
  

 
PROTOKÓŁ NR XXV/2020 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA  SPISZ – PODHALE  z 30 KWIETNIA 2020 r 

 
Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 09.00 w Remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy. 
 
na okoliczność :  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. 
 
W chwili otwarcia posiedzenia  Rady obecni byli:  
 

1. Zofia Faron                                     - członek Rady 
2. Beata Pietruś Rak                           - członek Rady 
3. Agnieszka Kaszycki                  - członek Rady 
4. Agata Waniczek                             - członek Rady 
5. Krzysztof Syjut                              - członek Rady 
6. Łukasz Makowski                  - członek Rady 
7. Jan Bobek                             - członek Rady 

 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 

1. Janina Schlegel   -Prezes Zarządu 
2. Anna Hoim    -specjalista ds. aktywizacji i projektów 
3. Beata Świder   -stażysta 

 
 
Przewodnicząca Rady Zofia Faron otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych członków Rady, 
przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Przedstawiła potrzebę zwołania posiedzenia oraz 
omówiła plan posiedzenia. Poinformowała, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o 
posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. 
 
W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca, na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali jest 
obecnych 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 5 osobach z 
Rady nieobecnych , które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi. 
 
W dalszej części Pani Przewodnicząca przedstawiła program posiedzenia zebrania. 
 
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. Podpisanie deklaracji bezstronności oraz deklaracji poufności.  



5. Zapoznanie się z treścią wniosków o przyznanie pomocy z naboru Nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 
4/2020 

6. Przypomnienie procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania 
7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy z naboru Nr 1/2020 
8. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania w naborze nr 1/2020 
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy  z naboru Nr 2/2020 

10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania w naborze nr 2/2020 
11. Ocena wniosków z naboru Nr 3/2020 
12. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania w naborze nr 3/2020 
13. Ocena wniosków o przyznanie pomocy z naboru Nr 4/2020 
14. Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania w naborze nr 4/2020 
15. Wydanie opinii do zmiany umowy w sprawie Wnioskodawcy IWONA FRYŹLEWICZ 
16. Wydanie opinii do zmiany umowy w sprawie Wnioskodawcy MARCIN KUCZYŃSKI 
17. Wydanie opinii do zmiany umowy w sprawie Wnioskodawcy KATARZYNA MAKOWSKA 
18. Wydanie opinii do zmiany umowy w sprawie Wnioskodawcy OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W PYZÓWCE 
19. Wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad. 

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. 
Porządek obrad został przyjęty. 

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Pracownik biura Pani Anna Hoim przekazała 
Członkom Rady deklaracje bezstronności, deklaracje poufności oraz rejestr interesów członków Rady 
Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań sektorowych, 
powiązań wynikających z grup interesów, a także powiązań z wnioskodawcami. Na podstawie 
złożonych Deklaracji bezstronności Przewodnicząca Rady poinformowała, że z oceny i wyboru operacji 
zostają wyłączeni : 

 Nabór 1/2020 wniosek o przyznanie pomocy nr 1.LGDSP.1.2020 Pani Agnieszka Kaszycki 
 Nabór 3/2020 wniosek o przyznanie pomocy nr 1.LGDSP.3.2020 Pani Agnieszka Kaszycki 
 Nabór 4/2020 wniosek o przyznanie pomocy nr 1.LGDSP.4.2020 Pani Agata Waniczek 

Po przedłożeniu deklaracji i rejestru Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z treścią 
wniosków o przyznanie pomocy z naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020. Po zapoznaniu się z treścią 
wniosków Przewodnicząca zapytała czy są członkowie mają pytania dotyczące treści wniosków o 
przyznanie pomocy. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.  

Następnie Prezes Zarządu LGD Spisz-Podhale Pani Janina Schlegel została poproszona o krótkie 
przypomnienie zasad prawidłowej oceny i wyboru wniosków z poszczególnych naborów. Zostały 
przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie dokonywania oceny 
i wyboru operacji do dofinansowania.  

