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Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania,,Puszcza Białowieska''
odbytego w dniu 13.07.2017L

w

dniu 13.o7.2o17r. w sali konferencyjnej Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej W

HajnóWce od godz. 09:00 rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnei Grupy Działania
,,Puszcza Białowieska'' (lX) w celu dokonania oceny WnioskóW i Wyboru operacji W ramach
ogłoszonych konkursóW;
Projekty dotyczące
11l2017lEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr
dziedzictwa kulturowego;
12l2o17lEFs na operacje z zakresu typ pro]ektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych
osób z
osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich
niepełnosprawnościamiświadczonych W lokalnej społeczności'

7:

dla

dla

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy itelefoniczne potwierdzenie odebranej informacji oraz zamieszczenij ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
godzinie 9:00 posiedzenie Rady otvvorzyła Przewodnicząca Rady - Pani Walentyna Pietroczuk, która na podstawie listy obecności(załączn|k nr 1 do protokołu) stwierdziła, iŻ W posiedzeniu Rady bie,ze ldział 10 członkóW' tj': Magdalena chirko, Daria chrzanowska' lv]oni
ka Dmitruk, lrena lgnaciuk' Witold Kondratiuk, Barbara Kuzub-samosiuk, Jan Łobuziński'
Anna Nikitiuk, Walentyna Pietroczuk, Emilia simoniuk. W oparciu o informacje zawańe W
Rejestrze interesóW członkóW Rady LGD ''PB'' stwierdziła prawomocność posiedzenia do
podejmowania przez Radę decyzji W sprawie Wyboru operac.ji' gdyż zostały spełnione
Wymogi, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie więcej
niŻ 49ak członków biorących udział w posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum
do podejmowania prawomocnych decyzji. Grupa interesu Władzy publicznej stanowi 40%
osób biorących udział W posiedzeniu'

o

W posiedzeniu Rady udział Wzięli pracownicy Biura LGD ,'PB'' oddelegowani do pomocy W
pracach Rady: Dyrektor Biura Eugeniusz Kowalski, Z-ca Dyt. Biura Monika Paulina Monach.
Następnie został Wybrany protokolant posiedzenia: Monika Paulina Monach.
Przewodnicząca Rady przedstawiła zeb ranym porządek obrad:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad'
Prezentacja zestawienia WnioskóW (listy WnioskóW, które Wpłynęły W naborze) i
syntetycznej informacji o poszczególnych Wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o Wynikach oceny wstępnej WnioskóW i WeMikacji zgodności z LSR (W tym z
RPOWP 2014-2020) dokonanej przez biuro LGD.

3'
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4'

Podjęcie przez Radę decyzji dotyczącej listy WnioskóW' które zostały pozytywnie
ocenione W ramach oceny Wstępnej iWeMikacja zgodności operacji z LsR (W tym
z RPOWP 2014-2020).
5 Wybór Komisji skrutacyjnej
6' złoŻenie przez 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
wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskami (EFRR).
9' Wypełnienie Kań oceny zgodnościoperacji z lokalnymi kMeriamj Wyboru (EFRR)10. Prezentacja (listy rankingowe) zestawienia WynikóW głosowania W sprawie Wyboru
operacji zgodnie z |iczbą przyznanych punktów oIaz kwotą Wsparcia (EFRR)
zgodnie z załącznikiem 6.
11' Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji W odniesieniu do WnioskóW' które spełniły
Warunki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym RPoWP 2014-2020) a nie osią9nęły minimum punktowego W ocenie Według lokalnych kryterióW Wyboru (EFRR).
12' Pod.jęcie uchwały o Wybraniu operacji W odniesieniu do wnioskóW' które spełniłyWarunki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (w tym RPoWP 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 (EFRR).
'13. Dyskusja nad wnioskiem (EFS).
14. Wypełnienie Kańy oceny zgodności operacji z lokalnymi kMeriami Wyboru (EFs).
15. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia WynikóW głosowania W sprawie Wyboru
operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktóW oraz kwotą Wsparcia (EFs) zgodnie z załącznikiem 6.
16' Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji 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 kryterióW Wyboru (EFs)'
l7' Podjęcie uchwały o Wybraniu operacji W odniesieniu do wniosków, które spełniłyWarunki oceny Wstępnej' zgodności z LsR (W tym RPoWP 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 (EFs)'
18. Wolne wnioski i zapytania.
19' Zamknięcie posiedzenia'
który

pŻez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad' 3. Pani Monika Paulina Monach poinformowała Radę' iŻ w naborze:
_ 1112017IEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 7: Pro.jekty dotyczące dzie-

