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

odbytego w dniu 29.06.2017r.

w dniu 29'06'2017r. W sali konferencyjnej Nadleśnictwa Hajnówka w Hajnówce od
godz. 09:00 rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnei Grupy Działania 

',Puszcza Biało-
wieska'' (Vlll) W celu dokonania oceny WnioskóW i Wyboru operacji w ramach ogłoszonych
konkursóW:
- 8l2017lEFs na operacje z zaklesu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób za_
mierzających rozpocząć prowadzenie działaIności gospodarczej
- 9/2017lEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 5 ochrona bioróŻnorodności i klimatu
- 10/2017IEFRR na operacje z zaklesu typu projektu nr 6 Projekty z zakresu społeczeństwa
informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetenc.ii cyfro-
Wych osób starszych

Na posiedzenie zostali zaproszeni Wszyscy członkowie Rady poprzez Wysłanie do nich za_
proszeń drogą elektroniczną na podane adresy itelefoniczne potwierdzenie odebranej in-
formacji oraz zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej
Stowa rzysze n ia.

o godzinie 9:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady _ Pani Walentyna Pie-
troczuk, która na podstawie listy obecności stwierdziła' iŻ W posiedzeniu Rady bierze udział
8 członków, tj': Daria chrzanowska, Witold Kondratiuk' Jan Łobuziński' Walentyna Pietro-
czuk, Emilia Simoniuk, Anna Nikitiuk, l\ilonika Dmitruk, Ewa Dmitruk. W oparciu o informacje
zawańe W Rejestrze interesów Członków Rady LGD,,PB'' stwierdziła prawomocnośc posie-
dzenia 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 49yo członków biorących udział W posiedzeniu Rady' co stanowi regulaminowe
kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Grupa interesu Władzy publicznej stanowi
37,50% osób biorących udział W posiedzeniu'

W posiedzeniu Rady udział Wzięli pracownicy Biura LGD ''PB'' oddelegowani do pomocy w
pracach Rady: Z-ca dyr' biura Monika Paulina Monach, Karolina Kraśko.
Następnie został Wybrany protokolant posiedzenia: Monika Paulina Monach'

Przewodnicząca Rady przedstaW jła zeb ranym porządek obrad:
1. Otwarcieposiedzenia.
2' Przyjęcie polządku obrad.
3. Prezentacja zestawienia wnioskóW (listy wniosków, które Wpvnęły W naborze) i

syntetycznej informacji o poszczególnych Wnioskach o dofinansowanie oraz info.-
macji o Wynikach oceny Wstępnej WnioskóW iWeMkac]i zgodności z LsR (W tym z
RPOWP 2014-2020) dokonanej przez biuro LGD.
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4 Podjęcie przez Radę decyzji dotyczącej listy WnioskóW, które zostały pozytywnie
ocenione w ramach oceny Wstępnej iWeMkacja zgodności operacji z LsR (W tym
z RPOWP 2014-2020\.

5 Wybór Komisji skrutacyjnej.
6' Złożenie przez członkóW Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności doty-

czących omawianego Wniosku (punkt dotyczy każdego Wniosku oddzielnie)'
7' WyĘczenie członkóW Rady z dokonylvania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego

wniosku oddzielnie).
L Dyskusja nad wnioskiem (EFS).
9 Wypełnienie Kańy oceny zgodności operacji z lokaInymi kMeriami Wyboru (EFS)'
10' Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia WynikóW głosowania W sprawie Wyboru

operacji zgodnie z |iczbą plzyznanych punktóW oraz kwotą Wsparcia (EFS) zgod-
nie 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 osią-
gnęty minimUm punktowego W ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru (EFs).