Przewodnicząca Rady przypomniała zgromadzonym Członkom Rady o obowiązku zachowania 
tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów jakie zostały ujawnione w ramach oceny i wyboru 
wniosków o przyznanie pomocy z naborów, oraz o nie zatrzymywaniu kopii treści jakichkolwiek 
dokumentów otrzymanych w formie papierowej jak i elektronicznej.  

Na podstawie złożonych dokumentów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu Rady w 
dniu dzisiejszym są przedstawiciele z każdego z czterech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny 
i mieszkaniec).  

 



Sektorowość Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący : 

 Sektor publiczny – 14 % 
 Sektor gospodarczy – 29 % 
 Sektor społeczny – 14 % 

Grupa interesów Rady w dniu dzisiejszym formowała się w sposób następujący: 

 Sektor publiczny –  14% 
 Sektor gospodarczy –  29% 
 Sektor społeczny –  29% 

Zgodnie z Rozdziałem II Rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność: 

- Artykułem 32 punkt 2 lit b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele władz publicznych,  lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 
mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie 
z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosów. 

- Artykułem 34 punkt 3 lit b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz 
obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują że 
co najmniej 50% praw głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących 
instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej: 

Przewodnicząca Rady poinformowała o terminach wpływania wniosków do biura tj. 24.01.2020r.-
07.02.2020r. z naborów 1/2020 oraz 2/2020, 24.02.2020r.-09.03.2020r. z naborów 3/2020 oraz 4/2020  

 Nabór 1/2020 – 13 wniosków 
 Nabór 2/2020 – 1 wniosek 
 Nabór 3/2020 – 4 wnioski 
 Nabór 4/2020 – 6 wniosków (w tym 1 wniosek wycofany) 

Następnie Członkowie Rady przeszli do procedowania oceny i wyboru operacji z naboru nr 
1/2020.  

Nabór obejmował zakres podejmowania działalności gospodarczych w branżach kluczowych dla 
rozwoju obszaru LSR. 

Nr wniosku: 1.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Kamil Zbigniew Żegleń 
Tytuł operacji: Uruchomienie nowej działalności gospodarczej poprzez utworzenie przedsiębiorstwa 
turystycznego – Dom wypoczynkowy „Żegleń” 
 
Na podstawie Deklaracji bezstronności Pani Agnieszka Kaszycki została wyłączona z oceny wniosku.  

Sektorowość Rady w po wyłączeniu się jednego członka formował się w sposób następujący : 

 Sektor publiczny – 17 % 
 Sektor gospodarczy – 33 % 
 Sektor społeczny – 17 % 

Grupa interesów Rady po wyłączeniu się jednego Członka formowała się formowała się w sposób 
następujący: 

 Sektor publiczny –  17% 
 Sektor gospodarczy –  33% 
 Sektor społeczny –  33% 



Po opuszczeniu przez Panią Agnieszkę sali Rada przeszła do oceny operacji zaplanowanej przez 
wnioskodawcę. Członkowie Rady jednogłośnie przyznawali punkty. Wnioskodawca otrzymał 20 
punktów na 25 możliwych.  

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 6 0 0 

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

1 6 0 0 

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

2 6 0 0 

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

2 6 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku ma miejsce zamieszkania 
na  
obszarze LSR od co najmniej roku 

4 6 0 0 

6. Wnioskodawca będzie podejmował 
działalność gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji i 
działu PKD 

5 6 0 0 

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

0 6 0 0 

8. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

5 6 0 0 

SUMA: 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr wniosku:2.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Renata Jadwiga Ponicka 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu produktami kosmetycznymi 
oraz wykorzystanie tych produktów w usługach kosmetyki, wizażu, kosmetologii i podologii.  
 
Do oceny ponownie włączono Panią Agnieszkę Kaszycki. Członkowie Rady jednogłośnie 
przyznawali punkty. Wnioskodawca uzyskał 20 punktów na 25 możliwych. 

