia oraz podniesienie poziomu 
zatrudnienia” , Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, ul Jaworznicka 67, kwota wnioskowanego 
wsparcia:  182 063 ,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:30 

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 1 ( Małgorzata Wabik) 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 10/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: „FINISH A „ Anna Dryjak Spółka Jawna , tytuł 
operacji: „Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie do 
produkcji asortymentu instalacyjnego w oparciu o własny zastrzeżony wzór użytkowy”, Lokalizacja 
operacji: Gmina Kęty, Kęty, ul. Kleparz 6D, nr.dz.4456/9, kwota wnioskowanego wsparcia – 
199 900,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:45 
 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało  9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 11/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe 
LIBUD Paweł Lisek, tytuł operacji: „Dywersyfikacja działalności P.U.P.H. LIBUD Paweł Lisek poprzez 
wdrożenie nowych usług obejmujących projektowanie i naprawę konstrukcji obiektów budowlanych 
w oparciu o specjalistyczne techniki pomiarowe, programy oraz maszyny budowlane”, Lokalizacja 
operacji: Gmina Brzeszcze, Brzeszcze, ul. Kusocińskiego 21, ul. Ofiar Oświęcimia nr.dz. 
1505/70,1505/83,  kwota wnioskowanego wsparcia – 139 342,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 
17.11.2017. godz. 13:10 
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- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały ws. przekazania wniosku złożonego w ramach 
naboru 6/2017 do oceny merytorycznej, po odczytaniu jej przez Przewodniczącego posiedzenia, 
przyjęto uchwałę nr XIII/03/17 stanowiącą załącznik nr 4 do Protokołu.  

Ad 7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 7/2017. 
 
Wniosek nr 1/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Czarnik Zbigniew FHU KOLIBA , tytuł operacji: 
„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie zaplecza kuchennego w obiekcie z dwoma salami 
weselno - bankietowymi, salą zabaw dla dzieci oraz pokojami dla gości zgodnie z uzgodnieniami”, 
Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Bielany ul. Prosta, nr.dz.486, kwota wnioskowanego wsparcia: 
200 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 9:05 

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny:0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9  osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 2/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Świat Kobiet Dominika Śłatyńska, tytuł operacji: 
„Rozwój przedsiębiorstwa Świat Kobiet Dominika Słatyńska poprzez poszerzenie oferty o usługi 
organizacji imprez okolicznościowych oraz prowadzenie kawiarenko - pubu osiedlowego., 
Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice nr.dz.661/27, kwota wnioskowanego wsparcia: 
200 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017r. Godz. 10.10.  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny :0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
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Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 3/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Marcin Surma ellit, tytuł operacji: Rozwijanie 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem  innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w zakresie 
sprzedaży i montażu osłon okiennych Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Łęki ul. Brzozowa 18, nr.dz. 
121304_5.0010.585, kwota wnioskowanego wsparcia: 195 788,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 
14.11.2017r. Godz. 11:15  

- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny : 0 
- iiczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 4/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Lucjan Talik FELGENGARAGE, tytuł operacji: 
„Wprowadzenie innowacyjnych w obszarze LGD usług kompleksowej renowacji felg aluminiowych”, 
Lokalizacja operacji: Gmina Kęty,  Kęty ul. Partyzantów 16,  kwota wnioskowanego wsparcia:                    
99 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 09:00 
 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny: 0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 5/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Akademia Twórczego Rozwoju „MAMUTEK” Monika 
Ćwiertnia , tytuł operacji: „Rozwój firmy poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty 
przedsiębiorstwa w zakresie rekreacji, animacji czasu wolnego i usług towarzyszących imprezom, 
eventom poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i sprzętu”, Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, 
Kęty os. 700-lecia 21B, nr.dz. 2354/54 kwota wnioskowanego wsparcia: 96 639,00 zł., data i godzina 
złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:00 

 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania:9 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
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- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny:0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 6/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Wenex Design Ewa Witek  , tytuł operacji: „Rozwój 
przedsiębiorstwa Wenex Design Ewa Witek, przez stworzenie agroturystyki opartej na koncepcji Fab 
Lab”. Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice nr.dz. 3420, kwota wnioskowanego 
wsparcia: 300 00,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 13:20 
 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny:0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów: 0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
Wniosek nr 7/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Inicjatywa Rozwoju FIS Małgorzata Pałamarczuk  , tytuł 
operacji: „Uruchomienie lokalu gastronomiczno - usługowego i poszerzenie usług świadczonych przez 
firmę Pani Małgorzaty Pałamarczuk”, Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Nowa Wieś ul. J. Matejki 17, 
nr.dz.1017, kwota wnioskowanego wsparcia: 199 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 
17.11.2017. godz. 13:40 
 
