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PROTOKÓŁ NR XVII/2019 
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

SPISZ – PODHALE 
z 1 kwietnia 2019 roku oraz 8kwietnia 2019 r. 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 1 kwietnia  2019 r. o godz. 15:30 w sali 
obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przeprowadzenia oceny i 
wyboru operacji w ramach naborów nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:  

1. Marcin Kolasa   - przewodniczący Rady 
2. Jan  Budz    - wiceprzewodniczący Rady  
3. Beata Pietruś – Rak   - członek Rady 
4. Alicja Cudzich                             - członek Rady 
5. Zofia Faron   - członek Rady 
6. Bogdan Górnik   - członek Rady 
7. Józef Lorenc   - członek Rady 
8. Elżbieta Milaniak   - członek Rady 
9. Marek Szyszka    - członek Rady 
10. Wojciech Ścisłowicz  - członek Rady 
11. Agata Waniczek   - członek Rady 
12. Mieczysław Wrocławiak  - członek Rady 

 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 
      1. Janina Schlegel    - prezes zarządu 
      2. Adam Andrzej Kustwan  - kierownik biura 
      3. Agnieszka Kaszycki                - pracownik biura 
 
Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków 
rady, przedstawiciela zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania 
posiedzenia i omówił plan posiedzenia. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali 
zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. 

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali 
jest obecnych 12członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. W dalszej 
kolejności przedstawił program posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego 
punktu, który jest związany z nową sytuacją zaistniała podczas Walnego  Zebrania Członków 
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28 marca 2019 r. w trakcie którego zostały wybrane nowe osoby do Rady LGD i musi nastąpić 
ukonstytuowanie Rady LGD. 

Przyjęto program posiedzenia Rady w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności 

podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale. 
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
4. Ukonstytuowanie się składu Rady LGD w związku z przeprowadzonymi wyborami  

uzupełniającymi. 
5. Podpisanie deklaracji bezstronności. 
6. Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR w naborach nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 

3/2019. 
7. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji w 

naborach operacji własnych nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
8. Ustalanie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w naborach operacji własnych 

nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR w naborach Nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
10. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborach Nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 

3/2019. 
11. Podjęcie uchwał o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, operacji wybranych  w naborach  Nr 
3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 

12. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania w naborach 
operacji własnych nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 

13. Wolne wnioski. 
14. Zakończenie obrad. 

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do 
głosowania. Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:   

Za przyjęciem uchwały głosowało  12 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   
 
Członkowie Rady LGD po przeprowadzonej dyskusji postanowili  ukonstytuować skład Rady 
LGD po dokonaniu zmian i wyborze nowych członków przez WZC. Rada LGD Spisz – 
Podhale ukonstytuowała się w  składzie: 
1. Marcin Kolasa   - przewodniczący Rady 
2. Jan  Budz    - wiceprzewodniczący Rady  
3. Beata Pietruś – Rak    - sekretarz Rady 
4. Alicja Cudzich                             - członek Rady 
5. Zofia Faron    - członek Rady 
6. Bogdan Górnik   - członek Rady 
7. Józef Lorenc    - członek Rady 
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8. Elżbieta Milaniak   - członek Rady 
9. Marek Szyszka    - członek Rady 
10. Wojciech Ścisłowicz   - członek Rady 
11. Agata Waniczek   - członek Rady 
12. Mieczysław Wrocławiak  - członek Rady 
 
Członkowie Rady przegłosowali skład Rady jednogłośnie. Jednocześnie stwierdzili, że 
stosowną uchwałę o ukonstytuowaniu  się przyjmą na zakończenie posiedzenia, w punkcie 
podejmowania uchwał związanych z ocena i wyborem operacji.    
 
Następnie członkowie Rady LGD przeszli do  procedowania wyboru i oceny złożonych 
wniosków. 
   
Pan Przewodniczący Rady  poinformował, że wszyscy członkowie Rady  przedłożyli deklaracje 
„Rejestr interesów członków Rady LGD Spisz – Podhale” na podstawie, których Zarząd  
sprawdził ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. 
Wszyscy obecni członkowie Rady złożyli deklaracje poufności oraz deklaracje bezstronności, 
dotyczącą naboru. Po złożeniu deklaracji poufności mieli możliwość zapoznawania się z 
wnioskami, które znajdowały się do wglądu w siedzibie biura LGD  w okresie od złożenia 
deklaracji do dnia dzisiejszego. W tym momencie zwrócił się z zapytaniem do zebranych 
członków Rady czy mają potrzebę jeszcze dodatkowo zapoznania się z pojedynczymi 
wnioskami, czy mają pytania lub wątpliwości co do treści wniosków lub zawartych w nich 
informacji.  Nikt z sali nie zabrał głosu wobec czego Pan Przewodniczący  uznał, że wszyscy 
członkowie Rady zapoznali się z wnioskami złożonymi w naborze operacji własnych.  
 
Na podstawie złożonych przed posiedzeniem „Deklaracji bezstronności”  poinformował, że z 
oceny i wyboru operacji zostają wyłączeni następujący członkowie: 

1. Nabór 1/2017: wyłączył się Pan Wojciech Ścisłowicz odnośnie wniosku nr 
5.LGDSP.1.2019. 

2. Nabór 2/2017: wyłączyła się Pani Alicja Cudzich. 
3. Nabór 3/2017: wyłączyła się Pani Beata Pietruś – Rak odnośnie wniosku nr 

12.LGDSP.3.2019. 

Następnie Pan Przewodniczący Rady poprosił prezes zarządu Panią Janinę Schlegel  o krótkie 
przypomnienie zasad prawidłowej oceny i wybór wniosków złożonych w ogłoszonych 
naborach. Pani Prezes zarządu   poinformowała członków Rady o zasadach, obowiązkach i 
prawach przysługujących Radzie w trakcie dokonywania oceny i wyborze ocenianych 
wniosków. 
 
Pan Przewodniczący Rady ponownie przypomniał wszystkim zebranym, że członkowie Rady 
obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i 
wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania 
kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w 
trakcie oceny i wyboru operacji. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji 
poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (…)) Pan Przewodniczący 
stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo 
każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa 
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interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych 
posiadają co najwyżej 50% praw głosów.   

Pan Przewodniczący poinformował że przyjmowanie wniosków z naborów nr 1/2019, 2/2019, 
3/2019 zostało zakończone 26 lutego 2019 r. o godzinie 14:30. Kierownik biura po zakończeniu 
procedury naboru wniosków przekazał mu całą dokumentację (złożone wnioski wraz z 
rejestrem). Nie odnotowano żadnych pism wycofujących oraz nieprawidłowości w przekazanej 
dokumentacji. Dodatkowo zostały przekazane dokumenty związane z rozstrzygniętymi 
protestami przez UMWM z naboru 3/2018.  

