
Rybacka Lokalna Grupa Dzialania .Pojezterze Bytowskie"
tupawsko 12, 77-116 Czarna Dabrowka

tel. +48 59 822 12 50 e-mail: biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

PROTOKOL Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ
GRUPY DZIALANIA "Pojezierze Bytowskie"

Z DNIA 25 WRZESNIA 2019 ROKU
GODZINA 12:00

Dnia 25 wrzesnia 2019 roku poczatek 0 godz. 12:00 w siedzibie Rybackiej LGD .Pojezierze
Bytowskie" odbylo sie posiedzenie Rady RLGD "PB" "w zwiazku z ocena wniosk6w
zlozonych w naborze 29.07-06.09.2019 r.

Posiedzenie odbylo sie wedlug nastepujacego porzadku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad.
3. Zatwierdzenie porzadku obrad.
4. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego posiedzenia z dnia 25.09.2019
5.0cena wniosk6w w poszczegolnych Przedsiewzieciach w ramach lokalnych kryteri6w
wyboru.
5.1. Ocena wnioskow w Przedsiewzieciu 1.1.1.
5.2. Glosowania nad wnioskami w Przedsiewzieciu 1.1.1.
5.3. Ocena wniosk6w w Przedsiewzieciu 1.2.1.
5.4. Glosowania nad wnioskami w Przedsiewzieciu 1.2.1.
5.5. Ocena wnioskow w Przedsiewzieciu 1.2.2.
5.6. Glosowania nad wnioskami w Przedsiewzieciu 1.2.2.
6.Protokolarne przekazanie ocenionych wniosk6w Przewodniczacemu/Zastepcy
Przewodniczacego Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie".
7. Zatwierdzenie list ocenionych operacji pod katem spelniania lokalnych kryteriow wyboru
7.1. dla Przedsiewziecia 1.1.1.
7.2. dla Przedsiewziecia 1.2.1.
7.3. dla Przedsiewziecia 1.2.2.
8. Podjecie uchwal w sprawie oceny wniosku 0 dofinansowanie
8.1. dla Przedsiewziecia 1.1.1.
8.2. dla Przedsiewziecia 1.2.1.
8.3. dla Przedsiewziecia 1.2.2.
9. Zatwierdzenie list operacji wybranych do dofinansowania
9.1. dla Przedsiewziecia 1.1.1.
9.2. dla Przedsiewziecia 1.2.1.
9.3. dla Przedsiewziecia 1.2.2.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
12. Zakonczenie posiedzenia.
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Posiedzenie 0 godz. 12.00 otworzyl Przewodniczacy Rady p. Grzegorz Dziewanski,

stwierdzajac prawomocnosc obrad- na 15 czlonkow Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych

byto 12 os6b (Jista obecnosci w zalaczeniu do niniejszego protokolu). Dodatkowo w

posiedzeniu uczestniczyli: p. Zbigniew Ardzijewski - sekretarz Zarzadu Rybackiej LGD

"PB" (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rode W ramach lokalnej

Strategii Rozwoju), p. Tomasz Krauze- Dyrektor Biura Rybackiej LGD "PB" (na podst. ust. 2

p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rade w ramach lokalnej Strategii Rozwoju), p.

Nelia Dolebska, doradca ds. projekt6w, obslugujaca technicznie posiedzenie Rady.

Czlonkowie Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" jednoglosnie zatwierdzili

porzadek obrad oraz protokol z poprzedniej sesji.

Nastepnie przedstawiciele Rady referowali poszczeg61ne wnioski pod katem

zgodnosci z kryteriami wyboru, przyznajac w kazdym kryterium punkty i uzasadniajac ocene.

Po om6wieniu kazdego wniosku przez dw6ch czlonkow Rady, Przewodniczacy Rady p.

Grzegorz Dziewanski zarzadzal glosowanie nad zatwierdzeniem oceny punktowej kazdego

wniosku ( lista ocen punktowych poszczeg6lnych wniosk6w w zalaczeniu).

W przypadku wylaczenia i opuszczenia sali posiedzen przez Przewodniczacego Rady

p. Grzegorza Dziewonskiego, glosowanie prowadzila Zastepca Przewodniczacego Rady p.

Malgorzata Zielonka. Podczas glosowania byly zachowane parytety dotyczace reprezentacji

w poszczeg6lnych sektorach. Glosowanie uwzglednialo rowniez wylaczenia, kt6re

zadeklarowali czlonkowie Rady. Osoby wylaczone i wykluczone na czas glosowania opuscily

sale posiedzen, (lista glosowan w zalaczeniu.)

Czlonkowie Rady po om6wieniu wniosk6w protokolarnie przekazali wnioski

( protokoly w zalaczeniu).

Po kr6tkiej przerwie nastapilo podjecie uchwal i glosowanie zatwierdzajace oceny z

zachowaniem parytet6w i wlaczen Osoby wylaczone opuszczaly sale obrad na czas

glosowania. (uchwaly w zalaczeniu.)

~RYBACTWO
~I MORZE URL/IDMARSZALWW~"

IIOIEWOD/I\\A I'OMOR~"I co

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski i Rybacki

Operacja wspolfinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"



Rybacka Lokalna Grupa Dziatania .Pojezlerze Bytowskie"
tupawsko 12, 77-116 Czarna Dabrowka

tel. +48 59 822 12 50 e-mail: biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

Po tej procedurze nastapil wybor wniosk6w do dofinansowania. Glosowanie odbywalo sie w

ten sposob, ze przed kazdyrn glosowaniem weryfikowany byl faktyczny sklad Rady na

podstawie rejestru interes6w, w celu unikniecia konfliktu interes6w i zagwarantowania, ze

zadna grupa nie przekroczy 49% praw glosu. (tabele glosowan w zalaczeniu.)

Nastepnie zostaly sporzadzone listy wniosk6w wybranych do dofinansowania w

poszczeg61nych Przedsiewzieciach, Zatwierdzanie list nastepowalo w glosowaniu jawnym

zwykla wiekszoscia glosow, bez stosowania wylaczen. Wszystkie listy zostaly zatwierdzone

przez Raderjednoglosnie. (listy wniosk6w wybranych do dofinansowania w zalaczeniu.)

Rada ustalila, ze po ogloszeniu wynik6w naboru, jesli wplyna jakies protesty, pracownicy

Biura beda informowac czlonkow Rady celem ustalenia terminu spotkania.

Wolnych wnioskow i zapytan nie bylo.

Na tym protokol zakonczono,

Lista zalacznik6w:
(nieprzedstawione do publikacji)
1. lista obecnosci;
2. listy ocenionych operacji pod katern spelniania lokalnych kryteri6w wyboru dla
Przedsiewziecia 1.1.1.; dla Przedsiewziecia 1.2.1.; dla Przedsiewziecia 1.2.2.;
3. listy ocen punktowych poszczeg6lnych wniosk6w
4. uchwaly zatwierdzajace punktacje wniosk6w w poszczeg61nych przedsiewzieciach
5. listy parytet6w do kazdego glosowania zatwierdzajacego punktacje wniosk6w
6. uchwaly zatwierdzajace wyb6r operacji do dofinansowania w kolejnych przedsiewzieciach;
7. listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczeg6lnych przedsiewzieciach

Grz
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