- liczba  członków Rady, którzy głosowali: 9 
- liczba członków Rady, którzy wyłączyli się z głosowania: 0 
- liczba członków Rady, którzy wypowiedzieli się za pozytywnym zweryfikowaniem operacji:9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za uznaniem wniosku za zgodnym z LSR: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za zgodności operacji z PROW: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się za przyznaniem pozytywnej oceny: 9 
- liczba członków Rady, którzy opowiedzieli się przeciwko przyznaniu pozytywnej oceny:0 
- liczba członków Rady, którzy wstrzymali się od głosów:0 
 
Głosowało 9 osób. Rada jednomyślnie opowiedziała się za przyznaniem pozytywnej oceny ww. wniosku 
i przekazała go do dalszej merytorycznej oceny. 
 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały ws. przekazania wniosków złożonych w ramach 
naboru 7/2017 do oceny merytorycznej, po odczytaniu jej przez Przewodniczącego posiedzenia, 
przyjęto uchwałę nr XIII/04/17 stanowiącą załącznik nr 5 do Protokołu.  

 
Dokonanie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji  

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium 
podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w 
danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taka liczbę punktów w danym kryterium, za jaką 
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głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania 
punktów w każdym z kryteriów.  

Dokonano oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji, wniosku złożonego w ramach 
naboru 6/2017 z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój 
przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa. Karty oceny stanowią załącznik do Protokołu. 

Wniosek nr 1/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: P.H. AGSE Sebastian Kulig Tytuł operacji: „Zakup i 
montaż nowoczesnego systemu do wyświetlania na żywo obrazu na ekranie i transmisji w Internecie 
oraz produkcji filmów dokumentalnych w domu weselnym” , Lokalizacja operacji: Gmina Oświęcim, 
Poręba Wielka , ul. Wadowicka 70B , kwota wnioskowanego wsparcia- 100 000,00 zł., data i godzina 
złożenia wniosku: 03.11.2017r. Godz. 09:00 

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  0 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 31 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  
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Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/05/17 stanowiącą załącznik nr 6 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz 
ustalenia kwoty wsparcia  operacji 1/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 100 000,00 zł. 

Wniosek nr 2/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 
„Witmet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności firmy 
WITMET Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC do cięcia plazmowo - gazowego oraz 
wzrost zatrudnienia”., Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Witkowice Kanada 124A, nr.dz.1305/3, 
kwota wnioskowanego wsparcia – 200 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 
09:20  
Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 36 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/06/17 stanowiącą załącznik nr 7 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz 
ustalenia kwoty wsparcia  operacji 2/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 200 000,00 zł 
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Wniosek nr 3/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: „EKOFORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
tytuł operacji: „Suwnica i kompresor dla ciepła, zwiększenia konkurencyjności oraz efektywności 
przedsiębiorstwa”, Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice ul. Mickiewicza 36, kwota 
wnioskowanego wsparcia – 199 988,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 9:35.  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

0 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 31 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/07/17 stanowiącą załącznik nr 8 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz 
ustalenia kwoty wsparcia  operacji 3/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 199 988,00 zł. 

Wniosek nr 4/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Eurostyl Sp. z o.o -, tytuł operacji: „ Wzrost 
konkurencyjności firmy Eurostyl Sp. z o.o. poprzez zakup zautomatyzowanej linii transportowej do 
lakierni” , Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, Chełmek, Pl. Jana Kilińskiego 1 nr.dz.836/471 kwota 
wnioskowanego wsparcia 249 970,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 13:30.  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  
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Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 3 

 

Łącznie wniosek uzyskał 34 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/08/17 stanowiącą załącznik nr 9 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz 
ustalenia kwoty wsparcia  operacji 4/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 249 970,00 zł. 

Wniosek nr 5/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: F.P.H.U. LEMEB Jacek Lelek , tytuł operacji „Rozwój 
prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie 
innowacyjnego towaru : frontów meblowych w technologii „soft- touch” , Lokalizacja operacji: 
Gmina Wieprz, ul. Nidecka 43 kwota wnioskowanego wsparcia 126 700,00 zł., data i godzina złożenia 
wniosku: 08.11.2017. godz. 09:30.  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 
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1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 34 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/09/17 stanowiącą załącznik nr 10 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 5/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 126 700,00 zł. 

