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Protok6I z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziaIania InowrocIaw

W dniu 14 grudnia 2018r・

w ramach naboru l/G/2018月no

W dniach lO, 1 1 oraz 14 grudnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziahania Inowrocをaw

przy ul. K士61ow♀j Jadwigi 15 odb)ky si? POSiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania

Inowroc書aw.

Posiedzenia dotyczylo przydzielenia wniosk6w, OCeny i wyboru do dofinansowania wniosk6w zIoZonych

w odpowiedzi na ogloszenie o naborze wniosk6w o dofinansowanie na prqiekty obete grantem w ranach

Regionalnego Programu OperacyJnegO WQjew6dztwa K可awsko-Pomorskiego na lata 20 14-20 120, numer

konkursu LGD: l/G/20 1 8nno.

Zakres tematyczny prqi ektu:

CeI og6lny: Zmniejszenie skali wykluczenia spo書ecznego i ub6stwa w Inowroclawiu w okresie od

Ol.01.201 8 r. - 30.06.2023 r. u 430 os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym;

Cel szczeg6Iowy: 2. 1 - Zaktywizowanie spoleczne os6b wykluczonych spolecznie i ubogich;

szoop o§ 11: Wzrost aktywiza串spoleczno-ZaWOdowQj mieszkahc6w obj印ych Lokalnymi Strategiami

Rozwqu;

przedsiewziecie/typ projektu: Przedsiewziecie 2.1.1. Dzialania w zakresie integra串i aktywizaQji

spo士ecznej, W tym kluby mlodzieZowe. (Typ Ic i lf SZOOP RPO WK-P)

0§ Priorytetowa: 1 1

DziaIanie: 1 1.1 Wねczenie spoleczne na obszarach oqirtych LSR

przed otwarciem posiedzenia obecni czIonkowie Rady potwierdzili swqia obecnose podpisem na listie

obecnoSci oraz wypehili ”Deklaraqie poufho§ci i bezstromoSci czfonka Rady”

l.　Posiedzenie Rady otworzyla Ama Piotrowska - Przewodniczaca Rady LGD Inowroclaw, kt6ra

powitala zebranych. Przewodniczapa Rady podala liczb? Obecnych czIonk6w Rady na podstawie

podpisan句przez nich listy obecnofoi.

2.　Nast?Pnie Przewodniczapa sprawdzila kworum oraz stwierdziha prawomocnose obrad

z uwzgl?dnieniem parytetu przedstawicieli poszczeg6lnych grup interesu. Na posiedzeniu

obecnych bylo obecnych 9 z lO czIonk6w Rady, CO StanOWi 90% wszystkich czIonk6w Rady.
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Zadna z grup interesu nie posiadala wi?C♀j niZ 49% praw gfosu, a Sektor publiczny stanowi書mni♀j

niZ 30% skladu Rady.

Lp. �Ocenia商Cy �Obecny/nieobecny �Grupainteresu �UprawnlOny do g量osowanla 

1 �AnnaPiotrowska �TAK �Przedsi?biorczo§6 �TAK 

2 �MonikaSliwihska �TAK �Wladzapubliczna;ku血ra �TAK 

3 �LidiaStolarska �TAK �Przedsi?biorczo鈴 �TAK 

4 �HelenaKIosowska �TAK �Przedsi?biorczoS6 �TAK 

5 �ArkadiuszF砧Ok �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

6 �MariuszLukasiewicz �TAK �Edukaqia �TAK 

7 �PiotrGondek �TAK �Przedsiebiorczo誇 �TAK 

8 �HonorataZuger �TAK �Edukaqja �TAK 

9 �MalgorzataMalih§ka �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

10 �EwaGarbalihska �NIEOBECNY �Przedsi?biorczo56 �NIE 

W posiedzeniu uczestniczyly r6wnie2 nast?Pl療Ce OSOby nieb?dace cztonkami Rady‥

a)　KaroI Legumina - Prezes Zarz如u Stowarzyszenia LGD Inowroc士aw

b)　Bartosz Waszak - Dyrektor Biura LGD InowrocIaw

c)  Joama SQjkowska鵜Pracownik Biura LGD Inowroc士aw

uczestnicy posiedzenia niebedacy czIonkami Rady zfodyli podpis na odr?bn到iScie obecnoSci.

3.　Przewodniczapa Rady przedstawila proponowany porz担ek posiedzenia’kt6ry zostal przyj?ty

j ednogloinie w g士osowanlu J aWnym・

4. Nast?Pnie Przewodniczaca Rady przeprowadziha vyb6r 2-OSObowej Komi弾Skrutacy両SPOSr6d

czIonk6w Rady, kt6r♀j powierzyla obliczanie wynik6w glosowah nad uchwahami.

5. Ko均no Przewodniczaca Rady przydzielila poszczeg6lne wnioski do oceny czをonkom Rady.

Kardy z wniosk6w zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa Dzialania
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Inowroclaw oraz ,Procedura vyboru i o∞ny Prqiekt6w podmiot6w imych niZ LGD/grant6w w

ramach LSR (Pl )” otrzyma書o do ooeny dw6ch czIonk6w Rady z uwzglednieniem wykluczeh z

oceny wniosk6w na podstawie zIoZonych ”Deklara函poufuo誼i bezstromo§ci czlonka Rady”.