Rada LGD przystąpiła do oceny zgodności operacji z LSR 
poszczególnych naborów: 

Nabór 3/2018: 

Wniosek nr 4.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 
Niedzicy.    Tytuł operacji:  "Smaki regionu Spisza" - kuchnia 
tradycyjna jako promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji 
mieszkańców. 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

12 0 0 
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4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 

Wniosek nr 5.LGDSP.3.2018   Wnioskodawca: Mirosław Michał Pierchała. 

Tytuł operacji:  Promocja regionu Spisza poprzez muzykę Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 
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1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

12 0 0 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Wniosek nr 7.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie 

Tytuł operacji:  Stworzenie warunków do aktywnego trybu życia i integracji mieszkańców wsi 
Kacwin 
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L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
w tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

12 0 0 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 

12 0 0 
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kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 
5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 

lata 2014 - 2020 
12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nabór 1/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: DIAKROM Michał Kromka 

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienie poprzez 
zakup innowacyjnej maszyny do cięcia powierzchni betonowych i asfaltowych. 

 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
w tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez 

12 0 0 
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osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników rezultatu? 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

12 0 0 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 
kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 2.LGDSP.1.2019   Wnioskodawca: Stanek Anna Albina 
 
Tytuł operacji: Prace budowlane i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na budynek zakwaterowania turystycznego 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 

12 0 0 
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wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
w tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

12 0 0 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 
kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 3.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Ośrodek Rekreacyjno-Wędkarski 
Spinning Spółka z.o.o 
Tytuł operacji: Poszerzenie oferty Ośrodka Rekreacyjno-Wędkarskiego Spinning Spółka z.o.o. 
o innowacyjne usługi wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 
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2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
w tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

12 0 0 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 
kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 
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 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 4.LGDSP.1.2019 Wnioskodawca: Usługi Transportowe "TRANSBRAT" 
s.c. Piotr i Paweł Tarłowski 
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty firmy 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

0 12 0 
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5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

0 12 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Wniosek został oceniony negatywnie w ramach oceny zgodności z LSR. Wniosek nie podlega 
dalszej ocenie – wyborowi. 
 
Nr wniosku: 5.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Biuro Rachunkowe Joanna 
Ścisłowicz 

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup 
nowych maszyn i urządzeń. 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

11 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

11 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

11 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

11 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
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szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

11 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

11 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

11 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

11 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

11 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

11 0 0 

 
Nr wniosku: 6.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Kazimierz Dziubasik 

Tytuł operacji: Podniesienie standardów i jakości usług w istniejącej wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego w Białce Tatrzańskiej. 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 
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1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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Nr wniosku: 7.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Kuczyński BUDMAR Macin 

Tytuł operacji: Budowa dwóch domków rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem 
Czorsztyńskim 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 8.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Zakład handlowo - usługowy 
Klimczak Helena 

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej: "remodeling sklepu spożywczego” 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 
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4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 9.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: NO NAME RESDENCE  Sp. z 
o.o. 
 
Tytuł operacji: Rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi hotelowej 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 
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1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 
w tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 
kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

0 12 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Wniosek został oceniony negatywnie w ramach oceny zgodności z LSR. Wniosek nie podlega 
dalszej ocenie – wyborowi. 
 
 
 
 
 



20 
 

Nr wniosku: 10.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Katarzyna Marciniak 
MEMORIES 
 
Tytuł operacji: Rozwój NO Name Luxury & Spa 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez 
osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, będącej przedmiotem oceny 
zgodności z LSR. Wszystkie punkty 
kontrolne zostały przegłosowane przez 
członków Rady wg kolejności zapisów w 
karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

0 12 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Wniosek został oceniony negatywnie w ramach oceny zgodności z LSR. Wniosek nie podlega 
dalszej ocenie – wyborowi. 
 
 
Nr wniosku: 11.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Firma Produkcyjno-Handlowa 
S.C. Kolasa Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał 
 
Tytuł operacji: Dywersyfikacja źródeł przychodu Firmy Produkcyjno-Handlowej S.C Kolasa 
Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów 
elektrycznych. 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
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szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
 
Nr wniosku: 12.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Łukasz Zadylak FHU Tatry 
Wysokie 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa gastronomicznego poprzez zakup sprzętu i urządzeń 
niezbędnych do produkcji lodów tradycyjnych oraz wzrost zatrudnienia. 

L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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Nabór 2/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.2.2019  Wnioskodawca: Projekt Studio Alicja Cudzich 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie działalności handlowej pt. 
"TATRA SOAP" 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

11 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

11 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

11 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

11 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

11 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

11 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

11 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 
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5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

11 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

11 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

11 0 0 

 
 
 
Nabór 3/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Jan Hodorowicz 
 
Tytuł operacji: Powstanie firmy budowlanej specjalizującej się w wykonywaniu podłóg 
glininych w dawnym stylu podhalańskim 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
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szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
 
Nr wniosku: 2.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Łukasz Kopeć 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów 
do rowerów i motocykli oraz serwisu rowerów i motocykli 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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Nr wniosku: 3.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marcin Hubert Sowa 
 
Tytuł operacji: Utworzenia przedsiębiorstwa turystycznego "SOWA" 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

12 0 0 
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przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 
5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 

lata 2014 - 2020 
12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 4.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marta Edyta Sroka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi sprzedaży profesjonalnych 
kosmetyków oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 

12 0 0 
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zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 5.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Karolina Anna Fic 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie regionalnej oprawy 
muzycznej imprez plenerowych i okolicznościowych 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 

12 0 0 
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elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 6.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kamil Zbigniew Żegleń 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Dom wypoczynkowy ŻEGLEŃ 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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 Nr wniosku: 7.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniel Łukasz Sarna 
 
Tytuł operacji:  Utworzenie przedsiębiorstwa fotograficzno-filmowego Vamper foto-video 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

12 0 0 
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przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 
5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 

lata 2014 - 2020 
12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 8.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Renata Jadwiga Ponicka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie dzialalności gospodarczej w zakresie handluproduktami 
kosmetycznymi oraz wykorzystanie tych produkutow w uslugach kosmetyki, wizazu, 
kosmetologii i podologii. 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 
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4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 9.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mariusz Piotr Hyrczyk 
 