_

dzictwa kulturowego Wpłynęło 5 WnioskóW'
12l2017lEFs na operacje z zakresu typ projektu nr

9

Wsparcie usług opiekuńczych
dla osÓb niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawno_
ściamiśWiadczonych W lokalne.i społecznościWpłynęło2 Wnioski'

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych Wnioskach złożonychW
ogłoszonych naborach' Poinformowała też, iż Wszystkie Wnioski zostały zweryfikowane
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przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura

W

częściach; A' B1 i 83 Kart ocen wnioskóW

i

wyboru operacji.
Wszystkie Wnioski pozytywnie przeszły WeMikację i 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 plzyznanie pomocy' zgodnych z LsR LGD
''PB' i RPoWP 20'l4-2020" złożonychw ramach naboróW:
11l2017lEFRR na operacje z zaklesu typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dŻiedzictwa kulturowego;
12l20'l7lEFs na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawno_
ściamiśWiadczonych W lokalnej społeczności'

_
_

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:
Uchwała Rady LGD ,,PB' Nr lx/75l2017 W sprawie plzyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru Wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska" (W tym z RPOWP 2014-2020) złożonych W naboIze nr
11/2017/EFRR W ramach przedsięWzięcia lll.2.3. Dziedzictwo kulturowe LGD Wsparciem
potencjalu turystycznego na operacje z zakresu typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (ośpńorytetowa vlll' lnfrastruktura dla usług użytecznościpublicznej).

za przyjęciem uchwały głosowało10, pneciw głosowało0, wstrzymało się od głosu 0.
Uchwała Rady LGD
Nr lYl6/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogło'PB'
szeniem naboru WnioskÓw o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy
Działania ,,Puszcza Białowieska" złożonych W naborze nr 12/2017/EFs w ramach przedsięWzięcia IlI.1.1. Pokonaimy 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 społecznościW ramach Regionalnego Programu
operacyjnego WojewÓdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (ośpriorytetowa lX' Rewitalizacia społeczna i ksztaltowanie kapitału społecznego)'

za przyjęciem uchwaly głosowało 10, pneciw głosowało0, Wstnymało się od głosu 0.

Ad.s. Następnie przystąpiono do Wyboru członkóW Komisji skrutacyjnej której zadaniem

było sprawdzanie poprawności Wypełniania kań przed obliczaniem WynikóW głosowań oraz
kontrola quorum' Przewodnicząca Rady zaproponowała na członkóW Komisji skrutacyjnej
następujące osoby: lrena lgnatiuk' Magdalena chirko' które Wyraziły na to zgodę' W głosoWaniu jawnym zostały Wybrane stuprocentową ilościągłosóW.

Ad'6' Przewodnjcząca Rady Wezwała obecnych na posiedzeniu członkóW rady do złoŻenia
pisemnych Deklaracji bezstronności W procesie Wyboru operacji, oddzielnie dla kaŻdej oce_
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nianej operacji oraz uzupełnienia Kań Rejestr lnteresu członkóW Rady W zakresie powiązań
z Wnioskodawcami' którzy złoży|iWnioski. Po rozdaniu stosownych dokumentóW członkowie
rady przystąpili do ich wypełniania'

Ad' 7' Na podstawie złożonychprzez Członków Rady Deklaracji bezstronności W procesie
Wyboru operacji oraz Rejestru lnteresÓW CzłonkóW Rady dla ocenianych WnioskóW sporządzono karty ,,Usta/e nie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w proceduze oceny iwyboru operacji". Po dokonaniu WeMjkacji złoŻonych deklaracji bezstronnoścjPani Barbara Kuzub-samosiuk została wyłączona z oceny Wniosku nr
11l2o17lEFRRlo2 Gminnego ośrodka Kultury W czeremsze W ramach naboru nr
1112O'lTIEFRR oraz Pani Anna Nikitiuk z oceny wniosku ff '1112017 1EFRR1OS Gminnego

centrum Kultury W Dubinach W ramach naboru nr 1112017|EFRR. W pozostałych ocenianych
Wnioskach jakichkolwiek powiązań obecnych na posiedzeniu członkóW Rady z WnioskodaWcamiWyłączeń z głosowania nie zastosowano'

