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Protokół Ż Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania,,Puszcza Białowieska''

odbytego w dniu 15,05,2017r.

w dni\ 15.05'2017r' w sali konferencyjnej fi 12 Ulzędu Miasta W HajnóWce od godz' 09:00
rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dzialania ,,Puszcza Białowieska'' (Vll) w celu
dokonania oceny wniosków iWyboru operacjiw ramach ogłoszonych konkulsów:
- 6l2o17lźFs na operacje z zakresu typu projektu nl 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób nie-
samodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami śWiadczonych W {okalnej

społeczności
- 7l2o17lEFs na operacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego
na obszarach objętych realizacją LSR
orcz w związku z Uwzględnieniem plzez zalząd wąewództwa Podlaskiego protestóW dot' wniosków
ff 112017IPROWlO1,3l2O17|PROW|O7,3l2O17lPROwl12, co zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt. 2 ustawy
o polityce spójności skutkuje pŻekazaniem do LGD W celu pęeprowadzenia ponowne] oceny opera-
cji.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Wszyscy członkowie Rady popŻez wysłanie do nich zaproszeń
drogą elektroniczną na podane adresy itelefoniczne potwierdzenie odebranej informacji oraz za-
mieszczeniu ogłoszenia o terminie iporządku obrad na stlonie internetowej stowarŻyszenia

o godzinie 9;00 posiedzenie Rady otwozyła Przewodnicząca Rady _ Pani Walentyna Pietroczuk,
któla na podstawie listy obecności stwierdziła, iż W posiedzeniu Rady bierze udział 5 członkóW' tj.:
|Vlagdalena chirko' Witold Kondratiuk' Jan Łobuziński' Walentyna Pietroczuk, Emilia simoniuk' W
oparciu o informacje zawańe W Rejestrze interesów członkóW Rady LGD ''PB'' stwierdziła prawo-
mocnośó posiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji W splawie Wyboru operacji, gdyż
zostały spełnione Wymogi' że ani v'/ładza pub|iczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią
nie więcej niż 49yo członków biorących udział W posiedzeniu Rady' co stanowi regulaminowe kworum
do podejmowania prawomocnych decyzji
W posiedzeniu Rady udział Wzięli pracownicy Biura LGD ''PB'' oddelegowani do pomocy W pracach
Rady: Dyr. biUra'Eugeniusz KoWa|ski' lvlonika Paulina Monach' Karolina Kraśko'
Następnie został Wybrany protokolant posiedzeniaI Monika Paulina Monach.

Przewodnicząca Rady przedstaWiła zebranym porŻądek obfad:
L Otwarcieposiedzenia.
2' Pęyjęcie porządku obrad'
3. lnformacja o protestach skierowanych przez UMWP do ponownej oceny.
4' Wybór Komisji skrutacyjnej.
5' złoŻenie plzez członków Rady ośWiadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących

omawianego protestu/Wniosku (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie)'
6' Wyłączenie członkóW Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego Wnio-

sku oddzielnie).
7. Dyskusja nad protestem/wnioskiem (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie)'
8' Wypełnienie Kańy oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy

każde9o Wniosku oddzielnie)'
9' Prezentacja zestawienia WynikóW głosowania w sprawie Wyboru operacji zgodnie z liczbą
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pŻyznanych punktóW (punkt dotyczy każdego protestu/Wniosku oddzielnie) zgodnie z za-
łącŻnikiem 6.

10' Plzyjęcie stanowiska Rady w odniesieniu do rozpatrywanych protestóW i podjęcie uchwały
o wybraniu operacji W odnjesieniu do pozytywnie rozpatrzonych protestówwniosków'

1 1' Prezentacja zestawienia WnioskóW (listy wniosków' które wpłynęły w naborze) i syntetycz-
nej informacji o poszczególnych Wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o Wynikach
oceny wstępnej WnioskóW iWeryfikacji zgodnościz LsR (Wtym z RPoWP 2014-2020) do-
konanej pzez biuro LGD.

