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Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania,,Puszcza Białowieska''
odbytego w dniu 24.02.2017r.

w

dniu 24.02.2017r. w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta W Hajnówce od godz.

8:00 rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska''
(u2017) w ce|u dokonania oceny wnioskóW i Wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów:

-

3/2017lPRoW z zaklesu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnei infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Wszyscy członkowie Rady poprzez Wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy itelefoniczne potwierdzenie odebranej intolmaąi oraz zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
godzinie 8:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady - Pani Walentyna Pietroczuk, która na podstawie listy obecności stwierdziła' iż W posiedzeniu Rady bierze udział
10 członkóW. W oparciu o informacje zawańe W Rejestrze interesóW członkóW Rady LGD
,,PB'' stwierdziła prawomocnośćposiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji W
sprawie Wyboru operacji, gdyż zostały spełnione Wymogi, że ani władza publiczna' ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie Więcej niŻ 49ok członków biorących udział W posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum do pode.jmowania prawomocnych decy-

o

Ąi.

W posiedzeniu Rady udział Wzięli pracownicy Biura LGD ,,PB'' oddelegowani do pomocy w
pracach Rady: Dyr' biura - Eugeniusz KoWalski' Monika Paulina Monach, Karolina Kraśko.
Następnie został Wybrany protokolant posiedzenia: Monika Paulina Monach'
Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym porządek obrad:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjęcie polządku obrad.
3- Prezentacja zestawienia WnjoskóW (listy WnioskóW' które WpłynęłyW naborze) i
syntetycznej informacji o poszczególnych Wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o Wynikach oceny Wstępnej WnioskóW iWeMikacji zgodności z LsR (w tym z
PROW 2014-2020) dokonanej przez biuro LGD.
Podjęcie przez Radę decyzji dotyczącej listy Wniosków' które zostały pozytywnie
ocenione W ramach oceny wstępnej iWeMkacja zgodności operacji z LsR (W tym
z PROW 2014-2020)
5' Wybór Komisji skrutacyjnej'
6. złożenieprzez członkóW Rady ośWiadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego Wniosku (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie).
7' Wyłączenie członkóW Rady z dokonywania Wyboru operacji (punkt dotyczy każdego

4'
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8'
9'
1o.

11'

12.

13.
14'

wniosku oddzielnie).
Dyskusja nad Wnioskiem (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie)'
Wypełnienie Kańy oceny zgodnościoperacji z lokalnymi kMeriami Wyboru (punkt
dotyczy każdego Wniosku oddzielnie).
Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia WynikóW głosowania W sprawie Wyboru
operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktóW oraz kwotą Wsparcia (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 6.
Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji, które spełniły Warunki oceny Wstępnej,
zgodności z LsR (W tym PRoW 2014-2020)' a nie osiągnęły minimum punktowego
W ocenie według lokalnych kryterióW Wyboru (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie).
Podjęcie uchwały o Wybraniu operacjiW odniesieniu do WnioskóW, które spełniłyWarunki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym PRoW 2014-2020\ oraz osiągnęły
minimum punktowe W ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru oraz mieszczą się
W limicie środkóW itych, które się W nim nie mieszczą'
Wolne wnioski i zapylania.
zamknięcie posiedzenia'

który plzez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad' 3. Pani Karolina Kraśko poinformowała iż w nabolze'.
- 3/2017/PR)W z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło18 wnioskóW'

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych Wnioskach złożonychW
ogłoszonym naborze Według kolejnościzłoŹenia ich do biura' Stvvierdziła' iż wszystkie Wnioski zostały zweMikowane przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura W częściach: A, B1 i
82 Kań ocen WnioskóW i Wyboru operacji. Poinformowała' że jeden Wniosek (wnioskodawca:
Powiat Hainowski, 3/2017/PRoWn 1 , rytuł operacji: carski szlak Drezynowy) - nie plzeszedł
oceny zgodnościz LsR oraz Programem ze Względu na minimalną całkowitą Wańośćoperacji mniejszą niż 50 tys' złotych. Pozostałe operacje, które pozytywnie przeszły WeMikację
są rekomendowane przez Biuro LGD do dalszej oceny przez członkóW Rady.