 
Lp. Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  
Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji 
i działu PKD 

5 7 0 0 

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

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 20  
 

 

 

 

 



Nr wniosku:3.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Maciej Kuchta  
Tytuł operacji: Zakup ciągnika wraz z osprzętem: ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich 
i wideł do palet – niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. 
 
W trakcie oceny wniosku padło pytanie czy zakup ciągnika wpisuje się w strategie LGD. Po ponownej 
weryfikacji wniosku, Rada uznała, że założenia wnioskodawcy są zgodne z LSR. Wniosek uzyskał 22 
punkty na 25.   

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

0 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 7 0 0 

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

3 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 22  
 

 

 

 

 



Nr wniosku:4.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Justyna Jadwiga Zubek  
Tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie LSR polegającego na sprzedaży 
hurtowej i detalicznej poligrafii, papeterii okolicznościowej pamiątek regionalnych  z użyciem 
istniejących oraz autorskich wzorów opartych o tradycyjną kulturę regionalną. 
 
Podczas oceny wniosku Rada była jednogłośna co do przyznawanych punktów. Wnioskodawca 
uzyskał 20 punktów.  

Lp. Kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 7 0 0 

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

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5    

SUMA: 20  
 
 
 
 
 
 



Nr wniosku:5.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Katarzyna Młynarczyk   
Tytuł operacji: Uruchomienie przedsiębiorstwa F.H.U.  Młynarczyk 
 
Przy ocenie wniosku nie padłu żadne uwagi, Rada była jednogłośna co do przyznawanych punktów. 
Wnioskodawca uzyskał 22 punkty na 25 możliwych. 

Lp. Kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 7 0 0 

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

3 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 22  
 

 

 

 

 



Nr wniosku:6.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Sylwester Koszarek  
Tytuł operacji: Sprzedaż wyrobów regionalnych z drewna inspirowanych motywami góralskimi. 
 
Podczas oceny operacji Członkowie Rady zwrócili uwagę na brak zaświadczenia o zameldowaniu. 
Zasięgnęli do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Po zapoznaniu się z treścią 
instrukcji Członkowie Rady zadecydowali, że adres zamieszkania w załączonej kopii dowodu 
osobistego jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy jest wystarczający do przyznania punktów 
dotyczących zamieszkania na obszarze LSR. Wnioskodawca uzyskał 19 punktów. 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji 
i działu PKD 

5 7 0 0 

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

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 19  
 

 

 

 



Nr wniosku:7.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Magdalena Jezierska  
Tytuł operacji: Wdrożenie glamipingu w ramach nowo otwartej działalności powodującej wzrost 
konkurencyjności 
 
Przy ocenie wniosku padły uwagi. Dyskusja dotyczyła konieczności dołączenia do wniosku  zgłoszenia 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na budowę. Po 
konsultacjach Rada zadecydowała że zgłoszenie jest konieczne jako załącznik do wniosku i nie przystała 

na przyznanie punktów za gotowość formalną. Otwarcie działalności w zakresie miejsca publicznego, 
wymaga stosownych uzgodnień i pozwoleń, jak również uzgodnień z odpowiednimi służbami. Miejsce 
publiczne musi spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa dla użytkowników. Wnioskodawca uzyskał 
19 punktów. 
 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji 
i działu PKD 

5 7 0 0 

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

5 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

0 7 0 0 

SUMA: 19  
 

 



Nr wniosku:8.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Jan Luberda  
Tytuł operacji: Wyposażenie domku rekreacyjnego „Domki Gorce Klikuszowa” 
 
Rada oceniła operację jednogłośnie - podczas oceny wniosku nie padły żadne uwagi. Wnioskodawca 
uzyskał 19 punktów.  

 
Lp. Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  
Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji 
i działu PKD 

5 7 0 0 

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

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr wniosku:9.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Mariusz Krzysztof Nowak  
Tytuł operacji: Uruchomienie nowej firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę. 
 