12' Podjęcie pęez Radę decyzji dotyczącej |isty WnioskóW, które zostały pozytywnie ocenio-
ne w ramach oceny Wstępnej i WeMikacja zgodności operacji z LsR (W tym z RPoWP
2014-2020\

13' złożenie wzez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących
omawianego Wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie)'

14. Wyłączenie członkóW Rady z dokonywania Wyboru operacji (punkt dotyczy każdego Wnio'
sku oddzielnie).

15' Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzie|nie)'
16' Wypełnienie Kańy oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami Wyboru (punkt dotyczy

kaŹdego wniosku oddzielnie)'
17' Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia Wyników głosowania W sprawie Wyboru opera-

cji zgodnie z |iczbą pŻyznanych punktÓw oraz kwotą Wsparcia (punkt dotyczy każdego
Wniosku oddzielnie) zgodnae z załącznikiem 6.

18' Podjęcie Uchwał o niewybraniu opelacji W odniesieniu do WnioskóW' które spełniły Warunki

oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym RPoWP 2014-2020) a nie osiągnęły minimum
punktowego W ocenie według lokalnych kMerióW Wyboru (pUnkt dotyczy każdego Wniosku

oddzielnie).
1s' Podjęcie uchwały o Wybranju operacji W odniesieniu do wnioskóW' które spełniły Warunki

oceny Wstępnej' zgodności z LSR (W tym RPoWP 2014-2020) oraz osiągnęły minimum
punktowe W ocenie Według lokalnych kMe ów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków
i iych, które się w nim nie mieszczą (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie)'

20. lnformacja o piśmie z UM dotyczącym rozbieżności W dokumentacji dotyczącej naboru
2t2017 |PROW

21. Podjęcie uchwały w sprawie korekty treści Listy operacji wybranych pŻez Radę Lokalnej
Grupy Działania "Puszcza Białowieska'' plzyjętych w drodze uchwały nr ll18l2o17 z dnia
23.02.2017 t.

22. Wolne wnioski izapytania.
23' Zamknięcie posiedzenia'

który przez zebranych został plzyjęty bez uwag.

Ad' 3' Pani Karolina Kraśko poinformowała Radę' iż do biura LGD w dniu 02.05'2017 Wpłynęły 3 pi-

sma Ż UrŻędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informujące o uwzględnieniu prote-

stóW Wnioskodawcy. Dokumenty dotyczące rozpatryWanych protestóW: tj. złożony przez Beneficjen-
ta Wniosek z załącznikarni Wraz z odpowiedzią w sprawie niewybrania operacji do finansowania,
kselokopia złożonego protestu Wraz z odpowiedzią podtŻymującą informację o niewybraniu opera-
cji, pismo z Ulzędu Marszałkowskiego WojewódŹWa Podlaskiego informujące o uM.zględnieniu
protestu Wnioskodawcy zostały przekazane wcześniej członkom Rady drogą mailową.

Ad'4' Następnie pęystąpiono do Wyboru członkóW Komisji skrutacyjnej, której zadaniem było
sprawdzanie poplawności Wypełniania kań pŻed obliczaniem WynikóW głosowań oraz kontrolę qu-

orum' Przewodnicząca Rady zaproponowała na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osobyi
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N/tagdalena chirko, Łobuziński Jan, które Wyraziły na to zgodę' W głosowaniu jawnym zostały Wybra-

ne stuprocentową ilością głosóW'

Ad'5. Przewodnicząca Rady Wezwała obecnych na posiedzeniu członkóW rady do złoŹenia pisem-
nych DeklaracJi bezstronności w procesie Wyboru operacji, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji
oraz uzupełnienia Kań Rejestr lnteresu członkÓW Rady W zakresie powiązań z Wnioskodawcami,
któlŻy złożyli wnioski' Po rozdaniu stosownych dokumentóW członkowie rady przystąpili do ich wypeł-
niania' Wypełniane deklaracje bezstlonności dotyczyły wniosków złożonych W ramach PRoW, do któ-

rych zostały złoŹone protesty.