12' Podjęcie uchwały o Wybraniu operacjiW odniesieniu do WnioskóW, które spełniły Wa-

runki oceny Wstępnej' zgodności z LsR (W tym RPowP 2014-2020) oraz osiągnęły
minimum punktowe W ocenie Według lokalnych kryterióW Wybolu oraz mieszczą się
W limicie środkóW itych, które się W nim nie mieszczą (EFs)'

13. Dyskusja nad wnioskami (EFRR).
14' Wypełnienie Kań oceny zgodności opelaąi z lokalnymi kryteriami wyboru (EFRR).
15. Prezentacja (listy rankingowe) zestawienia WynikóW głosowania W sprawie Wyboru

operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktóW oraz kwotą Wsparcia (EFRR)
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 osją-
gnęły minimum punktowego w ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru (EFRR)'

17' Podjęcie uchwały o Wybraniu operacjiw odniesieniu do WnioskóW' które spełniły Wa-

runki oceny Wstępnej' zgodności z LsR (W tym RPoWP 2014-2020) oraz osiągnęły
minimum punktowe W ocenje WedłUg lokalnych kMerióW wyboru oraz mieszczą się
W limicie środkóW itych' które się W nim nie mieszczą (EFRR)'

18. Wolne wnioski i zapytania.
1 9' Zamknięcie posiedzenia-

klóry pŻez zebrunych został przyjęty bez uwag'

Ad' 3' Pana lv]onika Paulina Monach poinformowała Radę, iż W naborze:
- 812017lEFs na operacje z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne Wsparcie dla osób za-
mierzających rozpocząć prcwadzenie działalności gospodarczej Wpłynął 1 wniosek.
- 9/2017IEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 5 ochrona bioróŹnorodności i klimatu
Wpłynął 1 Wniosek.
_ 10/2017lEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Pro]ekty z zakresu społeczeństwa
informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfro-
Wych osób starszych Wplynął 1 Wniosek'
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Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych W
ogłoszonych naborach' Poinformowała też' iż Wszystkie Wnioski zostały zweryfikowane
przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura W częściach: A' 81 i 83 Kań ocen WnioskóW i

wyboru operacji.
Wszystkie Wnioski pozytywnie przeszły weryfikację i są rekomendowane przez Biuro LGD do
dalszej oceny przez członkóW Rady'

Ad' 4' Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro WeMikacji i na pod-

stawie przedstawionych informacji zostały sporządzone:
1. 'Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze WnioskóW o przyznanie pomocy,
zgodnych z LsR LGD ''PB' i RPowP 2014-2020'' złoŹonych W ramach naboróW:
- 8l2017lEFs na operacje z zakresl typu projektu nr 3 Bezzwrotne Wsparcie dla osób za-
mierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Wpłynął 1 Wniosek.
- 9/2017IEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 5 ochrona bioróŹnorodności i klimatu
Wpłynął 1 Wniosek'
- 10/2017IEFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Projekty z zakresu Społeczeństwa
informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfro-
Wych osób starszych Wpłynął 1 Wniosek.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD 'PB'Nr Vllu64/2017 W sprawie plzyjęcia Listy operacji zgodnych z
ogłoszeniem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnei Grupy
Działania ,,Puszcza Białowieska" złożonych W naborze nr 8/2017/EFs W ramach przedsię-
wzięcia l'1'1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądż aktywny bądż przedsiębiorczy)
na operacje z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej W ramach Regionalnego Programu ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa lX' Rewitalizacja
społeczna i kształtowan ie kapitału społecznego).

za pnyjęciem uchwaty głosowało 8, przeciw głosowalo 0, wstrzymalo się od głosu o'

Uchwała Rady LGD ,,PB' Nr Vlll/65/2017 W sprawie 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) złożonych W naborze nr
9/2017EFRR W ramach przedsięWzięcia ll.2'1. wzrost potencjału turystycznego LGD na
operacje z zakresu typu prqektu nr 5 ochrona bioróżnorodności i klimatu W ramach Regio-
nalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (oś prioryte-
towa VIII' lnfrastruktura dla usług użyteczności publicznej).

za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstlzymało się od głosu 0.

Uchwała Rady LGD ''PB" Nr Vlll/66/2017 W sprawie 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) zlożonych W naborze nr
10/2017/EFs w ramach pzedsięWzięcia ll.2.1. Wzrost potencjału turystycznego LGD na
operacje z zakresu typu projektu nr 6 Prolekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego W
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obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób sfar-
szych W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (oś priorytetowa vlll. lnfrastruktura dla usług użyteczności publicznej)'

za przyjęCiem uchwały glosowało 8' przeciw glosowało o, wstnymało się od głosu 0'