Wniosek nr 6/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Zakład Produkcyjno - Usługowy „Mechanik S”  
Sp. z. o.o , tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy Zakład Produkcyjno Usługowy 
„Mechanik S” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na obszarze LGD Dolina Soły i stworzenie 
nowych miejsc pracy”, Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, Chełmek nr.dz. 836/441, kwota 
wnioskowanego wsparcia 198 210,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 08.11.2017. godz. 12:15.  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 
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3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 34 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/10/17 stanowiącą załącznik nr 11 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 6/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 198 210,00 zł. 

Wniosek nr 7/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Ryłko Zbigniew 1. Wytwórnia Napojów Chłodzących, 
2. TRESORI, 3. Pralnia Spinn Fabrik. , tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej firmy 
Zbigniew Ryłko poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych” , Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, 
Kęty ul. Wszystkich Świętych 68, nr.dz.5102, 5103 kwota wnioskowanego wsparcia – 199 893,00 zł., 
data i godzina złożenia wniosku: 10.11.2017. godz.09:10  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 
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5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 34 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/11/17 stanowiącą załącznik nr 12 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 7/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 199 893,00 zł. 

Wniosek nr 8/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Discover Poland Tour Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, tytuł operacji: „Poprawa jakości usług poprzez 
rozbudowę bazy noclegowej spółki Discover Poland Tour” , Lokalizacja operacji: Gmina Oświęcim, 
Broszkowice ul. Zgodna nr.dz. 163/12, kwota wnioskowanego wsparcia –249 000,00 zł., data i 
godzina złożenia wniosku: 13.11.2017. godz. 13:40 

 
Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 
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7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 3 

 

Łącznie wniosek uzyskał 34 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/12/17 stanowiącą załącznik nr 13 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 8/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 249 000,00 zł. 

Wniosek nr 9/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny Animal 
– VET Zasole    , tytuł operacji: „Rozwój działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku 
poprzez zakup niezbędnego sprzętu weterynaryjnego i wyposażenia oraz podniesienie poziomu 
zatrudnienia” , Lokalizacja operacji: Gmina Chełmek, ul Jaworznicka 67, kwota wnioskowanego 
wsparcia:  182 063 ,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:30 

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

0 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 
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8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 33 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/13/17 stanowiącą załącznik nr 14 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 9/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 182 063,00 zł. 

 

Wniosek nr 10/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: „FINISH A „ Anna Dryjak Spółka Jawna , tytuł 
operacji: „Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie do 
produkcji asortymentu instalacyjnego w oparciu o własny zastrzeżony wzór użytkowy”, Lokalizacja 
operacji: Gmina Kęty, Kęty, ul. Kleparz 6D, nr.dz.4456/9, kwota wnioskowanego wsparcia – 
199 900,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:45 
Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 
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Łącznie wniosek uzyskał 36 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/14/17 stanowiącą załącznik nr 15 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 10/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 199 900,00 zł. 

 
Wniosek nr 11/6/2017, nazwa Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe 
LIBUD Paweł Lisek, tytuł operacji: „Dywersyfikacja działalności P.U.P.H. LIBUD Paweł Lisek poprzez 
wdrożenie nowych usług obejmujących projektowanie i naprawę konstrukcji obiektów budowlanych 
w oparciu o specjalistyczne techniki pomiarowe, programy oraz maszyny budowlane”, Lokalizacja 
operacji: Gmina Brzeszcze, Brzeszcze, ul. Kusocińskiego 21, ul. Ofiar Oświęcimia nr.dz. 
1505/70,1505/83,  kwota wnioskowanego wsparcia – 139 342,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 
17.11.2017. godz. 13:10 

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

0 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 0 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 0 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 27 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  
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Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/15/17 stanowiącą załącznik nr 16 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 11/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 139 341,00 zł. 

 

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każde kryterium 
podlegało odrębnej ocenie, a członkowie Rady oddawali głos na każdą z możliwych do przyznania w 
danym kryterium liczbę punktów. Operacja otrzymała taka liczbę punktów w danym kryterium, za jaką 
głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. Przewodniczący Rady dokonał sumowania 
punktów w każdym z kryteriów.  

Dokonano oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji, wniosku złożonego w ramach 
naboru 7/2017 z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój 
przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych. Karty oceny 
stanowią załącznik do Protokołu. 

Wniosek nr 1/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Czarnik Zbigniew FHU KOLIBA , tytuł operacji: 
„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie zaplecza kuchennego w obiekcie z dwoma salami 
weselno - bankietowymi, salą zabaw dla dzieci oraz pokojami dla gości zgodnie z uzgodnieniami”, 
Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Bielany ul. Prosta, nr.dz.486, kwota wnioskowanego wsparcia: 
200 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017. godz. 9:05 

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 
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8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 0 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

Łącznie wniosek uzyskał 31 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/16/17 stanowiącą załącznik nr 17 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 1/7/2017. Kwota wsparcia wynosi 200 000,00 zł. 