Ad' 6' Na podstawie złożonych plzez członkóW Rady Deklaracji bezstronności w procesie wyboru
operacji olaz Rejestru lnteresów CzłonkóW Rady dla każdej ocenianej operacji oddzielnie spolządzono
kańy ,,Ustalenie Wymaganego kworum izachowania odpowiedniego parytetu W procedurze oceny i
wyboru operacji". Ze Względu na brak powiązania między członkami Rady a Wnioskodawcami nie
dokonywano Wyłączeń.

Ad' 7-8' Po iym' koIejno Według daty wpływu protestu' po prezentacji protestu iWniosku pŻystępo-
Wano do dyskusji nad rozpatrywanym protestem i wypełniania Kań oceny zgodności operacji Wg

lokalnych kryteriów wyboru (część C) w zaklesie kryterióW zakwestionowanych pzez wnioskodawcę
W proteście' Postępowanie pŻeprowadzono oddzielnie dla każdego protestu/Wniosku'

Ad' 9' Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja skrutacyjna pŻy Wsparciu oddelegowanych
pracownikóW Biura LGD ',PB'' zaprezentowała zebranym kańy,,Wyniki głosowania W sprawie wyboru
operacii - liczba przyznanych punktó|A)'' dla każdego protestu/operacji oddzielnie' Na podstawie do-
konanej analizy kań,,Wyniki głasowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktó\Jn'

Ad. 10. Na podstawie analizy kai ,'Wyniki głosowania w sprawie Wboru operacji - liczba przyzna-
nych punktórl' Rada przyjęła stanowiska W odniesieniu do Wniesionych protestóW:

1' Emilia Borowska' nl operacji: 1l2o17lPRowlo1' tytuł operacji: Działalność turystyczna ido-
radcza formą ochrony przyrody i rozwoju obszaru LGD' Rada LGD' mając na uwadze oceny
operacji Według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady W dniu
23'02'2017( i niezakwestionowane pŻez Wnioskodawcę W proteście' po dokonaniu ponownej
oceny kryteriów Wyboru stwierdza' iż operacja otŻVmała średnia liczbe 21 pkt. i nie osiaqnęła
minimalnei liczbv punktóW bedacvch Warunkiem spełnienia pęez nia lokalnvch kryterióW WV-

bqq' W związku z powyższym Rada nie uwzględnia protestu inie zmienia swojei
Uchwały nr lh1l2o17 Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska" z dnia
23.02'2017 r. w sprawie niął,/ybrania operacji do finansowania.

2. Gmina Narewka, nr operacji: 3l2o17/PRow/o7 ' tytuł opelacji: Rozwój infrastruktury tury-
stycznej na terenie gminy Narewka pop.Żez budowę wyciągu nań Wodnych nad zalewem
siemianóWka' Rada LGD mając na uwadze oceny operacji Według lokalnych kryterióW Wybo-
ru uzyskane na posiedzeniu Rady W dniu 24'o2'2017r i niezakwestionowane pŻez Wniosko-
dawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny kryteriów wyboru stwierdza' iż operacja
otzymała średnią liczbę 26'00 pkt. i osiągnęła minima|ną |iczbę punktów będących warun-
kiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów Wyboru' operacja nie mieści sie w limicie
ślodkóW wskazanvm w oqłoszeniu o nabolze fi 3l2o17lPRoW z zakresu budowy lub prze-
budowy ogólnodostępnej iniekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej' W
związku z powyższym Rada zmienia Uchwalę nr lU35/2017 Rady Lokalnei Grupy oziała-
nia ,,Puszcza Białowieska" z dnia 24'02'2017 r. w sprawie wyboru operacji do finanso-
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wania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie p.zyznanej liczby punktów. Jednakże
Rada nie uwzględnia protestu, operacja W dalsŻym ciągu znajduje się na liście operacii
wybranych do finansowania, nie mieszczących się w limicie środków wskazanym w
ogłoszeniu o naboęe Wniosków o przyznanie pomocy