6. Przewodniczapa Rady zarzedzila przerwe w posiedzeniu Rady LGD Inowroc士aw do dnia

14.12.2018r.

7. Dnia 14. 12.201 8 r. Przewodniczapa Rady Ama Piotrowska wznowila posiedzenie.

8. Kol♀jno nastapila ocena wniosk6w zfoZonych w ramach naboru l/G/2018他o pod k卸em

zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozwqju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroclaw.

8. A. Nast?Pnie Przewodniczaca poprosila o przedstawienie rekomendapji dla zIoZonych wniosk6w

PrZeZ POSZCZeg6lnych o∞ni魂CyCh.

1.　a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/01 pn. "KIub MIodzie如wy llKlinika Stresu",

Wnioskodawca: VICTORRA Irena Borucka - nikt nie wy均cayI si? Z OCeny WW. Wniosku・

Przewodniczaca poprosiねo rekomendaQje dw6ch oceni斬cych, kt6rzy zostali praydzieleni do oceny

wniosku zgodnie z ,Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaねnia InowrocIaw oraz

Pro∞dura wyboru i oceny prQjekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w ramach LSR (Pl)”.

Oceni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kolejno obylo si? glosowanie nad

kryte五ani zgodnoSci z I,Okahq Strategiq Rozwqju LGD Inowroclaw. Q!塩生,ZgOdnoSci z LSR: Wnios垂

jest zg{rdny z krvteriani LSR.臆臆Zh: 9, PIZeCiw: 0, WStnymutey Sie od glosu:0. vyniosek zckwalifikowal

垂? do dalszej oceny.

2. a. Wniosek nr l仙GD/2018/1G/02 pn. "Klub MIodziehowy llAkademia Przyw6dztwall,

wnioskodawca: VICTORIA Irena Borucka - nikt nie wy均czyl sie z oceny ww. wniosku

Przewodnicz雀ca poprosila o rekomendaQje dw6ch o∞ni魂cych, kt6rzy zostali przydzieleni do o∞ny

uniosku zgodnie z ”Regulaminem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroclaw oraz

Pro∞dura wyboru i o∞ny PrQjekt6w podmiot6w innych niZ LGD/grant6w w ranach LSR (Pl)”・

Oceni魂cy rekomendowali speinienie kryteri6w zgodnoSci z LSR・ Ko凋no obyfo si? glosowanie nad

kryteriani zgodnoSci z Lokaln雀Strategiq Rozwg河LGD Inowroclaw. Pce血種zgodno§ci z LSR: Wnio畦

画Za: 9, PrZeCiw:0, WStrZymujacy sie od

gtosu:0. Wniosek nie zakwalifikowal si? do dalszQj o∞ny.

3.　a Wniosek nr l几GD/2018/1G′03 pn. "Sprawni? SamOdzielni i aktywni", Wnioskodawca:

Fundacja Reha皿tacja bez barier - vyIaczyha si? jedna osoba z o∞ny WW・ WymlenlOnegO uniosku.

przewodniczaca poprosila o rekomenda匂v dw6ch oceni{弱cych, ktony zostali przydzieleni do oceny

uniosku zgodrie z ,Regulaninem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa Dziahania Inowroc士aw oraz
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Proceduやwyboru i oceny prQjekt6w podmiot6w imych niZ LGD/grant6w w ramach LSR (Pl)”.

O∞ni魂cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. KoIQjno obylo si? glosowanie nad

kryteriami zgodno$ci z Lokalna Strategia Rozwqiu LGD InowrocIaw. Ocena z容odnoSci z LSR: Wniosek

jest iest niez容odnv z krvteriami LSR: 9 i 18. Za: 8, PrZeCiw:0, WStraym函cy si? Od glosu:0. Wniosek

nie zakwali触cowal sie do dalszei ocenv.

4. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/04 pn・ "Bezpieczny weekend") Wnioskodawca: PPHU NW-BD

EFEKT Nikodem Dolata - nikt nie wy車Cayl si? Z OCeny WW. Wniosku Przewodniczapa poprosila o

rekomendaqje dw6ch o∞ni星夜cych, kt6rzy zostali przydzieleni do o∞ny Wniosku zgodnie z

Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziahania Inowroclaw oraz ”Pro∞dura vyboru i

oceny prQj ekt6w podmiot6w imych niZ LGD/grant6w w ramach LSR (P l )”・ O∞niz彊cy rekomendowali

spehienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. KoIQjno oby壬o si? glosowanie nad kryteriami zgodno;ci z

Lekalna Strateg南Rozwqiu LGD Inowroclaw. Ocena z望Odnosti z LSR: Wniosek iest zgodnv z

krvteriami LSR. Za: 9, PrZeCiw: 0, WStrZym函cy sie od glosu‥0. Wniosek zakwalifikowal sie do

dalszej oceny.

5. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/05 pn. Jromowanie Terapii Sensorycznej poprzez prowadzenie

zaje6 z Terapii Sensorycznej dla dzieci,,, Wnioskodavca: Fundacja na rzecz dzieei z dysfunkcjami

psychomotorycznymi oraz ich rodzin "SENSUO" - WyねczyIa si? jedna osoba z oceny ww.

wymlenlOnegO Wniosku. Przewodniczapa poprosila o rekomendaqj e dw6ch o∞ni魂cych, kt6ray zostali

przydzieleni do oceny uniosku zgodnie z ’Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dziaねnia Inowroc士aw oraz ,Procedura wybo… i oceny prqjekt6w podmiot6w imych ni2 LGD佃ant6w

w ramach LSR (P l )”. 。ceni魂cy rekomendowali spe血enie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kolg担o obylo

sie gIosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozw句u LGD Inowroolaw. Q聖堂

撃Odno舘z LSR: Wniosek臆iest niezgodnv z krvterig皿i LSR: 9・ EL 12↑ 13↑ 17' 18' 25, 30, 32

zgodno§ci z LSFi Za: 8再IZeCiw:0, WStraymutCy Sie od gIosu:0. H±i錐ek nie zakwali垂kowal sie dQ

dalszQj oceny.

6. a. Wniusek nr l几GD/2018/1G/06 pn.がauka programowania dla dzieci w wieku 7-10 lat",

wnioskodawca: Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjani psychomotorycznymi oraz ich rodzin

。SENSUO" - Wy均czyla sie jedna osoba z oceny ww・ Wymienionego uniosku. Przewodniczapa poprosiha

o rekomenda匂v dw6ch oceni魂cych, kt6ray zostali przydzieleni do oceny uniosku zgodnie z

Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziahania Inowroclaw oraz ’Procedura wyboru i

oceny prqiekt6w podmiot6w inych niZ LGD何ant6w w ranach LSR (Pl )". O∞ni魂cy rekomendowali

spehienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. KoIQjno obylo si? glosowanie nad kryteriami zgodno§ci z Lokalna

strate轟Rozw(河LGD血owroclaw. Qcena zfIOdndsci z LSR: Wnioapk iest niezgodn▼ Z k聾teriaI垂
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LSR: 9. 12. 17, 18, 25. 26' 28● 30. 31 zgodno舘z LSR. Za: 8, PrZeCiw‥0, WStrZym`押Cy Sie od glosu:0.

Wniosek nie zakwalifikowal sie do dalsz♀i oceny・

7. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/07 pn・ "InoAktywartoトON))) Wnioskodawca: InowrocIawskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem M6zgu. - vy車czyla si? jedna osoba z oceny ww.

vymienionego wniosku. Przewodniczaca poprosila o rekomendaqj e dw6ch oceni魂cych, kt6rzy zostali

przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzialania Inowroclaw oraz ”Procedur包wyboru i oceny prqjekt6w podmiot6w imych niz LGD佃ant6w

w ramach LSR (P l )”. Oceni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. KoIQjno obyをo

sie glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozwqju LGD Inowroc七aw.. QE堅

zsodno§ci z LSR: W皿iosek iest z即dnv z krvteI.iami LSR・臆Za: 8, PrZeCiw‥ 0, WStrZyml彊cy sie od

glosu:0. Wniosek zakwal削{OWaisie do dalszej oceny.

8. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/08 pn. "Klub MIodzieZowy AlternaTYwalタ, Wnioskodawca:

Biblioteka Miqiska im. Jana Kasprowicza w InowrocIawiu - vy車zyly si? dwie osoby z oceny w.

wymienionego wniosku・ Przewodniczapa poprosila o rekomendaqi e dw6ch oceniz弱CyCh’kt6rzy zostali

przydzieleni do oceny uniosku zgodnie z ”Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzialania Inowroc士aw oraz ”Procedur包wyboru i oceny prqj ekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃ant6w

w ramach LSR (P l)”. Oceni魂Cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kolg担o obylo

si? glosowanie nad kryteriami zgodno§ci z Lokalna Strategia Rozwqju LGD Inowrochaw. Q聖堂

婆odnoSci z LSR: Wniosek iest zgodny z krvteriami l軽量とZa: 7, PrZeCiw: 0, WStrZym可ecy si? Od

glosu:0.逝niosek zakwalifikowal si? do dalszQj oceny.臆

9. a. Wni。S。k nr l几GD/2018/1G/09　pn. ”Rozw軸nie kompetencji matematycznych z

wykorzystaniem systemu NUMICON w KIubie Zosia Radosia?,, Wnioskodawca: FUNDACJA

NA RZECZ OSOB NIESAMODZIELNYCH一一ZOSRA RADOSRA一一〇Wy車ayla si? jedna osoba z

oceny ww. wymienionego wniosku. Przewodniczapa poprosila o rekomenda加dw6ch oceni祖cych,

kt6ray zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z ”Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna

G叩a Dzialania Inowrocをaw oraz "Procedura wyboru i oceny prQjekt6w podmiot6w imych niZ

LGD/grant6w w ramach LSR (Pl)”. Oceni斬Cy rekomendowali speinienie kryteri6w zgodnoSci z

LSR. Kolejno obylo si? glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia RozwQju LGD