Ad' 4' Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro WeMikacji i na podstawie przedstawionych informacji zostały sporządzone ,'Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze WnioskóW o przyznanie pomocy, zgodnych z LsR LGD,,PB' i PRoW 20142020" złożonychW ramach naboru 3/2017/PRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogól'
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnel'

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Rady:
Nr lu19/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoUchwała Rady LGD
''PB'
szeniem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy
Działania ,,Puszcza Białowieska'' złożonych W naborze nr 3'2017/PRoW W ramach poddziałania "Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznoścobjętego Programem Rozwoju obszarÓW Wiejskich na lata 2014- 2020"
na operacie W zakresie budow lub pzebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw głosowało0, wsłzymałosię od głosu 0.
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Ad's' Następnie przystąpiono do Wyboru członkóW Komisji skrutacyjnej której zadaniem

będzie sprawdzanie poprawnościWypełniania kart przed obliczaniem WynikÓw głosowań
oraz kontrolę quorum' Przewodnicząca Rady zaproponowała na członkóW Komisji skrutacyjnej następujące osoby: Barbara Kuzub-samosiuk' Emilia simoniuk, które Wyraziły na to
zgodę' W głosowaniu jawnym zostały Wybrane stuprocentową ilościągłosów'

Ad.6. Przewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członkóW rady do złoŻenia
pisemnych Deklaracji bezstronności W procesie Wyboru operacji, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji oraz uzupełnienia Kań Rejestr lnteresu członkóW Rady W zakresie powiązań
z Wnioskodawcami, którzy złoŻy|i Wnioski' Po rozdaniu stosownych dokumentóW członkowie
rady przystąpili do ich Wypełniania.

Ad. 7. Na podstawie złoŹonych przez członkóW Rady Deklaracji bezstronności w procesie
Wyboru operacji oraz Rejestru lnteresÓW członkÓW Rady d|a każdą oceniane.j operacji oddzjelnie sporządzono kal1y ,,Ustalenie Wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego
parytetu w procedurze oceny iwyboru operacii".
Ze Względu na Występujące powiązania między członkami Rady a Wnioskodawcami z oceny
operacji Wyłączono:

2'

-w

odniesieniu do wnioskodawcy: Powiat Hajnowski,
3/2017/PRoWn 1 , tytuł operacji: Rowerem przez Puszczę Białowieską
Barbaru Kuzub-samosiuk - W odniesieniu do Wnioskodawcy: Stowazyszenie Środowiskowy Kub spoltowy "Kolejaz", 3/2017/PR)W02, tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej boiska spońowego W Czeremsze

1. Walentyna Pietroczuk

Ad. 8-9' Po tym, kolejno Według Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru WnioskÓW o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Bialowieska"
złożonych W naborze nr 3/2017/PRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogÓlnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej po prezentacji Wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym Wnioskiem iwypełniania Kań oceny zgodności operacji
wg lokalnych kryteńóW Wyboru (częśćc) i ustaleniu kwoty Wsparcia' Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla kaŹdego Wniosku'
W trakcie oceny operacji nr 3/2017PRoW02 sa|ę obrad opuściłaBarbara Kuzub-samosiuk'
a trakcie oceny operacji ff 3/2017/PRoW11 sa|ę obrad opuściłaWalentyna Pietroczuk.

Ad. 10. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych pracownikóW Biura LGD,'PB'' zaprezentowała zebranym ka ńy ,,Wyniki głosowania
W spnwie wyboru operacji - liczba przyznanych punktó|t' i ustaloną kwotą Wsparcia' dla
każdej operacji oddzielnie' Następnie na ich podstawie została sporządzona W formie elektronicznej Łisfa rankingowa ocenionych operacji zgodnych z LsR oraz z ogłoszeniem o naborze dolyczące naboru nr 3/2017/PROW' ze wskazaniem informacji: o mjejscu na liściei
ilościuzyskanych punktów W ramach oceny Według lokalnych kryterióW Wyboru, które z operacji mających co najmniej minimalną ilośćpunktów mieszczą się W limicie dostępnych środkóW' a które nie, o operacjach które nie uzyskały minimalnej liczby punktóW wskazanych W
lokalnych kMeriach wyboru operacji, oraz o wnioskowanej/ustalonej kwocie wsparcia iintensywności pomocy. Poinformowano zebranych, iż Wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej
liczby punktóW prŻez operacje:
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Budowa pola biwakoweso na
turystvcŻnym szlaku wodrym
neką Narewwoko icach wsi