3. ogólnopolskie stowarzyszenie Przyjazny Transpoń' nr opelacji: 3/2017lPRoW12' tytuł

operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - ''DróżniczóWka'' Rada LGD mając na
uwadze oceny opefacji Według lokalnych kryterióW Wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady W

dniu 24'o2'2o17l i niezakwestionowane pęez Wnioskodawcę w ploteście, po dokonaniu po-

nownej oceny kryterióW Wyboru stwierdza' iż operacja otęymała średnią liczbę 26'00 pkt. i

osiągnęła minimalną liczbę punktów będących Warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kry-
terióW Wyboru' operacja o nabo-
rze ff 3l2o17lPRow z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-

frastruktury turystycznej lub lekreacyjnej. W związku z powyższym Rada zmienia tJchwałę
fi lll37l2o17 Rady Lokalnej Grupy Dzialania ,,Puszcza Białowieska" z dnia 24.02.2017 l'
w sprawie wyboru operacii do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie
pŻyznanej liczby punktów. Jednakże Rada nie uwzględnia protestu, operacja W dal-
szym ciągu znajduje się na liście operacji wybranych do finansowania, nie mieszczą-
cych się w limicie środków WskaŻanym w ogłoszeniu o naborŻe wniosków o plzyzna-
nie pomocy

w związku ze zmianą |iczby punktów opelacji ztożonych plzez Gminę Narewka oraz ogó|nopolskie
stowarzyszenie PŻyjazny Transport Wystąpiła koniecznośó podjęcia uchwał zmieniających uchwały
w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała nr Vll/56/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania 'Puszcza Białowieska" z dnia 15'05.2017 l'
zmieniająca uchwałę nf |ll35l2o17 z dń|a 24'02'2017l' W sprawie wyboru operacji do finansowania
oraz ustalenia kwoty wsparcia
za przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw głosowało 0, wstrzymaro się od głosu 0.

t]chwała nr Vll/57l2017 Rady Lokalnej Grupy Działania 'Puszcza Białowieska'' z dnia 15'05'2017 r.

zmieniająca uchwałę nr |ll3712017 z dnia 24'02'2017l. W sprawie Wyboru operacji do finansowania
oraz ustalenia kwoty wsparcia.
za prżyjęciem uchwały głosowalo 5' płzeciw głosowało 0, wstłzymało się od głosu 0'

W wyniku pŻeprowadzenia ponownej oceny Wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej liczby punk-

tóW przez operacje:

Rozwój inłastrlktury turysiye
ne] ńa terenie 9mńy Nalewka
popuez budowę wyciąg! rań

wodnych nad za ewem sieńa_
26.00 36,37% 0 plt 27 Q1 2017

OGOLNOPOLSKIE
sToWARŻYsŻEN E

PRŻYJAŻNY

BI)DOWA BI]DYNKU INFOR.
lr,lACJ I TURYSTYCZNEJ -

DRÓŻNlczÓWKA 26,00 aa 0 pkr 31.01.2417
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zgodnie z zapisami Procedury oceny Wniosków iwyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia 514
ust 1

(W plzypadku uzyskania przez dwie lub Więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie
lokalnych kfieriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana prŻez Wnioskodawńw w stosunku
do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: ,im Większy procentowy wkład
wlasny' tym wyższe miejsce na liście"' a W przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się
nie nieskuteczna,

2) liczba przyznanych punktów w kyerium wyboru operacji oddziaływanla operacji na grupy
defaworyzowane, zgodnie z zasadą: ,,im Więcej punktów w ramach kyerium, tym wyżsŻe
miejsce na liście'', a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

3) mbiscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurŻe LGD
zgodnie z zasadą ,im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym
wyższe miejsce na liście)

o miejscu na liście operacji wybrcnych nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w
ogłoszeniu o naborze zdecydowała wyższa procentowa wysokość wkładu własnego deklaro-
wana płzez wnioskodawców W stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z
powyższą tabelą,

Ad' 1 1. PŻewodnicząca Rady Walentyna Pietroczuk stwierdziła' iż na posiedzeniu Rady zjawili się
kole]'ni członkowie Rady: Daria Maria chrzanowska' Ewa Dmitruk, Barbara Kuzub-Samosiuk, Anna
Nikitiuk' Niając na uwadze większy skład Rady' PŻewodnicząca Rady, W oparciu o informacje za-
Wańe w Rejestrze intelesóW członków Rady LGD ''PB'' stwierdziła prawomocność posiedzenia do
podejmowania przez Radę decyzji W sprawie Wyboru operacji' gdyż zostaly spełnione wymogi' że
ani Władza publiczna' ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie Więcej niż 49% członkóW
biorących udział w posiedzeniu Rady' co stanowi regulaminowe kwolum do podejmowania prawo-

mocnych decyzji.
Następnie Pani Monika Paulina Monach poinformowała Radę, iż W naborze:
- 6/2017lEFs - typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami śWiadczonych w lokalnej społeczności Wpłynęły 2
wnioski
- 7l2o17lEFs - lyp plojektu nr 5 Wsparcie małych szkół ksŻałcenia ogólnego na obszarach objętych
realizacją LsR Wpłynął 1 wniosek'

Następnie pzedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych Wnioskach złożonych w ogłoszo-
nych naborach według kolejności złożenia ich do biura' Poinformowała też, iż Wszystkie Wnioski zo-
stały zweryfikowane przez pracownika Biula oraz Dyrektola Biula W częściach: A, 81 i 83 Kań ocen
WnjoskóW i Wyboru operacji.
Poinformowała, że W naboze nl6/2017/EFs dwa Wnioski nie przeszły pozytywnie weryfikacji Wstęp-

nej oraz oceny zgodności z LsR' W tym z programem. Jeden Wniosek (Wrloskodawca: sPoŁDzlEL-
NlA SoCJALNA 'INTEGRACJA' W B|ELSKU PoDLAsKlM, 6/2017/EFs/01, tytuł operacji: AKTYW-
Ny sEN/oR) - nie pŻeszedł Weryfikacji Wstępnej W zaklesie Wskazanym w części A Karty oceny
Wniosku iWyboru operacji LGD ''Puszcza Białowieska'W pkt' 12 tj. okres realizacji opelacji jest nie-
zgodny z ogłoszeniem W sprawie naboru WnioskóW' Drugi Wniosek (wnioskodawca: stowarzyszenie
samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska' 6/2o17/EFs/o2, t'źuł operacj!: Zyć sprawnlei - nE
pzeszedł Weryfikacji zgodności operacji z RPoWP 2014-2020 W części 83 Kańy oceny Wniosku i

wyboru operacji LGD "Puszcza Białowieska" w pkt' 5 tj' Wskaźniki zaplanowane We wniosku o dofi-
nansowanie niezgodne z ogłoszeniem W sprawie naboru Wniosków.
Wniosek złożony w odpowiedzi na nab& fi 7l2o17lEFs' który pozytywnie przeszedł weryfikację jest
rekomendowany pzez Biuro LGD do dalszej oceny przez członkóW Rady'
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Ad. 12. Po przeprowadzeniu dyskusji' dotyczącej dokonanej przez Biulo weryfikacji' i na podstawie
pŻedstawionych informacji zostały spoządzoneI
'1. 

',Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naboze WnioskóW o plzyznanie pomocy, zgodnych z
LsR LGD ,'PB' i RPoWP 2014_2020'' złożonych W naboŻe:
- 7l2o17lEFs - typ projektu nf 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogó|nego na obszarach objętych
realizacją LsR - Wpłynął 1 Wniosek'
2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru Wniosków o plzyznanie pomocy oraz LsR Lo-
kalnej Grupy Działania ',Puszcza Białowieska'' (w tym z RPoWP 2014-2020) złożonych W naboŻe:
- 6l2017lEFs _ typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych d|a osÓb niesamodzielnych oraz
usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami śWiadczonych W lokalnej społeczności - wpły-
nęły 2 Wnioski

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD ''PB'' Nr Vll/58/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji niezgodnych z ogłosze-
niem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz LsR Lokalnej Grupy Działania ''Puszcza Białowie-
ska' (W tym z RPoWP 2014-2020), złożonych W naboŻe nr 6/2017/EFS W ramach przedsięWzięcia
lll'1-1' Pokonajmy ba(iery na operaąe z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla
osÓb niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami śWiadczonych w
lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lala 2014-2020 (oś priorytetowa lX. Rewitalizacja społeczna i ksŻałtowanie kapitału społeczne-

so).

za przyjęciem uchwaly głosowało 9, przeciw głosowało 0, Wstłzymało się od głosu 0.

Uchwała Rady LGD,'PB'' Nr Vl|/59/2017 W splawie plzyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza
Białowieska" złożonych W naborze nr 7/2017/EFs w ramach przedsięWzięcia lll'3'1' Dzieci i mlodzież
naszą p!'zyszlością na operacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia
ogóInego na obszarach objętych realizacją LsR W ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Pod|askiego na |ata 2014-2020 (oś priorytetowa lX' Rewitalizacja społeczna i kształ-
towanie kapitału społecznego).

za przyjęciem uchwały głosowało 9, pŻeciw głosowało 0, Wstżymało się od głosu 0'

Ad'13' PŻewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członkóW rady do złożenia pisem-
nych Deklaracji bezstronności W procesie wyboru operacji' oddzielnie dla każdej ocenianej operacji
olaz uzupełnienia Kart Rejestr lnteresu członkóW Rady W zakresie powiązań z Wnioskodawcami'
któlŻy złoŹyli Wnioski' Po rozdaniu stosownych dokumentóW członkowie rady przystąpili do ich Wypel
niania. Wypełniane deklaracje bezstronności dotyczyły wnioskóW złożonych w ramach EFs'

Ad. 14' Na podstawie złożonych przez członkóW Rady Deklaracji bezstronności w procesie Wyboru

operacji oŻz Rejestru lnteresóW Członków Rady dla ocenianego Wniosku spolządzono karty ,,Ustalenie
wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego paryłetu w procedurze oceny i wyboru operacji''.

Ze Względu na Występujące powiązania między członkami Rady a Wnioskodawcami z oceny
operacji Wyłączono:

1' Magdalena chirko - W odniesieniu do Wnioskodawcy: Gmina Miejska HajnÓwka
7/201 7/EFs/01, tytuł operacji: otwarta szkoła.

strona 6 Ż 9



Ad ' 15-16' Następnie ' vredłUg Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie
pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,'Puszcza Białowieska'' złożonych w nabarze
nr 7/2017/EFs na operacje W zakresie: typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólne-
go na obszarach objętych realizacją LsR po prezentacji wnjosku pzystępowano do dyskusji nad
ocenianym Wnioskiem iWypełniania Kań oceny zgodności operacji wg ]okalnych k!.łeriów wyboru
(część c) i usta|eniu kwoty Wsparcia'