 

Wniosek nr 2/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Świat Kobiet Dominika Śłatyńska, tytuł operacji: 
„Rozwój przedsiębiorstwa Świat Kobiet Dominika Słatyńska poprzez poszerzenie oferty o usługi 
organizacji imprez okolicznościowych oraz prowadzenie kawiarenko - pubu osiedlowego., 
Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice nr.dz.661/27, kwota wnioskowanego wsparcia: 
200 000,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 03.11.2017r. Godz. 10.10.  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 
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Łącznie wniosek uzyskał 36 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/17/17 stanowiącą załącznik nr 18 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 11/6/2017. Kwota wsparcia wynosi 139 341,00 zł. 

 

Wniosek nr 3/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Marcin Surma ellit, tytuł operacji: Rozwijanie 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem  innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w zakresie 
sprzedaży i montażu osłon okiennych Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Łęki ul. Brzozowa 18, nr.dz. 
121304_5.0010.585, kwota wnioskowanego wsparcia: 195 788,00 zł, data i godzina złożenia wniosku: 
14.11.2017r. Godz. 11:15  

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 36 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  
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Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/18/17 stanowiącą załącznik nr 19 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 3/7/2017. Kwota wsparcia wynosi 195 788,00 zł 

 
Wniosek nr 4/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Lucjan Talik FELGENGARAGE, tytuł operacji: 
„Wprowadzenie innowacyjnych w obszarze LGD usług kompleksowej renowacji felg aluminiowych”, 
Lokalizacja operacji: Gmina Kęty,  Kęty ul. Partyzantów 16,  kwota wnioskowanego wsparcia:                    
99 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 09:00 
Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

0 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 29 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/19/17 stanowiącą załącznik nr 20 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 4/7/2017. Kwota wsparcia wynosi 99 000,00 zł. 
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Wniosek nr 5/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Akademia Twórczego Rozwoju „MAMUTEK” Monika 
Ćwiertnia , tytuł operacji: „Rozwój firmy poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty 
przedsiębiorstwa w zakresie rekreacji, animacji czasu wolnego i usług towarzyszących imprezom, 
eventom poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i sprzętu”, Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, 
Kęty os. 700-lecia 21B, nr.dz. 2354/54 kwota wnioskowanego wsparcia: 96 639,00 zł., data i godzina 
złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 11:00 

Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  5 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 36 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/20/17 stanowiącą załącznik nr 21 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 5/7/2017. Kwota wsparcia wynosi 96 639,00 zł. 
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Wniosek nr 6/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Wenex Design Ewa Witek  , tytuł operacji: „Rozwój 
przedsiębiorstwa Wenex Design Ewa Witek, przez stworzenie agroturystyki opartej na koncepcji Fab 
Lab”. Lokalizacja operacji: Gmina Brzeszcze, Jawiszowice nr.dz. 3420, kwota wnioskowanego 
wsparcia: 300 00,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 17.11.2017. godz. 13:20 
Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 0 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

3 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 3 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 0 

 

Łącznie wniosek uzyskał 21 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są nieracjonalne ( trudne do ocenienia) i adekwatne. 
Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr XIII/21/17 stanowiącą załącznik nr 22 do Protokołu w sprawie 
wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 6/7/2017. Kwota wsparcia 
wynosi 300 000,00 zł. 

 
Wniosek nr 7/7/2017, nazwa Wnioskodawcy: Inicjatywa Rozwoju FIS Małgorzata Pałamarczuk  , tytuł 
operacji: „Uruchomienie lokalu gastronomiczno - usługowego i poszerzenie usług świadczonych przez 
firmę Pani Małgorzaty Pałamarczuk”, Lokalizacja operacji: Gmina Kęty, Nowa Wieś ul. J. Matejki 17, 
nr.dz.1017, kwota wnioskowanego wsparcia: 199 000,00 zł., data i godzina złożenia wniosku: 
17.11.2017. godz. 13:40 
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Oceny dokonano w sposób jednolity – każdy z członków Rady przyznał w poszczególnych kryteriach tę 
samą liczbę punktów.  