Rada podczas przydzielania punktów operacji zawiesiła ocenę w/w wniosku. W związku z 
obowiązującymi przepisami PROW 2014-2020 (przepis art., 15 zzs ust 9 „W okresie epidemii 
organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniając żądanie 
strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 
wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną”) oraz w oparciu o przepisy ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rada LGD może wydać jedynie 
pozytywne rozstrzygnięcia.  

Ocena tego wniosku nie może być w pełni zrealizowana. Ocena wniosku zostaje zawieszona 
– do kolejnego posiedzenia Rady LGD Spisz-Podhale. 

 

Nr wniosku:10.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Angelika Rusnarczyk-Baca 
Tytuł operacji: Modernizacja oraz utworzenie „Apartamenty u Baców” 
 
Rada podczas oceny głosowała jednogłośnie -podczas oceny wniosku nie padły żadne uwagi.  
Wnioskodawca uzyskał 20 punktów. 

 
Lp. Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  
Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 

5 7 0 0 



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 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 20  
 
Nr wniosku:11.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Janusz Józef Sarna  
Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa turystycznego „Willa TuTatry” 
 
Rada podczas oceny głosowała jednogłośnie -podczas oceny wniosku nie padły żadne uwagi.. 
Wnioskodawca uzyskał 23 punkty na 25 możliwych. 

Lp. Kryteria wyboru operacji 
dla przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 

6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg 
sekcji i działu PKD 

5 7 0 0 

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

3 7 0 0 



8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 23  
 

Nr wniosku:12.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Łukasz Maciej Pająk 
Tytuł operacji: Budowa domku wypoczynkowego „Góralskie Spanie” 
 

Rada podczas przydzielania punktów operacji zawiesiła ocenę w/w wniosku. W związku z 
obowiązującymi przepisami PROW 2014-2020 (przepis art., 15 zzs ust 9 „W okresie epidemii 
organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniając żądanie 
strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 
wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną”) oraz w oparciu o przepisy ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rada LGD może wydać jedynie 
pozytywne rozstrzygnięcia.  

Ocena tego wniosku nie może być w pełni zrealizowana. Ocena wniosku zostaje zawieszona 
– do kolejnego posiedzenia Rady LGD Spisz-Podhale. 

 
Nr wniosku:13.LGDSP.1.2020 
Wnioskodawca: Tomasz Franciszek Tylka  
Tytuł operacji: Utworzenie regionalnego domku wypoczynkowego oraz przedsiębiorstwa 
turystycznego.  
 
Rada podczas oceny głosowała jednogłośnie -podczas oceny wniosku nie padły żadne uwagi.. 
Wnioskodawca uzyskał 23 punkty na 25 możliwych 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca na dzień 
złożenia wniosku ma miejsce 
zamieszkania na  
obszarze LSR od co najmniej 
roku 

4 7 0 0 



6. Wnioskodawca będzie 
podejmował działalność 
gospodarczą w branży 
wskazanej jako kluczowa dla 
rozwoju obszaru LSR wg sekcji 
i działu PKD 

5 7 0 0 

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

3 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 23  
Po zakończeniu oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy pracownik biura Pani Anna Hoim 
przedstawiła listę operacji zgodnych z LSR oraz PROW a także listę operacji wybranych do 
dofinansowania. 

Po zapoznaniu się z treścią dokumentu przez Członków Rady, Przewodnicząca poinformowała o 
przejściu do podejmowania uchwał z naboru nr 1/2020. 

Podjęcie uchwał do naboru nr  1/2020 
Uchwała XXV/187/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/188/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/189/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/190/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 



Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/191/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/192/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/193/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 

Uchwała XXV/194/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/195/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : Zawieszenia oceny operacji do dofinansowania w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/196/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 



Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/197/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/198/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : Zawieszenia oceny operacji do dofinansowania w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/199/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/200/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0  

 

Po podjęciu uchwał z naboru nr 1/2020 Członkowie Rady przeszli do oceny wniosku o przyznanie 
pomocy n naboru 2/2020 który był skierowany do gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 
Spisz-Podhale. Umożliwiał on powstanie infrastruktury turystycznej lub około turystycznej na obszarze 
LSR. Wnioskodawcą była Gmina Nowy Targ.  