Tytuł operacji: Założenie manufaktury cukierniczej w Klikuszowej oferującej tradycyjne, 
lokalne wypieki i artystyczne torty 3D 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 
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1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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Nr wniosku: 10.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Szymon Materna 
 
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży pamiątek i elementów 
z motywami regionalnymi 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 
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Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 11.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Kuruc 
 
Tytuł operacji: Otwarcie firmy świadczącej innowacyjne mobilne usługi w branży tartacznej 
oraz renowacji mebli drewianych  
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 
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4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 12.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Beata Pietruś-Rak 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej: "ROWEREM MTB PRZEZ SPISZ I 
PODHALE" 
  
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

11 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

11 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 
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1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

11 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

11 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

11 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

11 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

11 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

11 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

11 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

11 0 0 

 
Nr wniosku: 13.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mirosław Wendelin Sołtys 
Tytuł operacji: Uruchomienie internetowej platformy sprzedażowej "ForYou" obejmującej 
prowadzenie i pośrednictwo w sprzedaży odzieży, biżuterii, kosmetyków i produktów 
regionalnych oraz usług 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 
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1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 
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5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 14.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Magdalena Jezierska 
 
Tytuł operacji: Wdrożenie glampingu w ramach nowo otwartej działalności powodującej 
wzrost konkurencyjności 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 
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5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 15.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Monika Rzepiszczak 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 
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4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 16.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Artur Valverde Piedra 
 
Tytuł operacji: Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży zdjęć i modeli 3D oraz 
specjalistycznego projektowania 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 
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1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 17.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Maciej Kuchta 
 
Tytuł operacji: Zakup ciagnika wraz z osprzętem: ładowacz czołowego, łyżki do materiałów 
sypkich i wideł do palet - niezbędnych do podjęcia działalność gospodarczej w zakresie 
wynajmu sprzętu wraz z operatorem. 
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L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 

12 0 0 
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przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 
5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 

lata 2014 - 2020 
12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 18.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Stanisława Stanek-Hasaj 
 
Tytuł operacji: Urochomienie firmy "SPISKA OSTOJA" poprzez wyposażenie domku 
całorocznego 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 

12 0 0 
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zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 19.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniela Anna Szumal 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego "Spiska chałupa" 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
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zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 20.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Sylwester Koszarek 
 
Tytuł operacji: Sprzedaż wyrobów z drewna inspirowanych motywami 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 
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1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 
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Nr wniosku: 21.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Kazimierz Zubek 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie LSR polegającego na 
sprzedaży hurtowej i detalicznej poligrafii, papeterii okolicznościowej oraz pamiątek 
regionalnych z użyciem istniejących oraz autorskich wzorów opartych o tradycyjną kulturę 
regionalną. 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 
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5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 22.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Stanisław Kamiński 
 
Tytuł operacji:  Uruchomienie działalności: Agroturystyka Stanisław Kamiński 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 

12 0 0 
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zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 23.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Małgorzata Katarzyna Marek 
 
Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla Pensjonatu Markowy Dworek Resident w Białce 
Tatrzańskiej 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 
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1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 24.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kataryna Młynarczyk 
 
Tytuł operacji: Uruchomienie przedsiębiorstwa F.H.U. MŁYNARCZYK 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 
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1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 
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5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 25.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Zofia Mikicka 
 
Tytuł operacji: Podjecie działalności w zakresie świaczenia usług rozrywkowo-rekreacyjnych 
na Spiszu i okolicy 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 
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5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 26.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Agnieszka Zofia Wajask 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowej działalności – pralni 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 
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4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 27.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Janusz Józef Sarna 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Willa TuTatry 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 
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1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
Nr wniosku: 28.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Damian Łukasz Matuszek 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
kompleksowej i profesjonalnej usługi zakwaterowania 
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L.p. Nazwa Głosów 
ZA 

Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

12 0 0 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 

12 0 0 
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przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 
5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 

lata 2014 - 2020 
12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 
 
Nr wniosku: 29.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Alessandro de Stefano 
 
Tytuł operacji: Utworzenie Art. Designer S.C w ramach LGD Spisz-Podhale 
 
L.p. Nazwa Głosów 

ZA 
Głosów 
PRZECIW 

Głosów 
WSTRZYMUJACY 

1. Czy wniosek został złożony w miejscu i 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze i nie został wycofany? 

12 0 0 

2. Czy zakres tematyczny operacji jest 
zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

3. Czy operacja spełnia obowiązujące w 
ramach naboru warunki udzielenie 
wsparcia? 

 

1.1. Czy złożono dwa egzemplarze wniosku 
o przyznanie pomocy wraz z 
załącznikami? 

12 0 0 

1.2. Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych? 

12 0 0 

1.3 Czy złożono oświadczenie 
Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej 
wersji papierowej z wersją 
elektroniczną wniosku o przyznanie 
pomocy? 

12 0 0 

4. Operacja zakłada realizację jednego 
celu ogólnego i jednego celu 
szczegółowego, poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, w 
tym: 

 

4.1 Czy operacja zakłada realizację 
przedsięwzięcia LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
produktu? 

12 0 0 

4.2 Czy operacja zakłada realizację celu 
szczegółowego LSR poprzez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników 
rezultatu? 

12 0 0 

4.3. Czy operacja zakłada realizację celu 
głównego LSR poprzez osiąganie 

12 0 0 
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zaplanowanych w LSR wskaźników 
oddziaływania? 

5. Czy operacja jest zgodna z 
PROGRAMEM*, w tym 

 

5.1. Czy forma wsparcia operacji jest 
zgodna z formą wsparcia wskazaną w 
ogłoszeniu o naborze? 

12 0 0 

Dokonano oceny przy pomocy karty 
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami 
przyznania pomocy określonymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, będącej przedmiotem oceny zgodności 
z LSR. Wszystkie punkty kontrolne zostały 
przegłosowane przez członków Rady wg 
kolejności zapisów w karcie. 

12 0 0 

5.2. Czy operacja jest zgodna z PROW na 
lata 2014 - 2020 

12 0 0 

 Rada ustaliła treść uzasadnienia, które 
zostało wpisane do karty i 
przegłosowane 

12 0 0 

 

Kolejnym punktem rozpatrywanym przez Radę LGD  było 
dokonanie oceny według obowiązujących lokalnych kryteriów 
wyboru: 

Nabór 3/2018: 

Wniosek nr 4.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 
Niedzicy. 