312071 /PROW /A5

3

Budowa budynku informacji
tUrystycznej _'Dróżn]czówka'

/2Aa1 /PROW 172

25,40

100%

1,2 p\t

26.41.2411

25,44

100%

0,0 pkt

31.41.1011

Zgodnie z zapisami Procedury oceny WnioskóW iwyboru operacji oraz ustalania kwot Wsparcia S 14 ust 1
(W przypodku uzyskonia przez dwie lub więcej operdcji tdkiej samej liczby punktów ną podstowie
lokalnych kryteriów Wboru o miejscu ną liście operdcii wybronych decyduje:
1) procentowo wy,okośćwkłddu włosnego deklorowono przez wnioskodawców w stosunku
do wysokości kosztów kwqlifikowanych, zgodnie z zosodą: ,,im większy procentowy wklad
włosny, tym wyższe miejsce no liście", o w plzypodku gdy to metoda selekcji okąże się nie

2)
3)

nieskutecznq,
liczbo przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływonio opelocji no grupy
defoworyzowone, zgodnie z zosadq:,,im więcej punktów w rąmoch kryterium, tym wyższe
miejsce no liście", o w przypadku gdy to metodo selekcji okaże się nieskuteczna,
miejscu no liścieoperacji wybranych decyduje dota igodzino złożenio wniosku w biurze L6D
zgodnie z zosadq ,,im wcześniejszą dąta, godzinq, minuta złożenio wniosku do biurc L6D, tym
wyższe miejsce na liście)

o miejscu na liścieoperacji wybranych zdecydowała wyższa wańośćpunktowa w kryterium oddziawania operacji na grupy defaworyzowane, które prezentuje powyższa
tabela-

sporządzone listy zostały zaprezentowane zebranym członkom Rady' Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr lll20l2017 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych ocenionych operacji w ramach naboru nr 3/2017/PROW.
za pnyjęciem uchwały głosowało 10, pneciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 11' Na podstawie dokonanej oceny operacji Według lokalnych kMerióW Wyboru Rada

przystąpiła do podjęcia uchwały Nr l1I2112017 W sprawie niewybrania operacji które spełniły
Warunki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym zPRow 2014-2020), a nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kMerióW Wyboru.
za przyjęciem uchwały glosowało 10, pneciw głosowałoo, wstrzymało się od glosu 0

Ad' 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o Wybraniu operacji W ramach nabolu nr y2017/PRoW W odniesieniu do WnioskóW' które spełniły
warunki oceny Wstępnej' zgodnościz LSR (w tym z PRoW 2014-2020\ oraz osiągnęły minimum punktowe W ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru. Uchwały podejmowano WiększościągłosóW zgodnie z poniŹszym zestawieniem:
1. Operacja nr 3/2017/PRoWo1

Uchwała Rady LGD,,PB" Nr 1|l22l2o17 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za pŻyjęciem uchwały 10' pęeciw 0' WstrŻymało się od głosu 0 członkóW Rady.
2. Operacia nr

3/20|7/PRoWl5
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Uchwała Rady LGD,,PB' Nr lll23l2017 W sprawie Wyboru opelacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało| za przyjęciem uchwały 10, przeciw 0, Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady'

3. Operacja nr 3l2O17lPROtNl17

Uchwała Rady LGD ''PB'Nr lll24l2o17 W sprawie wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za pŻyjęciem uchwały 10' pŻeciw 0' WstŻymało się od głosu 0 członkóW Rady'

4. Operacia nr 3/2017IPROW16

Uchwała Rady LGD,'PB" Nr lll25l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za pzyjęciem uchwały 10' przeciw 0' Wstzymało się od głosu 0 członkóW Rady.

5. Operacja nr 3/20'17lPROW09

Uchwała Rady LGD,,PB" Nr
ustaleniu kwot wsparcia.

1112612017 W

Głosowało: za przyjęciem uchwały 10,

pzeciw

sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
0, Wstrzymało się od głosu 0

członków Rady'

6. Operacja nr 3/2017lPROW/08
Uchwała Rady LGD ''PB'Nr ||l2712017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 10' p.Żeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'
7. Operacja nr 3/2017/PROW13

Uchwała Rady LGD,'PB' Nr lll28l2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały'10, przeciw 0' WsirŻymało się od głosu 0 członków Rady.