Ad'5. Następnie przystąpiono do Wyboru członkóW Komisji skrutacyjnej której zadaniem
będzie sprawdzanie poprawności Wypełniania kań przed obliczaniem WynikóW głosowań
oraz kontrolę quorum' Przewodnicząca Rady zaproponowała na członków Komisji skruta_
cyjnej następujące osoby: Ewa Dmitruk' Monika Dmitruk, które Wyraziły na to zgodę' W gło-

sowaniu jawnym zostały Wybrane stuprocentową ilością głosóW'

Ad'6' Przewodnicząca Rady Wezwała obecnych na posiedzeniu członkóW rady do złożenia
pisemnych Deklaracji bezstronności W procesie Wyboru operacji, oddzielnie dla każdej oce-
nianej operacji oraz uzupełnienia Kań Rejestr lnteresu czlonkóW Rady W zakresie powiązań
z Wnaoskodawcami' którzy złoży|i Wnioski. Po rozdaniu stosownych dokumentóW członkowie
rady przystąpili do ich Wypełniania.

Ad' 7. Na podstawie złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności W procesie
Wyboru operacji oraz Rejestru lnteresóW członkóW Rady dla ocenianych wniosków sporzą-
dzono kańy ,,Ustalenie Wymaganego kworum izachowania odpowiedniego parytetu W pro-

cedurze oceny i Wyboru operacji"' Po dokonaniu WeMikacji ŻoŻonych deklaracji bezstron-
ności Pani Walentyna Pietroczuk została wyłączona z oceny Wniosku nr 10/2017IEFRR/o'l
Lokalnej organizacji Turystycznej ''Region Puszczy Białowieskiej'' W ramach naboru nr

10/2017lEFRR. W pozostałych ocenianych Wnioskach jakichko|Wiek powiązań obecnych na
posiedzeniu członków Rady z Wnioskodawcami Wyłączeń z głosowania nie zastosowano'

Ad' 8-9' Następnie, wedlu'g Listy operacji zgodnych z ogloszeniem naboru wniosków o przy-
znanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska" zło-
żonych W naborze nr 8/2017EFs na operacje W zakresie: Ą/pu projektu nr 3 Bezzwrotne
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po
prezentacji Wniosku przystąpiono do dyskusji nad ocenianym Wnioskiem iWypełniania Kart
oceny zgodnośCi operacji wg lokalnych kryterióW Wyboru (część c) i ustaleniu kwoty Wspar-
cia.

Ad. 10. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddele-
gowanych pracownikóW Biura LGD 

',PB'' 
zaprezentowała zebranym kafty ',Wyniki 

głosowania

w sprawie Wboru operacji - liczba przyznanych punktóv1l'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 doty-

cząca naboru nr 8/2017/EFs, ze Wskazaniem informacji: o miejscu na liście i ilości uzyska-
nych punktóW W ramach oceny Według lokalnych kMerióW Wyboru' czy oceniana operacja
ma co najmniej minimalną ilośc punktóW, mieści się W limicie dostępnych środkóW, oraz o
Wnioskowanej/ustalonej kwocie Wsparcia i intenswności pomocy'
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sporządzona lista została zaprezentowana zebranym członkom Rady' Na podstawie przed-

stawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr Vllu67/20'l7 W sprawie zaMierdzenia list ran-

kingowych ocenionych operacji w ramach naboru nr 8/2017lEFS.

za pnyjęciem uchwaly głosowało 8, przeciw głosowało o, wstrzymało się od głosu o

Ad. 11. Brak niewybranych operacji.

Ad' 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpila do podjęcia uchwały o Wybraniu
operacji W ramach naboru nr 8/2017/EFs W odniesieniu do Wniosku, który spełnił warunki
oceny wstępnej' zgodności z LSR (W tym z RPoWo 2014-2020) oraz osiągnął minimum
punktowe w ocenie Według lokalnych kMeriów Wyboru' Uchwałę podjęto Większością 9ło-
sóW'

1. Operacia nr 8/2017IEFS/o1
Uchwała Rady LGD ,,PB' Nr Vlll/68/2017 W sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 8 przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 czlonkóW 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 Vlll/69/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do
finansowania przez Radę LGD ''PB' W naborze nr 8/20'17lEFs W zakresie: typu projektu nr 3

Bezzwrotne Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospo-
darczej.