Tytuł operacji:  "Smaki regionu Spisza" - kuchnia tradycyjna jako promocja i stworzenie 
warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania 
wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA 

PRZ
ECI
W 

WST
RZY
MUJ
ACY 

1.  
Operacja wykorzystuje i/lub promuje 
lokalne zasoby przyrodnicze, 
historyczne lub kulturowe 

1 12 0 0 

2.  
innowacyjność operacji na poziomie 
całej LGD – zgodnie z definicją 
innowacyjności zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3.  
Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD w 
zakresie złożonego wniosku 

2 12 0 0 
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4.  
Operacja zakłada promowanie LGD i 
EFRROW poprzez informowanie o 
przyznaniu wsparcia w ramach LSR 

3 12 0 0 

5.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: - w przypadku osoby 
fizycznej ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej roku - w 
przypadku osoby prawnej ma siedzibę 
na obszarze LSR od co najmniej roku 

3 12 0 0 

6.  
Planowana liczba zadań w ramach 
operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla przedsięwzięcia 

15 

14 
 

 

Operacja uzyskała łącznie 14 punktów na łącznie maksymalna ilość 15.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (9) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 

 
Wniosek nr 5.LGDSP.3.2018   Wnioskodawca: Mirosław Michał Pierchała. 

Tytuł operacji:  Promocja regionu Spisza poprzez muzykę Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania 
wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA 

PRZ
ECI
W 

WST
RZY
MUJ
ACY 

1.  
Operacja wykorzystuje i/lub promuje 
lokalne zasoby przyrodnicze, 
historyczne lub kulturowe 

1 12 0 0 

2.  
innowacyjność operacji na poziomie 
całej LGD – zgodnie z definicją 
innowacyjności zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3.  
Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD w 
zakresie złożonego wniosku 

2 12 0 0 

4.  
Operacja zakłada promowanie LGD i 
EFRROW poprzez informowanie o 
przyznaniu wsparcia w ramach LSR 

3 12 0 0 

5.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: - w przypadku osoby 
fizycznej ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej roku - w 
przypadku osoby prawnej ma siedzibę 
na obszarze LSR od co najmniej roku 

3 12 0 0 

6.  
Planowana liczba zadań w ramach 
operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla przedsięwzięcia 

15 

14 
 

 

Operacja uzyskała łącznie 14 punktów na łącznie maksymalna ilość 15.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (9) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Wniosek nr 7.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie 

Tytuł operacji:  Stworzenie warunków do aktywnego trybu życia i integracji mieszkańców wsi 
Kacwin 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania 
wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA 

PRZ
ECI
W 

WST
RZY
MUJ
ACY 

1.  
Operacja wykorzystuje i/lub promuje 
lokalne zasoby przyrodnicze, 
historyczne lub kulturowe 

1 12 0 0 

2.  
innowacyjność operacji na poziomie 
całej LGD – zgodnie z definicją 
innowacyjności zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3.  
Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD w 
zakresie złożonego wniosku 

2 12 0 0 

4.  
Operacja zakłada promowanie LGD i 
EFRROW poprzez informowanie o 
przyznaniu wsparcia w ramach LSR 

3 12 0 0 

5.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku: - w przypadku osoby 
fizycznej ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej roku - w 
przypadku osoby prawnej ma siedzibę 
na obszarze LSR od co najmniej roku 

3 12 0 0 

6.  
Planowana liczba zadań w ramach 
operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla przedsięwzięcia 

15 

14 
 

 

Operacja uzyskała łącznie 14 punktów na łącznie maksymalna ilość 15.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (9) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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Nabór 1/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: DIAKROM Michał Kromka 

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienie poprzez 
zakup innowacyjnej maszyny do cięcia powierzchni betonowych i asfaltowych. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

0 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

0 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                       
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

2 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 



66 
 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

0 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
25 

 

Operacja uzyskała łącznie 25 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 2.LGDSP.1.2019   Wnioskodawca: Stanek Anna Albina 
 
Tytuł operacji: Prace budowlane i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na budynek zakwaterowania turystycznego 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3. 
Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 

0 12 0 0 



67 
 

przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia   w 
ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

5 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
30 

 

Operacja uzyskała łącznie 30 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 3.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Ośrodek Rekreacyjno-Wędkarski 
Spinning Spółka z.o.o 
Tytuł operacji: Poszerzenie oferty Ośrodka Rekreacyjno-Wędkarskiego Spinning Spółka z.o.o. 
o innowacyjne usługi wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 

4 12 0 0 
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obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

5 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

0 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
31 

 

Operacja uzyskała łącznie 31 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 5.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Biuro Rachunkowe Joanna 
Ścisłowicz 

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup 
nowych maszyn i urządzeń. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 11 0 0 
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2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 11 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2 11 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 11 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

3 11 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 11 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 11 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 11 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

0 11 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

0 11 0 0 

11. 
Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 

5 11 0 0 
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wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 11 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
26 

 

Operacja uzyskała łącznie 26 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 6.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Kazimierz Dziubasik 

Tytuł operacji: Podniesienie standardów i jakości usług w istniejącej wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego w Białce Tatrzańskiej. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

0 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

6. 
Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 

3 12 0 0 
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biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

0 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

5 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
21 

 

Operacja uzyskała łącznie 21 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła że 
operacja nie osiągnęła minimalnej (40) liczby punków podanej w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja nie podlega dalszej ocenie – wyborowi. 

Nr wniosku: 7.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Kuczyński BUDMAR Marcin 

Tytuł operacji: Budowa dwóch domków rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem 
Czorsztyńskim 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 
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1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 



74 
 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

0 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
27 

 

Operacja uzyskała łącznie 27 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 8.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Zakład handlowo - usługowy 
Klimczak Helena 

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej: "remodeling sklepu spożywczego” 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

0 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 

0 12 0 0 
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defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

0 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

5 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
27 

 

Operacja uzyskała łącznie 27 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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Nr wniosku: 11.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Firma Produkcyjno-Handlowa 
S.C. Kolasa Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał 
 
Tytuł operacji: Dywersyfikacja źródeł przychodu Firmy Produkcyjno-Handlowej S.C Kolasa 
Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów 
elektrycznych. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 12 0 0 

3. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2 12 0 0 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 
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8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

5 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
28 

 

Operacja uzyskała łącznie 28 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 12.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Łukasz Zadylak FHU Tatry 
Wysokie 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa gastronomicznego poprzez zakup sprzętu i urządzeń 
niezbędnych do produkcji lodów tradycyjnych oraz wzrost zatrudnienia. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

W budżecie operacji 
zaplanowano działania mające 
wpływ na ochronę środowiska 
i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu 

1 12 0 0 

2. 

Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie 
z definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

1 12 0 0 

3. 
Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 

0 12 0 0 
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przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

4. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

2 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

7. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku:   
- w przypadku osoby fizycznej 
ma miejsce zamieszkania na 
obszarze LSR od co najmniej 
roku  
-  w przypadku osoby prawnej 
ma siedzibę na obszarze LSR 
od co najmniej roku 

4 12 0 0 

8. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

9. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

5 12 0 0 

10. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika produktu 

0 12 0 0 

11. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

5 12 0 0 

12. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 40 
30 

 

Operacja uzyskała łącznie 30 punktów na łącznie maksymalna ilość 40.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (24) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
 
Nabór 2/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.2.2019  Wnioskodawca: Projekt Studio Alicja Cudzich 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie działalności handlowej pt. 
"TATRA SOAP" 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje i/lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie          o 
przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

3. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  ma miejsce 
zamieszkania na obszarze 
LSR od co najmniej roku i 
prowadzi działalność 
gospodarczą na tym obszarze 

4 12 0 0 

5. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

6. 

Wnioskowana kwota wsparcia  
jest mniejsza lub równa 50%  
kosztów kwalifikowalnych 

0 12 0 0 
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7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika 
produktu 

5 12 0 0 

8. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika 
rezultatu- liczba planowanych 
miejsc pracy do utworzenia 

0 12 0 0 

9. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 35 
25  

Operacja uzyskała łącznie 25 punktów na łącznie maksymalna ilość 35.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (21) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
 

Nabór 3/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Jan Hodorowicz 
 
Tytuł operacji: Powstanie firmy budowlanej specjalizującej się w wykonywaniu podłóg 
glininych w dawnym stylu podhalańskim 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 
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4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
18 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 2.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Łukasz Kopeć 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów 
do rowerów i motocykli oraz serwisu rowerów i motocykli 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 

1 12 0 0 



82 
 

w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
 
Nr wniosku: 3.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marcin Hubert Sowa 
 
Tytuł operacji: Utworzenia przedsiębiorstwa turystycznego "SOWA" 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 
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1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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Nr wniosku: 4.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marta Edyta Sroka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi sprzedaży profesjonalnych 
kosmetyków oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                      
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 5.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Karolina Anna Fic 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie regionalnej oprawy 
muzycznej imprez plenerowych i okolicznościowych 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 

0 12 0 0 
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wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 6.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kamil Zbigniew Żegleń 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Dom wypoczynkowy ŻEGLEŃ 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 
Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 

5 12 0 0 
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wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
 Nr wniosku: 7.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniel Łukasz Sarna 
 
Tytuł operacji:  Utworzenie przedsiębiorstwa fotograficzno-filmowego Vamper foto-video 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 
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5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
18 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 8.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Renata Jadwiga Ponicka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie dzialalności gospodarczej w zakresie handluproduktami 
kosmetycznymi oraz wykorzystanie tych produkutow w uslugach kosmetyki, wizazu, 
kosmetologii i podologii. 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 
Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 

2 12 0 0 
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poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 9.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mariusz Piotr Hyrczyk 
 
Tytuł operacji: Założenie manufaktury cukierniczej w Klikuszowej oferującej tradycyjne, 
lokalne wypieki i artystyczne torty 3D 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 
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2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
18 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 10.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Szymon Materna 
 
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży pamiątek i elementów 
z motywami regionalnymi 
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Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
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operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 11.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Kuruc 
 
Tytuł operacji: Otwarcie firmy świadczącej innowacyjne mobilne usługi w branży tartacznej 
oraz renowacji mebli drewianych  

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 
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8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
17 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 12.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Beata Pietruś-Rak 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej: "ROWEREM MTB PRZEZ SPISZ I 
PODHALE" 
  

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 

0 12 0 0 
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rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
14 

 

Operacja uzyskała łącznie 14 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja nie osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja nie podlega dalszej ocenie – wyborowi. 
 
Nr wniosku: 13.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mirosław Wendelin Sołtys 
 
Tytuł operacji: Uruchomienie internetowej platformy sprzedażowej "ForYou" obejmującej 
prowadzenie i pośrednictwo w sprzedaży odzieży, biżuterii, kosmetyków i produktów 
regionalnych oraz usług 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

0 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 
Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 

2 12 0 0 
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biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
19 

 

Operacja uzyskała łącznie 19 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 14.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Magdalena Jezierska 
 
Tytuł operacji: Wdrożenie glampingu w ramach nowo otwartej działalności powodującej 
wzrost konkurencyjności 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 
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3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
19 

 

Operacja uzyskała łącznie 19 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 15.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Monika Rzepiszczak 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 
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2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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Nr wniosku: 16.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Artur Valverde Piedra 
 
Tytuł operacji: Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży zdjęć i modeli 3D oraz 
specjalistycznego projektowania 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
19 

 

Operacja uzyskała łącznie 19 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 17.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Maciej Kuchta 
 
Tytuł operacji: Zakup ciagnika wraz z osprzętem: ładowacz czołowego, łyżki do materiałów 
sypkich i wideł do palet - niezbędnych do podjęcia działalność gospodarczej w zakresie 
wynajmu sprzętu wraz z operatorem. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

0 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 
Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 

0 12 0 0 
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wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
14 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja nie podlega dalszej ocenie – wyborowi. 
 
Nr wniosku: 18.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Stanisława Stanek-Hasaj 
 
Tytuł operacji: Uruchomienie firmy "SPISKA OSTOJA" poprzez wyposażenie domku 
całorocznego 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 
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6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 19.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniela Anna Szumal 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego "Spiska chałupa" 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 
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4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
16 

 

Operacja uzyskała łącznie 16 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 20.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Sylwester Koszarek 
 
Tytuł operacji: Sprzedaż wyrobów z drewna inspirowanych motywami 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 



103 
 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
19 

 

Operacja uzyskała łącznie 19 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 21.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Kazimierz Zubek 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie LSR polegającego na 
sprzedaży hurtowej i detalicznej poligrafii, papeterii okolicznościowej oraz pamiątek 
regionalnych z użyciem istniejących oraz autorskich wzorów opartych o tradycyjną kulturę 
regionalną. 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 
Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 

1 12 0 0 
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przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
20 

 

Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
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Nr wniosku: 22.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Stanisław Kamiński 
 
Tytuł operacji:  Uruchomienie działalności: Agroturystyka Stanisław Kamiński 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 
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SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
17 

 

Operacja uzyskała łącznie 17 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 23.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Małgorzata Katarzyna Marek 
 
Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla Pensjonatu Markowy Dworek Resident w Białce 
Tatrzańskiej 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 