8. Operacja nr 3/20'17/PROW02
Uchwała Rady LGD ''PB'Nr ||12912017 w sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za pzyjęciem uchwały 9, prŻeciw 0' wstrzymało się od głosu 0 członków Rady'
9. Operacja nr 3/20'17/PROW06

Uchwała Rady LGD,,PB'Nl lll30l2017 W sprawie \Ą/yboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za przyjęciem uchwały 10, pzeciw 0' Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'
10. Operacja nr 3/2017lPROW03

Uchwała Rady LGD ''PB'Nr lll31l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za pzyjęciem uchwały 10, pęeciw 0, wstŻymało się od głosu 0 członkóW Rady'
11. Operacta nr 3/2017/PROW10

Uchwała Rady LGD,'PB'Nr lll32l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0' Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady.

12. Operacja nr 3120'17lPRowl14
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Uchwała Rady LGD ''PB" Nr ||l33l20'l7 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za pŻyjęciem uchwały 10, pęedw 0, Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'
Operacja nr 3/2017/PROW04
Uchwała Rady LGD ''PB'Nr lll34l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
'13.

ustaleniu kwot wsparcra
Głosowało: za przyjęciem uchwały 10' pŻeciw 0, wstŻymało się od głosu 0 członkóW Rady.

Operacia nr 3/2017/PROW07
Uchwała Rady LGD,'PB' Nr lu35/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
'14.

Głosowało| za pzyjęciem uchwały 10, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'
15. Operacja nr 3/2017IPROW/05

Uchwała Rady LGD,,PB" Nr ll/36/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało| za pŻyjęciem uchwały 10' pŻeciw 0' WstŻymało się od głosu 0 członkóW Rady'
16. Operacja nr 3l2O17|PROWl12

Uchwała Rady LGD ',PB' Nr lll37l20'l7 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia
Głosowało: za pŻyjęciem uchwały 10, pęeciw 0, WstŻymało się od głosu 0 członkóW Rady.

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie Wyboru operacji zostały spoządzone
Listy operacji wybranych iListy operacji niewybranych przez LGD,,PB" dla naboru nr
3l2o17lPRow, któ.e

W

formie uchwały zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD,,PB'Nr ll/38/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do filub przenansowania przez Radę LGD
'PB' w naborze nr 3/2017lPRoW W zakresie budowy
budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej".
za przyjęCiem uchwały głosowało 10, przeciw glosowało 0, wstnymało się od głosu 0

Ad' 13. Wolne Wnioski - nie zgłoszono.
Ad' 14. Na tym posiedzenie Rady zakończono'

Przewodnicząca Rady LGD ,,PB"

'' '' '' ńn":
''J -

,){cLLe

lelr,roUe&

Protokolant

1!.c,1,.ł'Ll]1" l]vk ru in_
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specyfikacja dokumentóW z posiedzenia Rady:

1'
2'

3'
4.
5.
6-

Lista obecności członków Rady'
lJchwała Rady LGD,'PB" Nr l|19/2017 w sprawie przyjęCia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska" złożonych w naborze nr 3/2017/PRow'
Uchwała Rady LGD,,PB'' Nr Iu20/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych
operacji.
LJchWała Rady LGD ,,PB' Nr lu21/2017 w sprawie niewybrania operacji ktÓre spełniły warunki
oceny wstępnej, zgodności z LsR (w tym z PRjW 2014-2020), a nie osiągnęły minimum
punktowego W ocenie według lokalnych kfierióW Wyboru.
Nl l|2Ż2017 - ll/37/2017 w sprawie wyboru operacji oraz usta|eniu
Uchwały Rady LGD
',PB''
kwot wsparcia - 16 szt.
Uchwała Rady LGD ''PB'' Nr ///38/2017 w swawie plzyjęcia Listy operacji wybranych do finanw naborze nr 3/20]7/PRoW w zakresie budowy lub przebusowania pzez Radę LGD
''PB''
dow oqólnodostępnej i niekome rcyjnej infrastrul<tury turystycznej lub rekreacyjnej'

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiejz Eurcpejskiego Funduszu spolecznego W ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Wojewódzlwa Podlaskiego na lata 2o14-2o2o
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