 
Nr wniosku:1.LGDSP.2.2020 
Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Ostrowsko. 
Tytuł operacji: Budowa trasy rowerowej „PUMPTRACK” w miejscowości Ostrowsko.  
 
Był to jedyny wniosek w tym naborze. Rada była jednogłośna co do punktacji - nie zgłosiła żadnych 
uwag i przeszła do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz listy operacji 
wybranych.  



Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

0 7 0 0 

6. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia w 
zakresie wskaźnika produktu 

5 7 0 0 

7. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 15  
 

Podjęcie uchwał do naboru nr 2/2020 
Uchwała XXV/201/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/202/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 

Po podjęciu uchwał Przewodnicząca Rady Zofia Faron zarządziła 20 minutową przerwę. 

Następnym punktem była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy w naboru nr 3/2020. Nabór 
dotyczył rozwijania działalności gospodarczej. 



Nr wniosku: 1.LGDSP.3.2020 
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. 
 
Podczas oceny wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w Deklaracji bezstronności Pani Agnieszka 
Kaszycki została wyłączona z oceny.  
Sektorowość Rady w po wyłączeniu się jednego członka formował się w sposób następujący : 

 Sektor publiczny – 17 % 
 Sektor gospodarczy – 33 % 
 Sektor społeczny – 17 % 

Grupa interesów Rady po wyłączeniu się jednego Członka formowała się formowała się w sposób 
następujący: 

 Sektor publiczny –  17% 
 Sektor gospodarczy –  33% 
 Sektor społeczny –  33% 

Rada poruszyła kwestie zgodności posiadania zgłoszeń oraz decyzji pozwolenia na budowę. 
Członkowie Rady nie przystali na złożone dokumenty i uznali że brak dokumentów nie pozwala na 
przyznanie punktów za gotowość formalną. Wniosek uzyskał  punktów 31 na  40 możliwych. 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 6 0 0 

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

1 6 0 0 

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

2 6 0 0 

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

2 6 0 0 

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

0 6 0 0 

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

3 6 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 6 0 0 



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

5 6 0 0 

9. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza lub równa 50% 
kosztów kwalifikowalnych 

5 6 0 0 

 Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia w 
zakresie wskaźnika produktu 

5 6 0 0 

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

3 6 0 0 

 Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

0 6 0 0 

SUMA: 31  
 

 

Nr wniosku: 2.LGDSP.3.2020 
Wnioskodawca: Kazimierz Dziubasik  
Tytuł operacji: Podniesienie standardów i jakości usług w istniejącej wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego w Białce Tatrzańskiej.  
 
Do oceny operacji wróciła, wyłączona wcześniej, Pani Agnieszka Kaszycki. Podczas oceny wniosku 
Rada zatrzymała się przy kryterium dotyczącym pozytywnego wpływu operacji na ochronę 
środowiska. Przedstawione informacje we wniosku o przyznanie pomocy na temat urządzeń 
ograniczających emisje pyłów były niewystarczające by zostały przyznane punkty za kryterium 
ochrony środowiska. Wniosek uzyskał łącznie 27 punktów na 40 możliwych do zdobycia.  

 
Lp. Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  
Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

5. Wnioskodawca jest osobą 
należącą do grupy 

0 7 0 0 



defaworyzowanej określonej w 
LSR – osobą poniżej 34 roku 
życia 

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

3 7 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 7 0 0 

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

0 7 0 0 

9. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza lub równa 50% 
kosztów kwalifikowalnych 

5 7 0 0 

 Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika produktu 

5 7 0 0 

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

0 7 0 0 

 Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 27  
 

Nr wniosku: 3.LGDSP.3.2020 
Wnioskodawca: Dyskont odzieżowy Julian Babula 
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez budowę 
regionalnego domku pod wynajem.  
 

Ocena wniosku przebiegła bez uwag ze strony Rady - Rada była jednogłośna co do przyznanych 
punktów. Członkowie przyznali wnioskodawcy 32 punkty na 40 możliwych. 