0 12 0 0 
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wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
18 

 

Operacja uzyskała łącznie 18 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 24.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kataryna Młynarczyk 
 
Tytuł operacji: Uruchomienie przedsiębiorstwa F.H.U. MŁYNARCZYK 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 
Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 

5 12 0 0 
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gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
19 

 

Operacja uzyskała łącznie 19 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 25.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Zofia Mikicka 
 
Tytuł operacji: Podjecie działalności w zakresie świaczenia usług rozrywkowo-rekreacyjnych 
na Spiszu i okolicy 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 
Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 

2 12 0 0 



109 
 

biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
22 

 

Operacja uzyskała łącznie 22 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 26.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Agnieszka Zofia Wajask 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowej działalności – pralni 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 
Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 

2 12 0 0 
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poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

0 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
15 

 

Operacja uzyskała łącznie 15 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 
Nr wniosku: 27.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Janusz Józef Sarna 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Willa TuTatry 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 
Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 

1 12 0 0 
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defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

2 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

2 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

3 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
23 

 

Operacja uzyskała łącznie 23 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  
 
Nr wniosku: 28.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Damian Łukasz Matuszek 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
kompleksowej i profesjonalnej usługi zakwaterowania 
 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  
Wynik głosowania wraz z treścią 

uzasadnienia 
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Przyznana 
liczba 

punktów 
ZA 

PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

1 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

0 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

4 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

0 12 0 0 

8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

0 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
13 

 

Operacja uzyskała łącznie 13 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
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operacja osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja nie podlega dalszej ocenie – wyborowi. 
 
Nr wniosku: 29.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Alessandro de Stefano 
 
Tytuł operacji: Utworzenie Art. Designer S.C w ramach LGD Spisz-Podhale 

Lp. 
Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJACY 

1. 

Operacja wykorzystuje lub 
promuje lokalne zasoby 
przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe 

1 12 0 0 

2. 

Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 
defaworyzowanej określonej 
w LSR – osobą poniżej 34 
roku życia 

0 12 0 0 

3. 

Operacja zakłada promowanie 
LGD                    i EFRROW 
poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia                    
w ramach LSR 

0 12 0 0 

4. 

Wnioskodawca korzystał z 
doradztwa bezpośredniego w 
biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

0 12 0 0 

5. 
Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku  

0 12 0 0 

6. 

Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 12 0 0 

7. 

Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty 
wsparcia w zakresie 
wskaźnika rezultatu- liczba 
planowanych miejsc pracy do 
utworzenia 

5 12 0 0 
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8. 
Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

0 12 0 0 

SUMA: 
Maksymalna liczba punktów dla 

przedsięwzięcia 25 
13 

 

Operacja uzyskała łącznie 13 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze 
operacja nie osiągnęła minimalną (15) liczbę punków podaną w ogłoszeniu o naborze której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja nie podlega dalszej ocenie – wyborowi. 
 

 
 

Ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji dokonane 
przez Radę LGD: 

Nabór 3/2018: 

Wniosek nr 4.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 
Niedzicy.    Tytuł operacji:  "Smaki regionu Spisza" - kuchnia 
tradycyjna jako promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji 
mieszkańców. 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 90,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 44 046,20 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.  
Operacja nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu i nie mieści się w przedziale pomocy 
określonym w LSR.  
 
Wniosek nr 5.LGDSP.3.2018   Wnioskodawca: Mirosław Michał Pierchała. 

Tytuł operacji:  Promocja regionu Spisza poprzez muzykę Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 82,02% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 50 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Wniosek nr 7.LGDSP.3.2018  Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie 

Tytuł operacji:  Stworzenie warunków do aktywnego trybu życia i integracji mieszkańców wsi 
Kacwin 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 84,69% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 50 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   



115 
 

Nabór 1/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: DIAKROM Michał Kromka 

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienie poprzez 
zakup innowacyjnej maszyny do cięcia powierzchni betonowych i asfaltowych. 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 39,17% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
 
Nr wniosku: 2.LGDSP.1.2019   Wnioskodawca: Stanek Anna Albina 
 
Tytuł operacji: Prace budowlane i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na budynek zakwaterowania turystycznego 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 120 225,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 50,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 120 25,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Nr wniosku: 3.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Ośrodek Rekreacyjno-Wędkarski 
Spinning Spółka z.o.o 
Tytuł operacji: Poszerzenie oferty Ośrodka Rekreacyjno-Wędkarskiego Spinning Spółka z.o.o. 
o innowacyjne usługi wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze. 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 100 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 49,50% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 100 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Nr wniosku: 5.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Biuro Rachunkowe Joanna 
Ścisłowicz 

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup 
nowych maszyn i urządzeń. 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 60,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 180 390,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
11 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Nr wniosku: 7.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Kuczyński BUDMAR Marcin 
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Tytuł operacji: Budowa dwóch domków rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem 
Czorsztyńskim 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 45,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Nr wniosku: 8.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Zakład handlowo - usługowy 
Klimczak Helena 

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej: "remodeling sklepu spożywczego” 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 71 397,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 60,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 71 397,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
Nr wniosku: 11.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Firma Produkcyjno-Handlowa 
S.C. Kolasa Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał 
 
Tytuł operacji: Dywersyfikacja źródeł przychodu Firmy Produkcyjno-Handlowej S.C Kolasa 
Marek, Kolasa Zygmunt, Kolasa Michał poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów 
elektrycznych. 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 121 860,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 49,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 121 860,20 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
 
Nr wniosku: 12.LGDSP.1.2019  Wnioskodawca: Łukasz Zadylak FHU Tatry 
Wysokie 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa gastronomicznego poprzez zakup sprzętu i urządzeń 
niezbędnych do produkcji lodów tradycyjnych oraz wzrost zatrudnienia. 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 200 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 47,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 200 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
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Nabór 2/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.2.2019  Wnioskodawca: Projekt Studio Alicja Cudzich 
 
Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie działalności handlowej pt. 
"TATRA SOAP" 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 79 764,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 59,62% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 79 764,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
11 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   

 
 
Nabór 3/2019: 

Nr wniosku: 1.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Jan Hodorowicz 
 
Tytuł operacji: Powstanie firmy budowlanej specjalizującej się w wykonywaniu podłóg 
glininych w dawnym stylu podhalańskim 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 2.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Łukasz Kopeć 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów 
do rowerów i motocykli oraz serwisu rowerów i motocykli 
 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 3.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marcin Hubert Sowa 
 
