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PRoToKoŁ Nr512022

z dnia 28 lipca 2022 roku
z posiedzenia odwoławczego Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg lisĘ obecności, stanowiącej zalącznik
do protokołu) - 10 z 13 osob.

Porządek posiedzenia:

l. Otwarcie zebrania,
2. Zatutterdzenie porządku obrad,
3. Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ponownej oceny wniosków

do ktorych złożono protesty w ramach naboru 231202Ż w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej,

4. Rozpatrzenie protestów złoŻonych do biura Stowarzyszenia w ramach w/w naborów.
5. Zamknięcieposiedzenia.

Ad. l.
Posiedzenie o godz. 12tltl otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Krainy

Drwęcy i Pasłęki, witając przybyŁych Członków Rady. Na podstawie podpisanej przez członków
listy obecno ści, stwier dziła pr aw omocno ść po siedzenia.

Ad.2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został zatwięrdzony przez Radę jednogłośnie,

w wersji Zaproponowanej ptzez Przewodniczącą Rady.

Ad.3.
Wszyscy członkowie Rady przed ponowną oceną wniosków wypełnili niezbędne

dokumenty:
- ,,Deklaracje bezstronności i poufności''- 10 Sztuk,
- ,'oświadczenie o poufności i bezstronności Członka Rady''- 10 sztuk,
- ,,Rejestr interesów członków olganu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w dniu 28 hpca2022 r."- 1 sztuka,
- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału w
ocenie projektu w ramach konkursu nr 2312022 w zakresie: podejmowania działalnościv gospodarczej"- 1 sztuka,

Następnie przeanallzowano' ktory Członek Rady nie moŻe brać udziału W ocenie
poszczególnych operacji. Zgodnie z wlw dokumęntacją nie wystąpiła konieczność wyłączenla
któregoś z Członków Rady. Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do protokołu.

Ad.4
Przewodnicząca Rady poinformowała, Że do biura Stowarzyszenia wpłynęły 2 protesty

dotyczące naboru 2312022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Nabor ten został
przeprowadzony w terminie 09.05.2022 r. do 23.05 .2022 r. Wszystkie protesty, które wpłynęły
naleŻy rozpatrzyc, poniewaz zostały złoŻone zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realtzacjt programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-Ż020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm). Przewodnicząca Rady zapoznała
członków Rady z treścią złoŻonych protestów, a mianowicie:

o Wnioskodawca: ALICJA EIDTNER, numer wniosku o przyznanie pomocy 23lŻ022112
pn. EKo-FooD. Protest dotyczył przyznania obnizonej kwoty wsparcia od
wnioskowanej.
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Wnioskodawca: SYLWIA DOROTA ISZORO, numer wniosku o przyznanie pomocy
23/2022113 pn. RADoSNA AKTYWNOŚC. Protest dotyczył kryterium nr 1 oceny
d. innowacyjnośó operacji.

Przewodnicząca Rady w dalszej kolejności poinformowała członkow Rady o rozpoczęciu
ponownej analizy i oceny kryteriów poszczegolnych operacji. Informacje o uzyskanej liczbie
punktó w, oceni one go wnio sku kaŻdor azow o o głaszała Przewo dni cząca.

1) ALICJA EIDTNER - operacja 2312022112- EKO-FOOD
Rada nie uwzględniła protestu i podtrzymuje swoje wczeŚniejsze stanowisko. Kwota wsparcia
ustalona pruez LGD wynosi 50.000,0O zł. operacja uzyskała 36,40 punktów i 8 miejsce
na liście rankingowej. W związku z povłyższym została wybrana do finansow ania t mieści się
w limicie środków w ramach konkursu.

2) SYLWIA DoRoTA ISZoRo- operacja nt 23/2022/13- RADOSN{A AKTYwNOŚC
Rada nie uwzględniła protestu i podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko. operacja
uzyskaŁa 31,40 punktów i nie została wybrana do dofinansowania, poniewaz nie uzyskała
minimum punktowego w kryterium ff. 1 tj. innowacyjność operacji.

Ad.5
Na tym posiedzenie o godz. 14:00 zostało zakonczone i zamknięte przez Przewodni czącąRady.
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