Ad. 17. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych
pfacownikóW Biura LGD ''PB'' zaprezentowała zebranym kafty,,Wyniki głosowania w sprawie Wyboru

operacji - liczba przyznanych punktóvl' zustaloną kwotą Wsparcia, dla ocenianej operacji' Następnie
na ich podstawie została spolządzona W formie elektronicznej Lista rankingowa ocenionych operacji
zgodnych z LsR oraz z ogłoszeniem o naborze dolycząca naboru nr 7/2017/EFs' ze Wskazaniem
informacjii o miejscu na liście i ilości uzyskanych punktóW W ramach oceny Według lokalnych kryte-
rióW Wyboru' które z operacji mających co najmniej minimalną ilośó punktów mieszczą się W limicie
dostępnych środkóW, a które nie, o opelacjach które nie uzyskały minimalnej liczby punktów Wska-
zanych w lokalnych kryteriach wyboru operacji, oraz o wnioskowanej/ustalonej kwocie wsparcia i

intensywności pomocy'

Sporządzona lista została zaprezentowana zebranym członkom Rady' Na podstawie pęedstawionej
informacji Rada podjęła uchwałę Nr Vll/60/2017 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenio-
nych operacji w ramach naboru nr 7/2017/EFS.

za przyjęciem uchwały glosowało 9, prŻeciw gtosowaro 0, wstlzymało się od glosu 0

Ad. 18. Brak niewybranych operacji.

Ad. 19. Na podstawie dokonanej oceny Rada pŻystąpiła do podejmowania uchwał o Wybraniu ope-
racji W ramach naboru nr 7/2017/EFs w odniesieniu do wniosków' które spełniły Warunki oceny
Wstępnej, zgodności z LsR (W tym z RPoWo 2o14-2o2o) oraz osiągnęły minimum punktowe w oce-
nie Według Iokalnych kryterióW Wyboru.

1' operuąa nl 7!2o17lEFslo1
Uchwała Rady LGD ',PB'' NI Vlu61/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu
kwot wsparcia.

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

W oparciu o podjętą pzez Radę uchwałę W sprawie Wyboru operacji została sporządzona L'sla ope-
racjiwybranych pŻez LGD ,,PB'' dla każdego naboru nr 7/2017lEFS'

Uchwała Rady LGD ',PB' Nr Vlu62l20'17 W sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do finansowa-
nia przez Radę LGD ,,PB'' w naboŻe nr 7l2o17lEFs w zakresie: lypu projektu nr 5 Wsparcie małych
szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

za płzyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstzymaro się od głosu 0

Ad' 20' Pani Karolina Kraśko poinformowała o paśmie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego z dnia 04'o5'2o17 dotyczącego m'in' rozbieżności Wnioskowanej kwoty Wspar-
cia/ustalonej plzez LGD kwoty wsparcia wskazanej na liście operacji Wybranych do finansowania W
stosunku do uchwały nr ll13l2017 oraz Wniosku o plzyznanie pomocy. Dotyczy to operacji nr
2i20'17lPRoW03- W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały W sprawie korekty treści
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Listy operacji wybranych pŻez Radę Lokalnej Grupy Działania ''Puszcza Białowieska'' przyjętych W
drodze uchwały nr l/18l2o17 z dnia 23.02'2017 r'

Ad' 21' Pani Karolina Kraśko zaprezentowała zebranym uchwałę nr v|ll63l2o17 W sprawie korekty
treści Listy operacji Wybranych pŻez Radę Lokalnej Grupy Działania ''Puszcza Białowieska" plzyję-
tych W drodze uchwał! nl ll18l2o'l7 z dnia 23.02'2017 f. oraz załącznjk nr 1 do tej uchwały. Następ-
nie pŻystąpiono do głosowania nad uchwałą ff vlll63l2o17 '

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9' pzeciw 0, wstzymało się od głosu 0 członkóW Rady.

Ad. 22' Wolne wnioski - nie zgłoszono.