Inowroclaw. Q型a ZgOdnosti z LSR: Wniesek iet zgodny z吐出Ti‘皿i Iノ塾= Za: 8, PrZX}Ciw: 0,

wstrzym函cy si? Od glosu‥0道中iosek zakwalifikowal sie do dalszej oQ型
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10. a. Wniosek nr l几GD/2018/lG/10 pn. "Terapia czytania i pisania w Klubie Zosia Radosia",

Wnioskodawca: FUNDACJA NA RZECZ OS6B NIESAMODZIHLNYCH一一ZOSIA RADOSIA一一

- vy車CZy書a sie jedna osoba z oceny w. wy皿enlOnegO Wniosku. Przewodniczaca poprosila o

rekomendaqie dw6ch oceni斬cych, kt6rzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z

Regulaninem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroclaw oraz ”Procedura wyboru i

ooeny prqiekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w ranach LSR (Pl)”. Oceni魂cy

rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kol匂no obylo si? glosowanie nad kryteriami

zgodnosti z Lokaln年Strate如RozwQju LGD InoⅧ)Claw. Oce鵬ZgOdnoSci z LSR: Wniooek臆iest

z蜜Odnv z krvteriami LSR. Za: 8, PrZeCiw: 0, WStraym葛彊cy si? Od glosu:0. Wniosek zakwa睡kowal

sie do dalszei ocenv.

11. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/12 pn. ,,MIodzieかvy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert -

Kujawy", Wnioskodawca: Fundacja Ekspert-Kujawy- Wy上aczyly sie dwie osoby z oceny ww.

wymlenlOnegO Wniosku. Przewodniczapa poprosiねo rekomendaqj e dw6ch coenia彊cych, kt6rzy zostali

przydzieleni do o∞ny Wniosku zgodnie z ’Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzialania Inowroclaw oraz ”Prooedura wyboru i ooeny prqj ekt6w podmiot6w imych ni2 LGD佃rant6w

w ranach LSR (P l )”. Oceni魂cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR・ Kol匂no oby壬o

si? gIosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozwqiu LGD Inowroclaw. Q聖堂

磐odnoSci z I.SR_. Za: 7, PrZ∞iw: 0’WStrZymujacy sie od

glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dalsz匂oceny・

12. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/13 pn・ "KuZnia talent6w") Wnioskodawca: Zwi雀Zek Harcerstwa

Rzeczypospolitej, Okr鴨Kujawsho-Pomorski -nikt nie wy時ayI sie z oceny ww. wymienionego

wni。Sku. Przewodniczaca poprosifa o rekomendaQj e dw6ch oceni魂cych, ktdrzy zostali przydzieleni do

oceny wniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziahania Inowroclaw

oraz ,Pro∞d岬wyboru i oceny prqjekt6w podmiot6w imych niZ LGD/grant6w w ramach LSR (P l )”.

ocenie彊py rekomendowali speinienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. Ko19jno obylo sie glosowanie nad

krtyteriami zgodno§ci z Lokalnq Strategi脅Rozwg河LGD血owroclaw. Q壁塾生」ほOdnosci z±

聖堂壁虹est zsodny剛Za: 9, PrZeCiw: 0, WStrZym可acy si? Od glosu:0. P垣±Q瞳

zakwalifikowaisie do dalsz?i oce埋±

13. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/14 pn. "MIodzie亙ovy Zakatek w Inowroc霊awiu,,・ Wnioskodawca:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - vy車cayla sie jedna osoba z oceny ww. vymienionego

wniosku. Przewodniczaca poprosi書a o rekomendaqje dw6ch ocenlapCyCh’kt6rzy zostali przydzieleni

do oceny wniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania
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Inowroc士aw oraz ”Pro∞dura vyboru i oceny prqi ekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃ant6w w ramach

LSR (Pl),,. O∞ni祖cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. Kol匂no obylo si?

glosowanie nad kryteriani zgodnofoi z Lokalna Strategia Rozwq亘LGD Inowrodaw. f2盟e

zgodnosti z LSR: Wniosek iest z即dnv z krvteriami LSR. Za: 8, PrZeCiw: 0, WStrZymujacy sie od

glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dalsz♀i oceny.

14. a. Wniosek nr l几GD/2018/1G/15 pn. "ZAGRAJ SMYKU NA ORLIKU."l Wnioskodawca:

KLUB SPORTOWY GALAXY INOWROCLAW -nikt nie wylaczyl si? Z Oceny WW. Wymienionego

wniosku. Przewodniczaca poprosila o rekomendaqie dw6ch oceni斬cych, kt6rzy zostali praydzieleni

do o∞ny Wniosku zgodnie z ,Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania

Inowroctaw oraz ”Procedura wyboru i ooeny prqi ekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w ramach

LSR (Pl)". O∞ni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodnofoi z LSR・ Kolejno obyIo sie

glosowanie nad kryteriami zgodno§ci z Lokalna Strategia RozwQju LGD Inowroclaw.塾塑

z岬28. Za: 9, PrZeCiw:0, WStrZymuiacy

si? Od glosu:0. Wniosek nie zakwalifikowaisi? do dalszeJ OCeny・臆

8. B. Nast?Pnie Przewodniczaca Rady przeszをa do oceny wniosk6w pod wzgl?dem zgodnoSci prqiektu z

Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia・

1. b. Wniosek nr l几GD12018/1G/01 pn. "Klub MIodzie乞owy IIKlinika Stresuブタ, Wnioskodawca:

