Protokół XVII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi
XVII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi odbyło się
dnia 17.11.2021 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni. Zebranie
rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 12:00. W zebraniu udział wzięło 17 uprawnionych do głosowania
Delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD PDS i jednocześnie uprawnionych
do podejmowania uchwał, Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS, pracownicy biura Stowarzyszenia LGD PDS
– Pan Marcin Heron, Pani Aneta Czechowska – Grzelak, Pani Sylwia Wyrzykowska, Pan Piotr Pradella
oraz goście – zgodnie listą obecności delegatów oraz listą gości, które stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Proponowany porządek obrad XVII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
Omówienie propozycji zmian w dokumentach LGD oraz wyników konsultacji społecznych w sprawie
proponowanych zmian:
a) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji konkursowych,
b) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji grantowych,
c) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji własnych,
d) zmiany dotyczące kryteriów dostępu i wyboru operacji konkursowych:
- Zakres 2.1.1.1 - Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców,
- Zakres 1.2.1.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- Zakres 1.2.1.2 – Infrastruktura Turystyczna i rekreacyjna,
e) nowe kryteria wyboru operacji grantowych dotyczących koncepcji Smart Villages :
- Zakres 1.1.1.1.- Wsparcie współpracy i samorealizacji mieszkańców – koncepcje Smart Villages.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach oceny i wyboru operacji konkursowych,
grantowych i własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru operacji.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu kryteriów wyboru dotyczących koncepcji Smart Villages.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie zebrania.
Ad. 1 Otwarcie obrad.
XVII Zebranie Delegatów rozpoczęła Prezes LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pani Lilianna Grosz.
Przywitała gości i podziękowała za przybycie.
Ad. 2 Wybór przewodniczącego i sekretarza/protokolanta zebrania.
Pani Lilianna Grosz poprosiła o przedstawienie kandydatur na pełnienie funkcji Przewodniczącego
XVII Zebrania Delegatów. Zaproponowano Panią Liliannę Grosz. Pani Grosz wyraziła zgodę. Kandydatura
została przyjęta jednogłośnie. Natomiast na funkcję Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Sylwię
Wyrzykowską, pracownika Biura LGD PDS, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3 Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad i jego przyjęcie.
Przewodnicząca XVII Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, Pani Lilianna Grosz, poinformowała,
iż proponowany porządek obrad XVII Zebrania Delegatów został wcześniej przekazany Delegatom
do zapoznania się z jego treścią. Zwróciła się z zapytaniem o ewentualne uwagi, których nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Delegatów.
Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego zebrania Delegatów został zamieszczony
na stronie internetowej www.pds.org.pl. Nie wniesiono uwag. Uczestnicy spotkania przyjęli protokół
z poprzedniego spotkania.
Ad. 5 Omówienie propozycji zmian w dokumentach LGD oraz wyników konsultacji społecznych w sprawie
proponowanych zmian:
a) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji konkursowych,
b) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji grantowych,
c) zmiany dot. procedur oceny i wyboru operacji własnych,
d) zmiany dotyczące kryteriów dostępu i wyboru operacji konkursowych:
- Zakres 2.1.1.1 - Wsparcie zakładania działalności gospodarczej mieszkańców,
- Zakres 1.2.1.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- Zakres 1.2.1.2 – Infrastruktura Turystyczna i rekreacyjna,
e) nowe kryteria wyboru operacji grantowych dotyczących koncepcji Smart Villages:
- Zakres 1.1.1.1.- Wsparcie współpracy i samorealizacji mieszkańców – koncepcje Smart Villages.
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Pan Marcin Heron, przedstawił zmiany
w procedurach oceny i wyboru operacji dla każdego z rodzajów konkursów wynikające z wdrożenia
Wytycznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie przedstawił zmiany w kryteriach wyboru
operacji dla 4 zakresów operacji, dla których planowane są kolejne konkursy.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach oceny i wyboru operacji konkursowych,
grantowych i własnych.
Pani Lilianna Grosz odczytała treść uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru operacji.
Pani Lilianna Grosz odczytała treść uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8 Podjęcie uchwały o przyjęciu kryteriów wyboru dotyczących koncepcji Smart Villages.
Pani Lilianna Grosz odczytała treść uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.
Dyrektor Biura LGD PDS, Pan Marcin Heron, poinformował o planowanych konkursach i planach LGD
na najbliższe tygodnie.
Ad. 10 Zamknięcie zebrania.
Zebranie zakończyło się o godzinie 12:55. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za obecność i zaprosiła
do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych przez LGD PDS.
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