Ad' 23' Na tym posiedzenie Rady zakończono'

PŻewodnicząca Rady LGD ',PB"
Protokolant

lił;'"uł<rl l1łtwcu
L1.)liĄLNA o RUI'A DZIĄł_ANIA
. i,! rriacz^ EIALolvlEsr{A-
]] A z!ia ] ]7'200 Hainówla

N P {i!.rlLl!.2sara PEGON 2400803t:9
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specyfikacja dokumentóW z posiedzenia Rady:

1' Lista obecności członkóW Rady-
2. Stanowisko Rady Lokalnej Grupy Działania 'Puszcza Białowieska' w sprawie Wniesionych

protestów
3. Uchwała nr Vlu56/20']7 Rady Lokalnej Grupy Działania ''Puszcza Białowieska'' z dnia

15'05'2017 r' zmieniająca uchwałę nr l|/35/2017 z dnia 24.02.2017l' w sprawie Wyboru ope-
racji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia

4' Uchwała fi v||l57t2017 Rady Lokalnej Grupy Działania 'Puszcza Białowieska" z dnia
15'05'2017 l' zmieniająca uchwałę nr lll37l2o17 z dnia 24'02'2017l' w sprawie Wyboru ope-
racji do finansowania o.az ustalenia kwoty wsparcia

5- Uchwała Rady LGD ,,PB'' Nr Vll/58/2017 w spĘWie pŻyjęcia Listy operacji niezgodnych z
ogłoszeniem naboru wnioskóW o przyznanie pomocy oraz LsR Lokalnej Grupy Działania

'Puszcza Białowieska" (W tym z RPoWP 2a14-2o2o)' złożonych w naborze nr 6/2017lEFs W

ramach przedsięwzięcia lll"]"]' Pokonajmy bariery na operacje z zakresu typu projektu nr 9
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z
niepełnosprawnościami świadczonych W lokalnej społeczności W ramach Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2o14-2020 (oś priorytetowa lx. Re-
witalizacja społeczna i ksztaltowanie kapitału społecznego)'

6' Uchwała Rady LGD ''PB'' Nr Vll/59/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogło-
szeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Dzia-
łania ',Puszcza Białowieska'' złożonych w naborze nr 7/2017/EFs w ramach przedsięwzięcia

lll.3.1 ' Dzieci i młodzież naszą przyszłością na operacje z zakresu typu projekt / nr 5 Wspar-
cie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych lealizacją LsR W ramach Re-
gionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (oś prio-

rytetowa lX' Rewitalizacja społeczna iksztaltowanie kapitału społecznego).
7. Uchwała Rady LGD ',PB' Nrv|l6ol2o17 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Listy ran-

kingowej ocenionych operacjizgodnych z ogłoszeniem naboru wnioskóW o przyznanie pomo-

cy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania 'Puszcza Białowieska'' (W tym z RPoWP
2014-2020) złożonych w nabolze nr 7l2o17lEFS w ramach przedsięWzięcia lll'3.'1. Dzieci i

młodzież naszą plzyszłością na opelacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkoł
kształcenia ogólnego w lamach Reglonalnego Programu operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa lX' Rewitalizacja społeczna ikształtowanie kapita-
łu społecznego)'

8' Uchwała Rady LGD ',PB" Nr vlu61l2017 w sprawie Wyboru operacji do finansowania olaz
ustaleniu kwot wsparcia

9. Uchwała Rady LGD ''PB'' Nr Vl|/62l2017 W sprawie pŻyjęcia Listy operacji wybranych do fi
nansowania przez Radę LGD ',PB'' W nabolze nr 7l2o17lEFs w zakręsie: typu projektu nr 5
Wspalcie małych szkół ksŻałcenia ogó|nego na obszalach objętych realizacją LSR

70' Uchwała Rady LGD ',PB'' Nr Vll/63/2017 w sprawie korekty treści Listy operacji wybranych
przez Radę Lokalnej Grupy Działania ''Puszcza Białowieska'' przyjętych W drodze uchwały nr
lhBl2117 z dnie 23 02 2017 r

operacja Wspófinansowana ze środkóW Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego W
ramach Regionalnego Proglamu operacylnego Województwa Podlaskiego na Iata 2014-2020
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