
Rady LGD Puszcza
Dokument nr 2 z posledzenia
Białowieska z dnia 15'05'2017

HajnóWka, dnia 1 5.05.2017r.

Stanowisko Rady
Lokalnej Grupy Działania,,Puszcza Białowieska''

w sprawie wniesionych protestów

Rada LGD ,,PB" po ponownym rozpatrzeniu na posiedzeniu Rady w dniu 15.05.2017r. prote-
stóW zloŹonych do LGD przez WnioskodawcóW:

1' Emilia Borowska, nr operacji: 112017lPRowl91, tytuł operacji: Działalność turystycz-
na i doradcza formą ochrony przyrody j rozwoju obszaru LGD' (Nr naboru:
1 /201 7/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej)

2. Gminę Narewka, nr operacji: 3/2017lPRoW07, tytuł operacji: Rozwój infrastruktury
turystycznej na terenie gminy Narewka poprzez budowę Wyciągu nart Wodnych nad
Zalewem siemianówka. (Nr naboru: 3/2017/PR)W z Żakresu budowy lub pzebudowy
ogóInodostępnej i niekomercyjnej infrastruktuly turystycznej lub rekreacyjnej)

3' ogólnopolskie stowarzyszenie Przyjazny Transpoń' nr operacji: 3l2017lPRovnl12'
tytuł operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - ''dróżniczóWka" (Nr naboru:
3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej iniekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej)

po przeprowadzeniu W ramach autokontroli (zgodnie z Procedurą oceny WnioskóW i Wyboru
operacjioraz ustalania kwot wsparcia - S 18 Autokonttola LGD.) ponownej oceny operacji wod-
niesieniu do zarzutóW przedstawionych W protestach przyjęła następujące stanowiska do
Wniesionych protestóW:

1' Emilia Borowska, nr operacji| 1l2o17lPRowl11, tytuł operacji: Działalność turystyczna i do-
radcza formą ochrony pzyrody i rozwoju obszaru LGD' Rada LGD' mając na uwadze oceny
operacji Według lokalnych kryteraóW wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady W dniu
23.o2.2o17l i niezakwestionowane pŻez wnioskodawcę W proteście, po dokonaniu ponownej
oceny kryterióW wybofu stwiefdza' iż operacja @
minimalnei liczbv ounktóW bedacvch Warunkiem spełnienia orzez nia lokalnvch kryterjóW WV-

b9lq' w związku z powyźszym Rada nie uwzględnia protestu i nie zmienia swojej
lJchwały nr ll11l2017 Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska'' z dnia
23.02,2017 r. w sprawie nier/vybrania operacii do finansowania,

2' Gmina Narewka' nr operacji: 3/2017lPRoW07, tytuł operacjj: Rozwój inflastruktury tury-
stycznej na terenie gminy Narewka popzez 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'o2.2o17l i niezakwestionowane prŻez wniosko-
dawcę W proteście, po dokonaniu ponownej oceny kryterióW Wyboru stwierdza, iż operacja
otęymała średnią liczbę 26'00 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktóW będących warun-
kiem spełnienia pzez nią lokalnych kryterióW Wyboru' operacja nie mieści sie W limicie
środkóW Wskazanvm W oołoszeniu o nabolze fi 3l2o17lPRoW z zakresu budowy lub pfze-
budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej' W
związku z powyższym Rada zmienia Uchwałę nr lu35/2017 Rady Lokalnej Grupy Dzia_
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łania ,,Puszcza Białowieska'' z dnia 24.02'2017 r' w sprawie wyboru operacji do finan-
sowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakfesie plzyznanej liczby punktów. Jednak-
że Rada nie uwzględnia protestu, operacja w dalszym ciągu znajduie się na liście ope-
racii wybranych do finansowania, nie mieszczących się w limicie środków wskazanym
w ogloszeniu o naborze wnioskóW o przyznanie pomocy

3' ogólnopolskie stowalzyszenie Przyjazny Transpoń' nr opefacji: 3/2017lPRoW'12' tytuł

operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - ''DróŻniczóWka'' Rada LGD mając na
Uwadze oceny operacjiWedług lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady W

dniu 24'o2'2o17r i niezakwestionowane pŻez wnioskodawcę W proteście, po dokonaniu po-
nownej oceny kryteriów Wyboru stwierdza, iż operacja otŻymała średnią liczbę 26,00 pkt. i

osiągnęła minimalną liczbę punktóW będących warunkiem spełnienia pEez nią loka|nych kry-
teriów wyboru' operacja o nabo-
rze nr 3/2017lPRoW z zakresu budowy lUb pŻebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-

frastruktury turystycznej |ub rekreacyjnej' W 
^rriązku 

z powyższym Rada zmienia Uchwałę
nr |u37l2017 Rady Lokalnei Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska'' z dnia 24'02'2017 r.

w sprawie wyboru operacii do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w zakresie
przyznanej 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 wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyzna-
nie pomocy

Przewodnicząca Rady LGD ,,PB"
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