VICTORRA Irena Borucka- Zaden z czIonk6w Rady nie wyねczyI si? Z glosowania, PrZyStapiono

do glosowania. Oceni魂Cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy nast?P`弼C封iczby punkt6w i

kwoty dofinansowania:

●　　liczba punktow: 52,5 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 46 507,00 zI

Kol匂no obyfo si? glosowanie nad zgodno§ciapr華ktu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Proiek扉est zgodnv Iokalnvmi k]Ⅳterig血i whort哩aZ OtHⅤ血uie do正nansow集塵呈

w wvsoko蝕rekomendowanei p隔eZ dwdeh oceniaj抽出。. CZIonk6w R貧血」Za: 9, PrZeCiw: 0,

wstrzym朋Cy Sie od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal si? do dofinansowama二

2. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G′04 pn. "Bezpieczny weekend"’Wnioskodawca: PPHU NW-BD

EFEKT Nik。dem Dolata Zaden z czlonk6w Rady nie wy均cayl sie z gIosowania, PrZystapiono do

gIosowania・ Oceni魂cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy nast?Pl療C匂viczby punkt6w i kwoty

dofinan sowania :
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・　liczba punkt6w: 50,5 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 50 000,00 zI

Kol匂no obylo sie glosowanie nad zgodnodei脅prQjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Proiekt iest z聖odnv Iokalnvmi k]rvteriami wvboru oraz otrzvmuie do範nansowanie

w wvsokosti rekomendowanei I)rZeZ dw6ch ocenia盲aevch czIonk6w Radv. Za: 9, PrZeCiw: 0,

wstrzym巾apy si? Od glosu:0. Wniosek zakwa皿kowal sie do dofinansowania.

3. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/07 pn. "InoAktywartorLON") Wnioskodawca: InowrocIawskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem M6zgu・ - Jeden z czIonk6w Rady wyねczyl si? Z

gfosowania, PrayStapiono do glosowania. O∞niqiapy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?PujapQj liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

・　liczba punkt6w: 70 pkt

●　　　kwota dofinausowania: 49 992,00 zI

KoIQjno obylo si? glosowanie nad zgodno誼a prqjektu z Iokalnymi kryteriani wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Pro臆iekt iest z即dnv Iokalnymi krvteriami wvboru oraz otrzymuie do範nansowanie

w wrysokosti rekomendowane臆i DrZeZ dw6ch ocenia盲acvch czIonk6w Rady. Za‥ 8’PrZeCiw: 0’

wstrzymtbecy si? Od g壬osu:0. Wniosek zakwa皿kowal si? do dofinansowama.

4. b Wniosek nr l几GD12018/1G/08 pn. "KIub MIodzieあwy AltemaTYwa"うWnioskodawca:

Biblioteka Mi壇ka im. Jana Kasprowicza w血owrocIawiu - Dw6ch z czIonk6w Rady wy塵zylo si?

z glosowahia, PrZyStapiono do gfosowania. Ocenig函y rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast印可ecQj liczby punktow i kwoty dofinansowania:

.　1iczba punkt6w: 72 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 41 863,00 zI

Kol辞vo oby士o si? glosowanie nad zgodno§c垂Prqjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Pro盲ek扉est zgodnv Iokal叩ni kryte心血i Wboru oraz Q垂Zymuie dofinansow曾垂

w Wsokosti rekomendowanej I)rZeZ dwdeh oceniniacvch czIonk6w E±dy: Za: 7, PrZeCiw‥ 0,

wstraym可apy si? Od glosu:0. n坦osek zakwalifikowal sie do dofinansowania.

5　b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/09　pn. "Rozwijanie kompetencji matematycznycIl∴z

vyko職ystaniem systemu NUMICON w Klubie Zosia Radosia", Wnioskodawca: FUNDACJA NA

RZECZ OS6B NIESAMODZ皿LNYCH一一ZOSIA RADOSRA一一〇 Jeden z czIonk6w Rady vylaczyl sie

z gfosowania, PrZyStapiono do glosowania. Oceni斬cy rekomendowali prayznanie Wnioskodawcy

nast?P函C匂liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

・　liczba punkt6w: 61 pkt
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・　　kwota dofinansowania: 49 999,70 zI

Kolqjno obylo si? gIosowanie nad zgodnostia prQjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Proiekt iest zsodnv lokalnvmi krvteriami wvboru oraz otrzvmuie do範nansowanie

w wvsokosti rekomendowanei DrZeZ dw6ch ooeniaiacvch czIonk6w Radv. Za: 8, PrZeCiw: 0,

WStrZymtbecy si? Od glosu:0. Wniosek zakwa睡kowal sie do dofinausowania.

6. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/10 pn. "Terapia czytania i pisania w mubie Zosia Radosia"?