Tytuł operacji: Utworzenia przedsiębiorstwa turystycznego "SOWA" 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 4.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Marta Edyta Sroka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi sprzedaży profesjonalnych 
kosmetyków oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne 
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Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 5.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Karolina Anna Fic 
 
Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie regionalnej oprawy 
muzycznej imprez plenerowych i okolicznościowych 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 6.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kamil Zbigniew Żegleń 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Dom wypoczynkowy ŻEGLEŃ 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
 Nr wniosku: 7.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniel Łukasz Sarna 
 
Tytuł operacji:  Utworzenie przedsiębiorstwa fotograficzno-filmowego Vamper foto-video 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 8.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Renata Jadwiga Ponicka 
 
Tytuł operacji: Utworzenie dzialalności gospodarczej w zakresie handluproduktami 
kosmetycznymi oraz wykorzystanie tych produkutow w uslugach kosmetyki, wizazu, 
kosmetologii i podologii. 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 9.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mariusz Piotr Hyrczyk 
 
Tytuł operacji: Założenie manufaktury cukierniczej w Klikuszowej oferującej tradycyjne, 
lokalne wypieki i artystyczne torty 3D 
 



119 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 10.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Szymon Materna 
 
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży pamiątek i elementów 
z motywami regionalnymi 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 11.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Kuruc 
 
Tytuł operacji: Otwarcie firmy świadczącej innowacyjne mobilne usługi w branży tartacznej 
oraz renowacji mebli drewianych  
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
 
Nr wniosku: 13.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mirosław Wendelin Sołtys 
Tytuł operacji: Uruchomienie internetowej platformy sprzedażowej "ForYou" obejmującej 
prowadzenie i pośrednictwo w sprzedaży odzieży, biżuterii, kosmetyków i produktów 
regionalnych oraz usług 
 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 14.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Magdalena Jezierska 
 
Tytuł operacji: Wdrożenie glampingu w ramach nowo otwartej działalności powodującej 
wzrost konkurencyjności 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 15.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Monika Rzepiszczak 
 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 
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Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 16.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Artur Valverde Piedra 
 
Tytuł operacji: Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży zdjęć i modeli 3D oraz 
specjalistycznego projektowania 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 18.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Natalia Stanisława Stanek-Hasaj 
 
Tytuł operacji: Urochomienie firmy "SPISKA OSTOJA" poprzez wyposażenie domku 
całorocznego 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 19.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Daniela Anna Szumal 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego "Spiska chałupa" 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 20.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Sylwester Koszarek 
 
Tytuł operacji: Sprzedaż wyrobów z drewna inspirowanych motywami 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 21.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Mateusz Kazimierz Zubek 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie LSR polegającego na 
sprzedaży hurtowej i detalicznej poligrafii, papeterii okolicznościowej oraz pamiątek 
regionalnych z użyciem istniejących oraz autorskich wzorów opartych o tradycyjną kulturę 
regionalną. 
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Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 22.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Andrzej Stanisław Kamiński 
 
Tytuł operacji:  Uruchomienie działalności: Agroturystyka Stanisław Kamiński 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 23.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Małgorzata Katarzyna Marek 
 
Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla Pensjonatu Markowy Dworek Resident w Białce 
Tatrzańskiej 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 24.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Kataryna Młynarczyk 
 
Tytuł operacji: Uruchomienie przedsiębiorstwa F.H.U. MŁYNARCZYK 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 25.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Zofia Mikicka 
 
Tytuł operacji: Podjecie działalności w zakresie świaczenia usług rozrywkowo-rekreacyjnych 
na Spiszu i okolicy 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 26.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Agnieszka Zofia Wajask 
 
Tytuł operacji: Utworzenie nowej działalności – pralni 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
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udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 12 
członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
Nr wniosku: 27.LGDSP.3.2019  Wnioskodawca: Janusz Józef Sarna 
 
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego Willa TuTatry 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 80 000,00 zł, kwota ta została poddana 
analizę i głosowaniu. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 100,00% oraz kwotę 
udzielonego wsparcia w wysokości 80 000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 
12 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu.   
 
 
Po ustaleniu kwoty wsparcia i wysokości ryczałtu – premii, Rada sporządziła listy 
ocenianych wniosków, oddzielnie dla każdego nabory:  
 
1. Sporządziła listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w naborach Nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
2. Sporządziła listy operacji wybranych w naborach Nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
 
 
Po sporządzeniu list wymaganych procedurą prezes zarządu Pani Janina Schlegel poprosiła o 
głos. Pan Przewodniczący udzielił głosu.  Pani prezes poinformowała, że w trakcie  posiedzenia 
otrzymała e-maila z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w którym 
została poinformowana, że Urząd ma wątpliwości co do legalności składu Rady LGD. Urząd 
stwierdził, że Wybór nowych członków Rady nie został zatwierdzony przez Urząd i może 
kwestionować legalność podejmowanych decyzji przez Radę. Po krótkiej dyskusji Rada 
stwierdziła, że nie widzi przeszkód aby podejmować decyzje w sprawie oceny ale ze względu 
na późną porę dzisiejszych obrad oraz  potrzebę wyjaśnienia spornej kwestii przerywa dalsze 
obrady i dokończy posiedzenie w innym terminie. Pan Przewodniczący zaproponował nowy 
termin na dokończenie posiedzenia na 8 kwietnia 2019 r. na godz. 15.30. wniosek poddał pod 
głosowanie. Za dokończeniem posiedzenia Rady na 8 kwietnia 2019 r. głosowało 12 członków 
Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu. Pan Przewodniczący 
poinformował, że posiedzenie rady zostanie dokończone 8 kwietnia 2019 r. Zobowiązał 
członków Rady do aktywnego udziału w posiedzeniu w nowym terminie. Nie będzie 
sporządzane i wysyłane zawiadomienie o posiedzeniu. Nikt z członków Rady nie zgłosił 
przeszkód  w udziale. Pan Przewodniczący przerwał posiedzenie w dniu dzisiejszym. 
Posiedzenie zakończyło się o godz. 19.50. 
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Dalsze posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 8 kwietnia  2019 r. o godz. 15:30 w 
sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przeprowadzenia dalszej 
oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. 
W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:  
 
1. Marcin Kolasa   - przewodniczący Rady 
2. Alicja Cudzich                 - członek Rady 
3. Zofia Faron   - członek Rady 
4. Bogdan Górnik   - członek Rady 
5. Józef Lorenc   - członek Rady 
6. Elżbieta Milaniak  - członek Rady 
7. Agata Waniczek  - członek Rady 
 