za pnyjęciem uchwaly głosowało 8, przeciw głosowało 0, wstnymalo się od głosu 0

Ad' 13'14. Następnie przystąpiono do WeMikacji WnioskóW z EFRR' Według Listy operacji
zgodnych z ogłoszeniem naboru WnioskóW o plzyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lo-
kalnej Grupy Działania ',Puszcza Białowieska' złożonych W naborze nr 9/2017IEFRR na ope-
racje W zakresie: typu projektu nr 5 ochrona bioróŹnorodności i klimatu, po prezentacji
WnioskóW przystąpiono do dyskusji nad ocenianymi Wnioskami i Wypełniania Kart oceny
zgodności operacji Wg lokalnych kMerióW wyboru (częśó c) i ustaleniu kwoty Wsparcia'

Następnie' kolejno Według Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru WnioskóW o przy-
znanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania ,'Puszcza Białowieska'' zło-
żonych W naborze nr 10/2017IEFRR na operacje w zakresie: typu projektu nr 6 Projekty z
zakresu społeczeństwa informacyjnego W obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz
rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, po prezentacji WnioskóW przystąpiono do
dyskusji nad ocenianymi Wnioskami iWypełniania Kań oceny zgodności operacji Wg lokal
nych kMeriÓW Wyboru (część c) i ustaleniu kwoty wsparcia.

Ad. 15. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddele-
gowanych pracowników Biura LGD,'PB" zaprezentowała zebranym karly,,Wyniki głosowania
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W sprawie Wyboru operacji - liczba przyznanych punktó|Ąl,z ustaloną kwotą Wsparcia' dla
ocenianych operacjj' Następnie na ich podstawie zostały sporządzone W formie elektronicz-
ną Listy rankingowe ocenionych operacji zgodnych z LsR oraz z ogłoszeniem o naborze
dotycząca naboru nr 9/2017/EFRR oraz nr 1o/2o17/EFRR, ze wskazaniem informacji: o
miejscu na liście i ilości uzyskanych punktów W ramach oceny według lokalnych kryterióW
Wyboru, czy oceniana operacja ma co najmniej minimalną ilośc punktów, mieści się w limi-
cie dostępnych środkóW, oraz o Wnioskowanej/ustalonej kwocie Wsparcia i intensywnoścj
pomocy.
Sporządzone listy zostały zaprezentowane zebranym członkom Rady' Na podstawie przed-
stawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr Vllu7o/2017 w sprawie zatwierdzenia list ran-
kingowych ocenionych operacji w ramach naboru ff gl2}lTIEFRR oraz 10/2017IEFRR.

za przyjęciem uchwały gtosowalo 8, przeciw glosowało o, wstrzymało się od glosu o

Ad. 15. Brak niewybranych operacji.

Ad' 16' Na.podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o Wybra-
niu operacji w ramach naborów nr 9/2017/EFRR i nr 10/2017/EFRR W odniesieniu do Wnio-
skóW' które spełniły Warunki oceny Wstępnej' zgodności z LsR (W tym z RPoWo 2014-
2020) oraz osiągnęły minimum punktowe W ocenie Według lokalnych kMerióW Wyboru'
Uchwały podejmowano Większością głosów zgodnie z poniższym zestawieniem:

l. Operacia nr 9,/2017IEFS/o1

Uchwała Rady LGD ''PB' Nr Vllll7112017 W Sprawie Wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwaly 8 przeciw o' Wstrzymało się od głosu o członkóW Rady'

1. Operacia nr 10/2017lEFS/01

Uchwała Rady LGD ,,PB' Nr v|||l72l2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania oraz
ustaleniu kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 7 przeciw o, Wstrzymało saę od głosu 0 Członków Rady'
(Jedna osoba została Wyłączona z głosowania co opisano W pkt' 7 niniejszego protokołu)

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji zostały sporządzone
Listy operacji wybranych plzez LGD ',PB' dla każdego naboru odrębnie' które kolejno W for-
mie uchwały zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD ''PB' Nr v||W3l2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do
finansowania przez Radę LGD ,,PB'' W naborze nr 9/2017IEFRR W zakresie: typu projektu nr
5 ochrona bioróżnorodności i klimatu'

za pnyjęciem uchwaly głosowało 8, przeciw głosowato o, wstnymało się od ghosu o

Uchwała Rady LGD ,'PB" Nr Y||ll74l2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji Wybranych do
finansowania przez Radę LGD ,,PB' w naborze nr 10/2017IEFRR W zakresie:typu projektu
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nr 6 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego W obszarze edukacji ekologicznej'
turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych'

za pnyjęciem uchwały głosowalo 7, przeciw głosowalo o, wstnymalo się od głosu 1

Ad. 'l7' Wolne Wnioski_ nie zgłoszono'