Wnioskodawca: FUNDACJA NA RZECZ OS6B NIESAMODZIELNYCH一一ZOSIA RADOSIA一一〇

Jeden z czIonk6w Rady wy書apzyl si? Z glosowania, PrZyStapiono do gfosowania. Oceni魂cy

rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy nast紺uj apQj liczby punkt6w i kwoty dofinausowania:

・　liczba punkt6w: 56 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 49 999,89 zI

KoIQjno obylo si? glosowanie nad zgodno誼a prQiektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia・ Projekt臆jest zgodnv Iokalnvmi kryteriami wvboru oraz otrzymu盲e do鯖nansowanie

w wvsokosti rekomendowane臆i przez dw6ch ocenia臆iacych czIonk6w Radv・ Za: 8, PrZeCiw: 0,

wstrzym函cy si? Od glosu:0. Wniosek zakwa舶kowal si? do dofinansowania.

7. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/12 pn. ”MIodzieあwy KIub Edukacyjny przy Fundacji Ekspe巾

- Kujavy", Wnioskodawca: Fundacja Ekspert-Kujavy- Dw6ch z czIonk6w Rady wy車czyto si? Z

glosowania, Praystapiono do glosowania. O∞ni2弱Cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?PujapQj liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

・　liczba punkt6w: 74,5 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 50 000,00 zI

Kolg担o obylo si? glosowanie nad zgodno;cia prqiektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Proie姉est zgodny lo血Invmi krvteriaⅡri Wboru o畔上frzymuie do血ausowanie

聖二WySOkoici rekomendowane臆i DIZeZ dw6ch oceniaj8CVCh cz]onk6w塾ty. Zh: 7, PrZeCiw‥ 0,

wstrzyml彊cy sie od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do do血ansowania`

8. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/13 pn. ,JCuZnia talent6w", Wnioskodawca: Zwi雀Zek Harcerstwa

Rzecaypospo獲itej, Okreg Kujawsko輸Pomorski - Zaden z czIonk6w Rady nie wyl雀czyl si? Z gtoSOWania,

przystapiono do gIosowania. Oceni魂cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy nast?P函cej liczby

punkt6w i kwoty dofinansowania:

・　1iczba punkt6w: 58 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 49 990,00 zl
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Kol匂no obyIo si? glosowanie nad zgodnoScia prqiektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Proiekt iest z即dnv Iokalnymi krvteriami wvboru oraz otrzymuie do範nansowanie

w wvsokoSci rekomendowanei 。rZeZ dw6ch oceniajacych czIonk6w Rady. Za: 9, PrZeCiw: 0,

wstrayml明Cy Si? Od glosu:0. Wniosek zakwa皿kowal sie do dofinansowanla.

9. b. Wniosek nr l几GD/2018/1G/14　pn. ”MIodzie左owy Zak印ek w Inowroc霊awiu’’う

Wnioskodawca: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Jeden z czIonk6w Rady wylaczyl

sl? Z glosowanla, PrZyStapiono do g士osowania. Oceni魂Cy rekomendowali przyznanie

Wnioskodawcy nast?Plbec♀j liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

・　liczba punkt6w: 73,5 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 49 724,80 z士

Kol♀jno obylo si? glosowanie nad zgodnoSci雀Pr匂ektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Pro臆jekt iest z巴Odnv Iokalnvmi krvterinmi Wboru oraz ot岬mu盲e do鯖nansowanie

w wvsokosti rekomendowane臆i DrZeZ dw6ch ocenia臆iacvch czIonk6w Rady. Za: 8, PrZeCiw: 0,

wstrzymしUaCy Sie od glosu‥0. Wniosek zakwa皿kowal sie do dofinansowanla.

9. Wolnych wniosk6w i zapytah nie bylo. Przewodnicz雀ca Rady LGD Inowroclaw Ama Piotrowska

Zankn?1a posiedzenie.

d鮎も融壊
Podpis Sekretarza Rady LGD

.母車軸や此
Podpis Przewodniczapego Rady LGD
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Protok6I z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziaIania InowrocIaw

W dniu 14 grudnia 2018r.

W ramaCh naboru 2/G/2018月no

W dniach lO, 1 1 oraz 14 grudnia 201 8r. w siedzibie Stowarayszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroclaw

PrZy ul再bolowQj Jadwigi 15 odb)dy sie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziahania

Posiedzenia dotycaylo praydzielenia uniosk6w, OCeny i wyboru do dofinansowania wniosk6w zfofonych

W Odpowiedzi na ogfoszenie o naborze wniosk6w o dofinansowanie na prqieky o擁te grantem w ramach

Regionalnego Programu OperacyJnegO W匂ew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20 1 4-20 120, numer

konkursu LGD: 2/G/20 1 8/Ino了

Zakres tematyczny prqi ekt哩

CeI og6lny: Zmniejszenie skali wykluczenia spofecznego i ub6stwa w Inowroc士awiu w okresie od

OI FOl ‘201 8 r了30JO6‘2023 L u 430 os6b zagroあnyeh ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym;

CeI szczeg6Iovy: 2. 1 - Zaktywizowanie spoleczne os6b wykluczonych spolecznie i ubogich;

SzOOP O§ 1 1: Wzrost aktywiza申spo書eczno-ZaWOdow句mieszkaric6w o鴫tych Lokalnymi Strategiami

Rozwcu u;

Przedsiewziecie/typ projektu: Przedsiqu7Ziecie 2.l.2. Przedsiewzi?Cie 2.1.2. Dzialani。 W Zakr。Si。

Organizowania spolecznoSci lokalnQj i anima串spolecznej, W tym dzialania lider6w lub animat。r6w

aktywno§ci lokaln匂oraz obywatelski句.