Swoją nieobecność zgłosiły i usprawiedliwiły następujące osoby: 
1. Jan  Budz   - wiceprzewodniczący Rady  
2. Beata Pietruś – Rak  - członek Rady 
3. Marek Szyszka    - członek Rady 
4. Wojciech Ścisłowicz - członek Rady 
5. Mieczysław Wrocławiak - członek Rady 
 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 
      1. Janina Schlegel    - prezes zarządu 
      2 Agnieszka Kaszycki                - pracownik biura 
 
Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków 
rady, przedstawiciela zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania 
posiedzenia i omówił plan posiedzenia. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady byli 
zawiadomieni o posiedzeniu Rady – sprawa ustalona na posiedzeniu 1 kwietnia 2019 r. 
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali 
jest obecnych 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.  
Prezes zarządu Pani Janina Schlegel poinformowała, że zostały przekazane do UMWM 
dokumenty wymagane umową ramową. UMWM wystąpił o dostarczenie dodatkowych 
dokumentów, które nie są obligatoryjne ale wymagane przez Urząd. Z uzyskanych informacji 
z UMWM wynika, że nie ma przeszkód do podejmowania decyzji przez Radę  ale sprawa jest 
przedmiotem rozpatrywania przez Urząd i po otrzymaniu ostatecznej decyzji LGD zostanie 
zawiadomione o ewentualnym braku sprzeciwu ze strony Urzędu. Zgodnie z posiadaną wiedzą 
nie ma przeszkód aby Rada podejmowała decyzje w sprawie oceny złożonych wniosków  
 
Pan Przewodniczący Rady ponownie przypomniał wszystkim zebranym, że członkowie Rady 
obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i 
wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania 
kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w 
trakcie oceny i wyboru operacji. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji 
poufności, Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów (…)) Pan Przewodniczący 
stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane przedstawicielstwo 
każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna grupa 
interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych 
posiadają co najwyżej 50% praw głosów.   
 
 



124 
 

Następnie  Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie 
przyjęcia list  operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków 
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, operacji wybranych  w 
naborach  Nr 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz uchwał o 
wybrania lub nie wybrania operacji. 
 
Pan Przewodniczący poinformował o obowiązku podjęcia stosownych uchwał i sposobie 
głosowania nad przyjęciem uchwał. Głosowania odbywały się w trybie jawnym. Każda 
uchwała została odczytana przez Pana Przewodniczącego, który następnie zwracał się do 
członków Rady z zapytaniem  czy mają jakieś uwagi co do treści uchwały. Nikt z członków 
Rady nie wnosił żadnych uwag i zastrzeżeń. Uchwała była poddawana pod głosowanie. 
 
Nabór 3/2018:   

1. Uchwała Nr XVII/84/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku 
Nr. 5.LGDSP.3.2018. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
2. Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku 
Nr 7.LGDSP.3.2018. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
3. Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku 
Nr 4.LGDSP.3.2018. 

 
 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   

Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
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4. Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ponownego sporządzenia i przyjęcia list operacji w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w naborze 
3/2018. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

Nabór 1/2019:   

1. Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 3.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

2. Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 2.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

3. Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 12.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
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4. Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 11.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
5. Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 7.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
6. Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020i, dotyczącej wniosku Nr 8.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
7. Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 5.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
8. Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
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ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 1.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
9. Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 6.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
10. Uchwała Nr XVII/97/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 4.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
  
11. Uchwała Nr XVII/98/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 9.LGDSP.1.2019. 
 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

12. Uchwała Nr XVII/99/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 10.LGDSP.1.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
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Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
13. Uchwała Nr XVII/100/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w naborze 
1/2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
 
Nabór 2/2019:   

1. Uchwała Nr XVII/101/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 1.LGDSP.2.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

2. Uchwała Nr XVII/102/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w naborze 
2/2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

Nabór 3/2019:   

1. Uchwała Nr XVII/103/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 27.LGDSP.3.2019. 
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 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

2. Uchwała Nr XVII/104/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 25.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

3. Uchwała Nr XVII/105/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 2.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

4. Uchwała Nr XVII/106/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 3.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

5. Uchwała Nr XVII/107/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
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operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 4.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

6. Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 5.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

7. Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 6.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

8. Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 8.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

9. Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
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ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 10.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

10. Uchwała Nr XVII/112/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 15.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

11. Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 18.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

12. Uchwała Nr XVII/114/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 21.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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13. Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 13.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

14. Uchwała Nr XVII/116/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 14.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

15. Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 16.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

16. Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 20.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

17. Uchwała Nr XVII/119/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
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operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 24.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

18. Uchwała Nr XVII/120/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 1.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

19. Uchwała Nr XVII/121/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 7.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

20. Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 9.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

21. Uchwała Nr XVII/123/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
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ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 23.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

22. Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 11.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

23. Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 22.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

24. Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 19.LGDSP.3.2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

25. Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 26.LGDSP.3.2019. 
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 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

26. Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-
Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania 
oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 12.LGDSP.3.2019. 

 
 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   

Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
27. Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania 
oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 17.LGDSP.3.2018. 

 
 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   

Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
28. Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 28.LGDSP.3.2018. 

 
 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   

Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
29. Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nie wybrania operacji do dofinansowania 
oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, dotyczącej wniosku Nr 29.LGDSP.3.2018. 

 
 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   

Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
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30. Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i przyjęcia list operacji w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w naborze 
3/2019. 

 W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 
W tym momencie Pan Przewodniczący poinformował, że Rada zakończyła ocenę wniosków w 
naborach 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019. Pozostałe sprawy z oceną przekazuje do biura LGD 
w celu przygotowania dokumentów i przekazanie dokumentów do UWMW. 
 
Przypomniał, że została jeszcze sprawa podjęcie uchwały o ukonstytuowaniu się nowego 
składu Rady LGD. 
 
Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale z 
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania się Rady Stowarzyszenia  Lokalna Grupa 
Działania Spisz – Podhale. 
 

W głosowaniu brało udział 7 członków Rady.   
Za przyjęciem uchwały głosowało  7 członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
 

Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się 
z zapytaniem, czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak 
było głosów. 
W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za 
udział i czas jaki poświęcili na przeprowadzenie oceny wniosków. Poinformował, że protokół 
zostanie sporządzony przez Panią Sekretarz w terminie 3 dni a członkom Rady przysługuje 
zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie do 2 dni, tj. do 15 kwietnia 
2019 r. następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady. 
Posiedzenie Rady zostało zamknięte o godz. 18.25. 
 
 

Sekretarz Rady                      Przewodniczący Rady 

Beata Pietruś – Rak       Marcin Kolasa 

 

na oryginale właściwy podpis    na oryginale właściwy podpis 

……………………………….…                   ….………….………………….. 