 
Lp. Kryteria wyboru operacji dla 

przedsięwzięcia  
Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

2. Innowacyjność operacji na 
poziomie całej LGD – zgodnie z 

1 7 0 0 



definicją innowacyjności 
zawartą w LSR 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

2 7 0 0 

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

0 7 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 7 0 0 

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

5 7 0 0 

9. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza lub równa 50% 
kosztów kwalifikowalnych 

5 7 0 0 

 Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika produktu 

5 7 0 0 

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

5 7 0 0 

 Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

0 7 0 0 

SUMA: 32  
 

 

 

 

 



Nr wniosku: 4.LGDSP.3.2020  
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Tytuł operacji: Wyposażenie kuchni restauracyjnej w budynku usługowo-mieszkalnym Parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu.  
 

Rada podczas przydzielania punktów operacji zawiesiła ocenę w/w wniosku. W związku z 
obowiązującymi przepisami PROW 2014-2020 (przepis art., 15 zzs ust 9 „W okresie epidemii 
organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniając żądanie 
strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 
wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną”) oraz w oparciu o przepisy ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rada LGD może wydać jedynie 
pozytywne rozstrzygnięcia.  

Ocena tego wniosku nie może być w pełni zrealizowana. Ocena wniosku zostaje zawieszona 
– do kolejnego posiedzenia Rady LGD Spisz-Podhale. 

 
 
Następnie pracownik biura Pani Anna przedstawiła listę operacji zgodnych z LSR oraz PROW a także  
listę operacji wybranych do dofinansowania. Po zapoznaniu się z treścią listy operacji Rada przeszła 
do punktu podjęcia uchwał w ramach naboru 3/2020.  
 

Podjęcie uchwał do naboru nr 3/2020 
Uchwała XXV/203/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/204/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/205/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 



Uchwała XXV/206/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : Zawieszenia oceny operacji do dofinansowania w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/207/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 
 
 

Następnym punktem spotkania była ocenia i wybór operacji z naboru 4/2020 obejmującego powstanie 
lub modernizację obiektów infrastruktury turystycznej lub około turystycznej.  
 
Nr wniosku: 1.LGDSP.04.2020 
Wnioskodawca: Marian Arendarczyk   
Tytuł operacji: Nowopowstałe obiekty infrastruktury turystycznej w Aredzie 
 
Na podstawie Deklaracji bezstronności Pani Agata Waniczek została wyłączona z oceny wniosku 
deklarując powiązania z wnioskodawcą. 
Sektorowość Rady w po wyłączeniu się jednego członka formował się w sposób następujący : 

 Sektor publiczny – 17 % 
 Sektor gospodarczy – 33 % 
 Sektor społeczny – 17 % 

Grupa interesów Rady po wyłączeniu się jednego Członka formowała się formowała się w sposób 
następujący: 

 Sektor publiczny –  17% 
 Sektor gospodarczy –  33% 
 Sektor społeczny –  33% 

 
 Po opuszczeniu przez Panią Agatę sali Rada przeszła do oceny operacji. W trakcie oceny wywiązała 
się dyskusja dotycząca konieczności posiadania zgłoszeń oraz kwestii dotyczących dostępności obiektu 
w trakcie realizacji operacji. Otwarcie działalności w zakresie miejsca publicznego, wymaga 
stosownych uzgodnień i pozwoleń, jak również uzgodnień z odpowiednimi służbami. Miejsce publiczne 
musi spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa dla użytkowników. Ponadto Wnioskodawca dołączył 
do wniosku tylko informację ze Starostwa Powiatowego z Nowego Targu że operacja nie wymaga 
Zgłoszenia do Starostwa, brak jest jednak w załącznikach samego wniosku Zgłoszenia – treści. Zachodzi 
obawa, że Wnioskodawca w treści Zgłoszenia nie wpisał celu operacji tzn. przeznaczenia  operacji na 
miejsce publiczne. Wnioskodawca uzyskał 19 punktów  

 
 
 



Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 6 0  

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

0 6 0  

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

2 6 0  

4. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

3 6 0  

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

4 6 0  

6. 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 6 0  

7. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia w 
zakresie wskaźnika produktu 

0 6 0  

8. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

0 6 0  

9. Planowana liczba 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/lub 
około turystycznej w ramach 
operacji 

5 6 0  

SUMA: 19  

 
Nr wniosku: 2.LGDSP.4.2020 
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej  
Tytuł operacji: Modernizacja infrastruktury około turystycznej poprzez renowacje ponad stuletnich 
organów oraz ornamentów wokół krzyża w kościele Parafialnym pw. Przenajświętszej Trójcy w 
Łopusznej.  

 
Do oceny włączona została ponownie Pani Agata Waniczek. Podczas oceny Rada zastanawiała 
się czy w przypadku ponad stuletnich organów koniecznym będzie zgodna na ich renowację od 
konserwatora zabytków. Ostatecznie uznano że załączona dokumentacja jest kompletna 
spełniająca kryterium gotowości formalnej. Wniosek uzyskał 24 punkty na 30 możliwych do 
zdobycia.  



 
 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

4. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

3 7 0 0 

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

4 7 0 0 

6. 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 7 0 0 

7. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia w 
zakresie wskaźnika produktu 

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

5 7 0 0 

9. Planowana liczba 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/lub 
około turystycznej w ramach 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 24  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr wniosku: 3.LGDSP.4.2020 
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” 
Tytuł operacji: Remont i wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w miejscowości Waksmund.  
 
W trakcie oceny Rada poruszyła kwestie promocji lokalnych zasobów zastanawiając się czy 
same walory krajobrazowe miejscowości Waksmund są wystarczające do spełnienia kryterium 
punktowego. Organ decydujący ostatecznie nie przyznał punktów za promocje. Wnioskodawcy 
przyznano 23 punkty. 
 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

0 7 0 0 

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

0 7 0 0 

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

2 7 0 0 

4. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

3 7 0 0 

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

4 7 0 0 

6. 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 7 0 0 

7. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika produktu 

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

9. Planowana liczba 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/lub 
około turystycznej w ramach 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 23  
 



 
Nr wniosku: 4.LGDSP.4.2020 
Wnioskodawca: Aleksandra Szumal 
Tytuł operacji: Wsparcie rozwoju turystyki poprzez utworzenie 2 obiektów infrastruktury 
turystycznej promujących lokalne zasoby kulturowe.  
 
Podczas oceny wniosku nie padły żadne uwagi Rada była jednogłośna co do oceny 
wniosków. Rada przyznała wnioskodawcy 25 punktów.  
 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana 
liczba punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

2 7 0 0 

4. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

3 7 0 0 

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

4 7 0 0 

6. 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 7 0 0 

7. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia w 
zakresie wskaźnika produktu 

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do realizacji 
operacji 

5 7 0 0 

9. Planowana liczba 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/lub 
około turystycznej w ramach 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 25  
 
Nr wniosku: 5.LGDSP.4.2020 – wniosek został wycofany przez wnioskodawcę i nie podlegał 
ocenie Rady.  



Nr wniosku: 6.LGDSP.4.2020 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzicy-Zamku  
Tytuł operacji: Modernizacja placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości 
Niedzica-Zamek.  
 
W trakcie oceny i weryfikacji wniosku wraz z kryteriami członkowie Rad nie wnieśli żadnych 
uwag. Byli jednogłośni co do punktacji. Wnioskodawcy przyznano 23 punkty.  
 