Ad' 8-9. Następnie' Według Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalne.j Grupy Działania
''Puszcza Białowieska" złożonych W naborze nr 11l20'l7IEFRR na operacje w zakresie: typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego' po prezentacji wnioskóW przystąpiono do dyskusji nad
ocenianymi Wnioskami i Wypełniania Kart oceny zgodności operacji Wg lokalnych kryterióW
Wyboru (częścc) i ustaleniu kwoty Wsparcia'
Ad. 15. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacy.jna przy wsparciu oddelegowanych pracownikóW Biura LGD
zaprezentowała zebranym ka ńy ,,Wyniki głosowania
',PB''
W sprawie Wyboru operacji - liczba przyznanych punktÓ|t'z ustaloną kwotą Wsparcia' dla
ocenianych operacji' Następnie na ich podstawie została sporządzona w formie elektroniczną Lista rankingowa ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz z ogloszeniem o naborze nr
11/2017/EFRR, ze Wskazaniem informacji: o miejscu na liście i ilościuzyskanych punktów W
ramach oceny Według lokalnych kMerióW Wyboru, czy oceniana operacja ma co najmniej
minimalną ilośćpunktóW, mieścisię W limicie dostępnych środkóW' oraz o Wnioskowanej/ustalonej kwocie Wsparcia i intensywności pomocy.

W przypadku ocenianego naboru Wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej liczby punktóW
przez operac.ie:
Lp.

Nr operacji

Nazwa/Nazwisko iimię

Liczba przy-

Tytuł operacji
sneBo
"W krę8! re8ionalnej pieśni
promocja dziedzictwa kultu-

1

11/2017 /EFRR/O3

17/zOL t /EFRR/03

GminnY ośrodekKulturyW

Gminny ośrodekKu]t!ry w
Boćkach

rowego obszar! LGD Puszcza
BiaioWieska poprzeŻ zakup

sprzętu nagłaśniającego
przez GOK w Narewce"
Żachowanie niematerialne8o
dziedzictwa kulturoweso
dzięki inwestycji w wyposa'
źenie Gminnego ośrodka
Kult(]ry w Boćkach

l5

32y"

15

1,5%
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zgodnie z zapisami Proce1lury oceny WnioskóW iwyboru operacji oraz ustalania kwot Wsparcia s 14 ust 1 (W przypadku uzyskąnio przez dwie lub więcej operacji takiej somej \iczby punktów

ną podstowie lokolnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operocji wybrąnych decyduje:1) procentowd wysokośćwkłodu własnego deklqrowano przez wnioskodowców w stosunku do wysokości
kosztów kwalifikowqnych, zgodnie z zosodq: ,,im większy prccentowy wkłod wlasny, tym wyższe
o miejscu na liściezdecydowah WŻsza Wańośó procentowa wysokości
miej1ce no
'śc€'?WnioskodawcóW, które prezentuje powyższa tabela'
wkładu Własnego

sporządzona lista została zaprezentowana zebranym członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr xn712017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacjiw ramach naboru nr 11l2o17lEFRR.

za przyjęciem uchwały glosowalo

10,

przeciw głosowalo o, wstrzymalo się od głosu 0

Ad. 15. Brak niewybranych operacji.

Ad. '16' Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o Wybraniu operacji W ramach naboru nr 11/2017/EFRR w odniesieniu do Wniosków, które spełniły
Warunki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym z RPoWo 2014-2020) oraz osiągnęły mi_
nimum punktowe W ocenie według lokalnych kMerióW Wyboru' Uchwały podejmowano większościągłosóW zgodnie z poniższym zestawieniem:
1.