Ad. 18. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

PŻewodnicząca Rady LGD ''PB'' Protokolant

kc'łlącL k-LruŁ's...łlaleĄruc 9 |ę(lłęł:łłjl .
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specyfikacja dokumentóW z posiedzenia Rady:

1' Lista obecności członkÓW Rady.
2' Uchwala Rady LGD ,'PB'' Nr Vll 6412017 W sprawie pżyjęcia Listy operacii zgodnych z ogło-

szeniem naboru wniosków a przyzranje pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej Grupy Dzia-
łania ,'Puszcza Białou'/ieska'' złozanvch W oaborze nr 8/2o17/EFs W ramach pĘedsięwzięcia
I'1.1. Aktwne i zintegrowane spoleczenstwo (Badż a^lywny bądż przedsiębiorczy) na opera-
cje z zakresu typu projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa !X. Rewitatizacja społeczna i
ksztaltowanie kapitału społeczneqa)'

3' Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr Vllu65/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru WnioskóW o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokalnej
Grupy Dzialania ,Puszcza Białowieska'' (w tym z RP)WP 2014-2020) złożonych W
naborze nr 9/2017/EFRR w ramach przedsięwzięcia ll'2'1' Wzrost potencjału tury-
stycznego LGD na operacje z zakresu typu projektu nr 5 ochrona biorÓżnorodności i
klimatu W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podtaskiego
na lata 2014-2020 (oś priorytetowa vlll' lnfrastruktura dla usług użyteczności pu-
blicznej).

4' Uchwała Rady LGD,,PB" Nrvllu66/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru WnioskóW o plzyznanie pomocy oraz zgodnych z LsR Lokatnej
Grupy Działania 'Puszcza Białowieska'' (W tym z RP)WP 2014-2020) zlożonych W
naborze nr 10/2017EFRR w ramach przedsięWzięcia ll.2'1' Wzrost potencjału tury-
stycznego LGD na operacje z Zakresu typu projektu nr 6 Projekty z zakresu społe-
czeństwa informacyjnego W obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju
kompetencji cyfrowych osób starszych W ramach Regionalnego Programu operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (oś pnorytetowa Vltt' lnfrastruktu-
ra dla usług użyteczności publicznej)'

5' Uchwała Rady LGD ,'PB'Nr vlly67/2017 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych
ocenionych operacjiw ramach naboru nr 8/2017/EFS

6. Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr vllu68/2017 W sprawie Wboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.

7' Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr vllu69/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji Wybra-
nych do finansowania przez Radę LGD,'PB" W naborze nr 8/2017/EFs w zakresie:
typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząc prowa-
d zen ie działalności gospodarczej'

8' Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr vlln0/2017 W sprawie zatwierdzenia list rankingowych
ocenionych operacji w ramach naboru nr 9/2017/EFRR oraz 10/2017/EFRR

9' Uchwała Rady LGD ,,PB" Nr vlll/71/2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.

10' Uchwała Rady LGD ,PB" Nr vlll,,72/2017 W sprawie wyboru operacji do finansowania
oraz ustaleniu kwot wsparcia.

11' Uchwała Rady LGD "PB'Nr vlln3/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji
Wybranych do finansowania ptzez Radę LGD ',PB" w naborze nr 9/2017/EFRR W
zakresie: typu projektu nr 5 ochrona biorÓŻnorodności iklimatu'

12' UChWała Rady LGD ,,PB" Nr VIIW4/2017 W sprawie przyjęcia Listy operacji
wybranych do finansowania przez Radę LGD ,,PB" W naborze nr 10/2017/EFRR W
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zakresie: typu projektu nr 6 Projekty z zakresu społeczeństwa infolmacyjnego w
obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób
starszych.

operacja współfinansowana ze środkóW Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu spo-
łecznego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020
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