Lp. Kryteria wyboru operacji dla 
przedsięwzięcia  

Przyznana liczba 
punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 
uzasadnienia 
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

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

1 7 0 0 

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

1 7 0 0 

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

0 7 0 0 

4. Wnioskowana kwota wsparcia 
jest mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 

3 7 0 0 

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

4 7 0 0 

6. 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 7 0 0 

7. Efektywność planowanego 
wykorzystania kwoty wsparcia 
w zakresie wskaźnika produktu 

0 7 0 0 

8. Gotowość formalna do 
realizacji operacji 

5 7 0 0 

9. Planowana liczba 
nowopowstałych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/lub 
około turystycznej w ramach 
operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 23  

 



Pani Anna Hoim przedstawiła listę operacji zgodnych z LSR oraz PROW  a także listę 
operacji wybranych do dofinansowania  
 
Ostatnim punktem związanym z oceną i wyborem operacji do dofinansowania było podjęciem 
uchwał w naboru 4/2020 oraz zatwierdzenia listy operacji wybranych.  
 

Podjęcie uchwał do naboru nr 4/2020 
Uchwała XXV/208/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 

Uchwała XXV/209/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/210/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 
Uchwała XXV/211/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 
 

Uchwała XXV/212/2020 – z dnia 30.04.2020 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. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się - 0 

 



Uchwała XXV/213/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 

Po zakończeniu oceny wniosku i podjęciu uchwał z naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020 oraz 4/2020 
Przewodnicząca Rady po podpisaniu niezbędnej dokumentacji do naborów, poinformowała że do biura 
napłynęły cztery wnioski o wydanie opinii.  

1. Opinia nr 1/2020  
Tytuł operacji: „Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie usług handlu 
detalicznego zewnętrznej stolarki otworowej” 

Rada wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu proponowaną przez 
beneficjenta tj. 31.12.2020r.  

2. Opinia 2/2020 
Tytuł operacji: „Budowa dwóch domków rekreacyjno –wypoczynkowych nad Jeziorem 
Czorsztyńskim” 

Rada wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu proponowaną przez 
beneficjenta tj. 31.12.2021r.  

3. Opinia 3/2020 
Tytuł operacji: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie restauracji „Trzy Zorze” 

Rada wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu proponowaną przez 
beneficjenta tj. 31.12.2020r.  

4. Opinia 4/2020 
Tytuł operacji: „Stworzenie miejsca pracy integracji i spotkań dla mieszkańców Pyzówki i 
okolic poprzez wybudowanie altan drewnianych i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 
kulturowego” 

Rada wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu proponowaną przez 
beneficjenta tj. 31.07.2020r.  

Następnie Rada przeszła do głosowania nad uchwałami: 

Uchwała XXV/214/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w 
przedmiocie zmiany umowy dotyczącej operacji „Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie usług 
handlu detalicznego zewnętrznej stolarki otworowej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 

Uchwała XXV/215/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w 
przedmiocie zmiany umowy dotyczącej operacji "Budowa dwóch domków rekreacyjno-wypoczynkowych nad 
Jeziorem Czorsztyńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 



Uchwała XXV/216/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w 
przedmiocie zmiany umowy dotyczącej operacji " Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie restauracji 
"Trzy Zorze" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 
 

Uchwała XXV/217/2020 – z dnia 30.04.2020 w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w 
przedmiocie zmiany umowy dotyczącej operacji "Stworzenie miejsca pracy integracji i spotkań dla mieszkańców 
Pyzówki i okolic poprzez wybudowanie altan drewnianych i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 
kulturowego" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 
Przeciwko – 0 
Wstrzymujących się – 0 

 

Rada przychyliła do próśb beneficjentów, zważywszy na korona-wirusa, Rada LGD Spisz-Podhale 
przychylnie podchodzi do zmian terminów realizacji projektów. 

Punktem posiedzenia Rady były również wolne wnioski. Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem 
o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków. Nikt nie zabrał głosu. W związku z brakiem 
zgłoszeń Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady za udział i czas poświęcony 
na przeprowadzanie oceny wniosków. Protokół z posiedzenia zostanie spisany w ciągu 2 dni. 
Zapoznanie się z treścią protokołu oraz wniesienie uwag będzie możliwy do dnia 6 maja 2020r.  

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale  zakończono o godzinie 15.00. 
Posiedzenie Rady zostało zamknięte. 

 

 

 

 
 Sekretarza Rady                                                      Przewodniczący Rady              

    

……………………………….…          ….………….………………… 