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru  

L. p. Kryterium Punktowane Liczba 
punktów 

1 Przygotowanie operacji (max 5 pkt) 5 

2 Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych 
poprzez ich zatrudnienie (max1 pkt)  

 

1 

3 Tworzenie nowych miejsc pracy (max 5 pkt)  3 

4 Operacja związana jest z wdrażaniem rozwiązań 
proekologicznych w zakresie ochrony środowiska 
lub/i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (max 5 pkt) 

5 

 

5 Doradztwo biura (max 1 pkt) 1 

 

6 Innowacyjność (max 5 pkt) 5 

7 Racjonalność i adekwatność zaplanowanych 
nakładów (max 6 pkt) 

 

6 

8 Czas realizacji operacji (max 3 pkt) 0 

9 Wnioskowana kwota pomocy ( max.5 pkt) 5 

 

Łącznie wniosek uzyskał 31 pkt, czyli spełnił warunek co najmniej 40% maksymalnej do otrzymania 
liczby punktów (36 pkt).  

Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu nie 
posiadała więcej niż 49% głosów.  

Przedstawione przez wnioskodawcę koszty są racjonalne i adekwatne. Jednogłośnie podjęto Uchwałę 
nr XIII/22/17 stanowiącą załącznik nr 23 do Protokołu w sprawie wybrania do finansowania operacji 
oraz ustalenia kwoty wsparcia  operacji 7/7/2017. Kwota wsparcia wynosi 199 000,00 zł. 

Następnie członkowie Rady przystąpili do : 

• przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 
zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2017 z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: 
liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Członkowie Rady 
podjęli jednogłośnie uchwałę nr XIII/23/17 która stanowi załącznik nr 24 do Protokołu oraz  
uchwałę nr XIII/24/17 w sprawie przyjęcia  listy operacji wybranych i niewybranych w ramach 
naboru 6/2017 stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w głosowaniu 
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nie posiadała więcej niż 49% głosów. Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i 
żadna z grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.  

• przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 
zgodnych z LSR w ramach naboru 7/2017 z zakresu ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw w ramach wskaźnika produktu: 
liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez 
osobę należącą do grup defaworyzowanych. Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę nr 
XIII/25/17 która stanowi załącznik nr 26 do Protokołu oraz  uchwałę nr XIII/26/17 w sprawie 
przyjęcia  listy operacji wybranych i niewybranych w ramach naboru 7/2017 stanowiącą 
załącznik nr 27 do protokołu. Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z 
grup interesów w głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów. Jedna osoba wstrzymała 
się od głosu. Kworum oraz parytety sektorowe zostały zachowane i żadna z grup interesów w 
głosowaniu nie posiadała więcej niż 49% głosów.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski. Z uwagi na fakt, że nikt ze zgromadzonych nie 
miała uwag zakończył Posiedzenie Rady LGD.  
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Załączniki 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr XIII/01/17 w sprawie przyjęcia porządku obrad Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina 
Soły” 

3. Uchwała nr XIII/02/17 w sprawie powołania protokolanta 

4. Uchwała nr XIII/03/17 w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze 6/2017 do dalszej 
oceny merytorycznej 

5. Uchwała nr XIII/04/17 w sprawie przekazania operacji złożonych w naborze 7/2017 do dalszej 
oceny merytorycznej 

6. Uchwała nr XIII/05/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 1/6/2017 

7. Uchwała nr XIII/06/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 2/6/2017 

8. Uchwała nr XIII/07/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 3/6/2017 

9. Uchwała nr XIII/08/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 4/6/2017 

10. Uchwała nr XIII/09/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 5/6/2017 

11. Uchwała nr XIII/10/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 6/6/2017 

12. Uchwała nr XIII/11/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 7/6/2017 

13. Uchwała nr XIII/12/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 8/6/2017 

14. Uchwała nr XIII/13/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 9/6/2017 

15. Uchwała nr XIII/14/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 10/6/2017 

16. Uchwała nr XIII/15/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 11/6/2017 

17. Uchwała nr XIII/16/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 1/7/2017 

18. Uchwała nr XIII/17/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 2/7/2017 

19. Uchwała nr XIII/18/17  w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 3/7/2017 

20. Uchwała nr XIII/19/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 4/7/2017 



28 

 

21. Uchwała nr XIII/20/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 5/7/2017 

22. Uchwała nr XIII/21/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 6/7/2017 

23. Uchwała nr XIII/22/17 w sprawie wybrania do finansowania operacji oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji 7/7/2017 

24. Uchwała nr XIII/23/17 przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2017 

25. Uchwała nr XIII/24/17  w sprawie przyjęcia  listy operacji wybranych i niewybranych w ramach 
naboru 6/2017 

26. Uchwała nr XIII/25/17 przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru 7/2017 

27. Uchwała nr XIII/26/17  w sprawie przyjęcia  listy operacji wybranych i niewybranych w ramach 
naboru 7/2017 

28. Karty oceny zgodności operacji z LSR i Karty-weryfikacje zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy 

 

 

 