Operacia n. 11/2017|EFRNO2

Uchwała Rady LGD ,,PB'
ustaleniu kwot wsparcia.

Ń

lxrl8l2o17 w sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9 przeciw 0, Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'
Jedna osoba WĘczyła się z oceny Wniosku' wóWczas grupa interesu Władzy publicznej stanowiła 33,33% osób biorących udział W posiedzeniu'
2-

opelaąa N

1 1

l2o17IEFRR/03

Uchwała Rady LGD ''PB" Nr lw79l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 10 przeciw 0, Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady.
3. Operacia nr 1112017IEFRR/04

Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr lv80/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 1o przeciw 0' Wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.
4. Operacja nr 11/2017/EFRR/05

Uchwała Rady LGD ,,PB' Nr lxl8112017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
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Głosowało: za przyjęciem uchwały 9 przec:lv 0, Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady.
Jedna osoba Wyłączyłasię z oceny Wniosku, WóWczas grupa interesu Władzy publicznej stanowiła 44'44o/o osób biorących udział W posiedzeniu.
5.

Operacia nr 11/2017lEFRR/06

Uchwała Rady LGD
'PB' Nr |x/82l2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za przyjęciem uchwały 10 przeciw 0, Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady'

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały W sprawie Wyboru operacji zostały sporządzone
Listy operacji Wybranych przez LGD ,'PB' dla kaŻdego naboru odrębnie' które ko|ejno W formie uchwały zostały poddane pod głosowanje'

przyjęcia Listy operacji Wybranych do fiUchwała Rady LGD
''PB'Nr l)083i2017 W sprawie
projektu nr
nansowania przez Radę LGD
'PB' W naborze nr 11/2017IEFRR w zakresie: typ!
7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego'

za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw głosowało0, wstnymało się od głosu 0

Ad' 8-9' Następnie przystąpiono do WeMkacjj WnioskóW z

EFs'

Według Listy operacii
zgodnych z ogłoszeniem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lozłożonych w naboze nr 12/2017/EFs na opekalnej Grupy Działania
',Puszcza Bialowieska"
racje w zakresie: lypu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzie!
nych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami śWiadczonych W lokalnej
społecznościpo prezentacji Wniosku przystąpiono do dyskusji nad ocenianym Wnioskiem i
wypełniania Kań oceny zgodności operacji Wg lokalnych kryteriÓW Wyboru (częśćc) i ustaleniu kwoty wsparcia.

Ad. 10. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych pracownikóW Biura LGD,,PB" zaprezentowała zebranym kańy,,Wyniki głosowania
W sprawie wyboru operacji - Iiczba przyznanych punktó ' z ustaloną kwotą Wsparcia' dla
ocenianej operacji' Następnie na ich podstawie została sporządzona W formie elektronicznej
Lista rankingowa ocenionych operacji zgodnych z LsR oraz z ogłoszeniem o naborze dotycząca naboru nr 12/2017/EFs, ze Wskazaniem informacji: o miejscu na liścieiilościuzyskanych punktóW W ramach oceny według lokalnych kMerióW Wyboru' czy oceniana operacja
ma co najmniej minimalną ilośćpunktóW, mieści się w limicie dostępnych środkóW, oraz o
wnioskowanej/ustalonej kwocie Wsparcia i intensywności pomocy'
sporządzona lista została zaprezentowana zebranym członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr lxl84l2017 W sprawie zatwierdzenia Iist rankingowych ocenionych operacjiw ramach naboru nr 1212017lEFS.
za przyjęciem uchwały głosowało 10, pneciw glosowało 0, wstrzymało się od głosu 0
Ad. 11. Brak niewybranych operacji.
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Ad. 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podjęcia uchwały o Wybraniu

operacjiW ramach nabolu nr 12/2017/EFs W odniesieniu do WnioskóW, które spełniły Warun_
ki oceny Wstępnej, zgodności z LsR (W tym z RPoWo 2014-2020) oraz osiągnęty minimum
punktowe W ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru. Uchwały podjęto większościągło-

sóW'

1. Operacja nr 1212017lEFSlOl

Uchwała Rady LGD
''PB' Nr lX/85/2017 w sprawie wyboru operacji do f]nansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.
Głosowało: za plzyjęciem uchwały 10 przeciw 0' wstrzymało się od głosu 0 członków Rady.