OS Priorytetowa: 1 1

DziaIanie: 1 1.1 W車zenie spoleczne na obszarach o彊tych LSR

Przed otwarciem posiedzenia obecni czIonkowie Rady potwierdzili swQja obecnose podpisem na liScie

ObeenoSci oraz wypehili 5Peklara匂v po血oSci i bezstromo§Gi czIonka Rady”

1.　Posiedzenie Rady otworzyla Anna Piotrowska - Przewodniczaca Rady LGD InowrocIaw, kt6ra

POWitala zebranych. Przewodnicz雀ca Rady podala liczbe obecnych cz士onk6w Rady na podstawie

POdpisanQj przez nich listy obecno料i.

2. Nastepnie Przewodniczapa sprawdzila kworum oraz stwierdzila prawomocno§6　obrad

Z uWZgl?dnieniem parytetu przedstawicieli poszczeg6lnych grup interesu. Na posiedzeniu
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Obecnych byto obecnych 9 z lO czIonk6w Rady, CO StanOWi 90% wszystkich czlonk6w Rady.

Zadna z grup interesu nie posiadaha wi印Qj niZ 49% praw glosu, a Sektor publiczny stanowil mni匂

niz 30% skladu Rady.

L.p. �Oceniaj雀Cy �Obecny/nieobecny �Grupainteresu �Uprawniony do gIosowania 

1 �ArmaPiotrowska �TAK �Przedsi?biorczoS6 �TAK 

2 �Monikastiwinska �TAK �Wladzapubliczna;kultura �TAK 

3 �LidiaStolarska �TAK �Przedsi?biorczo§6 �TAK 

4 �HelenaKIosowska �TAK �Przedsi?biorczoS6 �TAK 

5 �ArkadiuszF勾ok �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

6 �MariuszLukasiewicz �TAK �Edukaqia �TAK 

7 �PiotrGondek �TAK �Przedsi?biorczo§6 �TAK 

8 �HonorataZuger �TAK �Edukaqja �TAK 

9 �MalgorzataMalih録a �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

10 �EwaGarbali丘ska �NIEOBECNY �Przedsiebiorczo§6 �NIE 

W posiedzeniu uczestniczyfy r6wnieZ nastepl彊ce osoby niebedace cz上onkami Rady:

a)　Karol Legumina - Prezes Zarzadu Stowarayszenia LGD Inowrocねw

b)　Bartosz Waszak - Dyrektor Biura LGD Inowroc士aw

C)　Joanna S句kowska - Pracownik Biura LGD Inowroclaw

Uczestnicy posiedzenia nieb?dacy czIonkami Rady zfoZyli podpis na odr?bn勘istie obecnofoi.

3.　Przewodnicz年ca Rady przedstawila proponowany porz雀dek posiedzenia, kt6ry zostal przyj?ty

j ednoglo§nie w glosowanlu 」 aWnym.

4. Nastepnie Przewodniczaca Rady przeprowadziIa wyb6r 2-OSObow匂Komi如Skrutacy函spo錐d

CZIonk6w Rady, kt6rQj powierzyla obliczanie wynik6w glosowari nad uchwaねmi.
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5. KoIQjno Przewodniczapa Rady przydzieliねposzczeg6lne wnioski do ooeny czfonkom Rady.

KaZdy z wniosk6w zgodnie z ’Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania

Inowroclaw oraz ,Pro∞dura wyboru i o∞ny Prqiekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w

ramach LSR (P l )” otrzymafo do oceny dw6ch czlonk6w Rady z uwzgl?dnieniem wykluczeh z

OCeny Wniosk6w na podstawie zIo互onych ,Peklarapji poufuo;ci i bezstromo§ci czfonka Rady”.

6. Przewodniczapa Rady zarz担zila przerwe w posiedzeniu Rady LGD Inowroclaw do dnia

14.12.2018r.

7. Dnia 14.12.201 8 r. Przewodniczapa Rady Ama Piotrowska wznowiねposiedzenie.

8. Kol♀jno nastapila ooena uniosk6w zfoZonych w ranach naboru 2/G/2018Tho pod katem

ZgOdnoSci z Lokalna Strategia Rozwqi u Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroc士aw.

8・ A. Nast?Pnie Przewodniczapa poprosila o przedstawienie rekomendaQji dla zfoあnych uniosk6w

PrZeZ POSZCZeg6lnych oceniqjapych.