2.Operacia

12l2017lEFSl02
Uchwała Rady LGD
''PB' Nr lX/86/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz

ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za wzyjęciem uchwały 10 przeciw 0' Wstrzymało się od głosu 0 członkóW Rady.

W oparciu o podjętą przez Radę uchwałę W sprawie Wyboru operacji została sporządzona
Lista operacji Wybranych przez LGD,,PB", która kolejno W formie uchwały została poddana
pod głosowanie'

Uchwała Rady LGD
''PB'Nr lxl8712017 w sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do fi'l2l2o17lEFs w zakresie: typu projektu nr 9
nansowania przez Radę LGD
'PB'' W naborze nr
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzie|nych oraz usług asystenckich dla osób
z niepełnosprawnościamiśWiadczonych W lokalnej społeczności'
za przyjęciem uchwały glosowało 10, płzeciw głosowałoo, wstnymało się od głosu o

Ad. 17' Wolne wnioski- nie zgłoszono.
Ad. 18' Na tym posiedzenie Rady zakończono.

''ócJet*1lw

?,

eł,-cutl

Pzewodnicząca Rady LGD

"PB

;.i'c ltt'liĆ, lLcc ttict..
Protokolant

specyfikacja dokumentóW z posiedzenia Rady:
Lista obecności członkóW Rady.
2. Uchwała Rady LGD
'PB' Nl lx]1512017 W sprawje przyjęcia Listy operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej
Grupy Działania ,'Puszcza Białowieska'' (W tym z RPoWP 2014-2020) złożonychW
naborze nr 1112017|EFRR W ramach przedsięWzięcla lll.2.3. Dziedzictwo kulturowe
LGD Wsparcjem potencjału turystycznego na operacje z zakresu typu projektu nr 7
Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego W ramach Regionalnego Programu ope_
1.
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racyjnego Województwa Podlaskiego na lala 2014'2020 (ośpriorytetowa Vlll. lnfrastruktura dla usług uż}łecznościpublicznej)'
Uchwała Rady LGD'PB'' Nl lxŻ612o17 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z
ogłoszeniem naboru WnioSkóW o plzyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej
Grupy Działania ''Puszcza Białowieska" złozonych W naborze nr 1212017lEFs w ramach przedsięWzięcia lll'1'1' Pokonajn]y 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 społecznościw ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2o14-2o2o (ośpriorytetowa lX. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału spo-

łecznego)'
4' Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr 1xl77l2o17 W sprawie zatvvierdzenia listy rankingowej
ocenionych operacji w ramach naboru nr 1112017lEFRR
5' Uchwała Rady LGD ,,PB'' Nl lx178l2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
6' Uchwała Rady LGD 'PB'' Nr lX/79/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
7' Uchwała Rady LGD ',PB'' Nr l)U80/2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
8' Uchwała Rady LGD 'PB" Nr lX/81/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
9' Uchwała Rady LGD ''PB'' Nr lxt82t2o17 W sprawie Wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
'lo' Uchwała Rady LGD
Nr lX83/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych
''PB''
do finansowania przez Radę LGD ''PB' W naborze nr 11/2017|EFRR W zakresie: typu
projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzjctwa kulturowego.
Nl lxl84l2o17 W sprawie zatwierdzenia list rankingowch
11 ' Uchwała Rady LGD
',PB''
ocenionych operacji w ramach nabotu nt 1212017lEFS
operacji do finansowania
12' Uchwała Rady LGD
'PB' Nr l)V85/2017 W sprawie wyboru
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Nr IX/86/2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania
13' Uchwała Rady LGD
''PB''
oraz ustaleniu kwot wsparcia.
Nr |xJ8712017 W Sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych
14. Uchwała Rady LGD
''PB"
do finansowania przez Radę LGD ,'PB' W naborze 1212017lEFs W zakresie: lypu
projektu nr 9 Bezzwrotne Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząc prowadzenie
działalnościgospodarczej.

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z ELrropejskiego Funduszu społecznego W ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódzhva Podlaskjego na |ata 2o14'2a20
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