1.　a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/01 pn・ "Elezpieczni w domu i na drodze”, Wnioskodawca:

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Swiet匂Kr6lowqi Jadwigi - Wy加ayla si? jedna osoba z

O∞ny WW. WymlenlOnegO uniosku・ Przewodniczaca poprosila o rekomenda匂e dw6ch oceni魂cych,

ktdray zostali przydzieleni do oceny uniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowanyszenia Lokalna

Grupa Dziahania Inowroclaw oraz ’Procedura wyboru i oceny prqiekt6w podmiot6w imych niZ

LGD/grant6w w ramach LSR (Pl)”. Oceni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodnosti z LSR.

Ko19jno obyfo si? glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokaina Strategia Rozwqju LGD Inowroc士aw.

聖堂a ZgOdnoSci z LSR: Wniosek iest z±=吐▼ Z k]rvteriami L$塾臆Zh: 8, PrZeCiw‥ 0, WStrZymujapy sie

Od gfosu:0. H垂もsek zakwalifikowal si? do dalsz匂oceny二

2・ a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/02 pn. #ujawscy Liderzy Aktywno§ci Lokaln引,

Wnioskodawca: Stowa軸rySZenie Lokalna Grupa DziaIania Czarnoziem na SoI主nikt nie wy雌ayl

Sl? Z O∞ny WW. uniosku Przewodniczaca poprosila o rekomendaQje dw6ch o∞ni斬cych, kt6rzy zostali

Praydzieleni do oceny uniosku zgodnie z ’Regulanlinem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa Dziafania

Inowroclaw oraz J)rocedug vyboru i ooeny prqiekt6w podmiot6w innych niZ LGD/grant6w w ramach

LSR (Pl)”. O∞ni魂cy rekomendowali spehaienie kryrferi6w zgodnoSci z LSR. Kol匂no obylo si?

glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokaln脅Strategi? Rozwqju LGD Inowroc士aw. Ocena zgodno§ci

埋: Wnioさek iest niezgodnY Z krYte直皿i LSR nr 9. 18・ 25・ 26. 2a二Za: 9, PrZeCiw:0, WStrZymutCy

Sie od gfosu:0. Wniosek nie zakwalifikowa士si? do dalsz匂oceny.

3.　a Wniosek nr l几GD/2018/2G/03　pn. "WYRtwNYWANⅢ　SZANS　_　GONIMY

MARZENRA", Wnioskodawca: STOLARSRA LIDRA一一FOLID一一一vy均czyly sie trzy osoby z oceny

WW. vymienionego uniosku. Przewodniczapa poprosila o rekomendaQje dw6ch o∞nie彊ych, kt6ny
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ZOstali przydzieleni do oceny wniosku zgodrie z ,Regulan血em Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dziaねnia Inowroclaw oraz ”Proceduやwyboru i oceny prqiekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w

ramach LSR (Pl )”・ O∞niajacy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kolejno obylo sie

glosowanie nad kryteriani zgodnoSci z Lokaln雀Strategia Rozwqju LGD Inowrochaw. Ocena z容Odnosti z

LSR: Wniosek iest zgodnv z krvteriami LSR. Za: 6, PrZeCiw:0, WStrZym函cy si? Od gふosu:0. Wniosek

Zakwa睡kowal sie do dalsz♀j oceny.

4. a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/04 pn. "Klub Seniora przy Staropozna血ski帝,, Wnioskodawca:

Stowarzyszenie ”Male Rzeczy"一nikt nie wyねczyI si? Z Oceny WW. Wniosku Przewodniczapa

POPrOSiねo rekomendaQje dw6ch o∞ni斬cych, kt6rzy zostali praydzieleni do ooeny wniosku zgodnie z

赤egulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaねnia Inowroclaw oraz ,Proceduやwyboru i

Oceny PrCjekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃ant6w w ramach LSR (P l )”. Oceniajacy rekomendowali

SPehienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. Kol匂no obylo si? glosowanie nad kryteriami zgodno§ci z

Lokalna Strategi包Rozwqiu LGD Inowroclaw. Ocena zgodnosti z LSR: Wniosek iest z容odnY臆臆臆Z

krvte血mi LSR.臆Z毛: 9, PrZeCiw: 0, WStraymujacy sie od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do

dalsz♀i oceny.

5. a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/05 pn. "Akademia mamy - gruPa WSParCia dIa mieszkanek

血owrocIawia wychowujacych niepe血osprawne dzieci", Wnioskodawca: Stowarzyszenie ,MaIe

Rzecry”一nikt nie wy書aczyI si? Z Oceny WW. uniosku Przewodniczapa poprosila o rekomenda匂e dw6ch

O∞ni魂cych, kt6rzy zostali przydzieleni do o∞ny Wniosku zgodnie z ,Regulaminem Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziafania Inowroclaw oraz ,Pro∞dura vyhoru i o∞ny PrQjekt6w

POdmiot6w imych niZ LGD何ant6w w ramach LSR (Pl)”. Oceni句apy rekomendowali spehienie

kryteri6w zgodnoSci z LSR. Kol如o oby身o si? glosowanie nad kryteriami zgodno誇i z Lokaln年Strategia

Rozwqju LGD Inowroclaw. Ocena:z卿dnofoi z IJSR~za‥

9, PrZeCiw: 0, WStrZymujapy si? Od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dalsz匂oce型

6・ a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/06 pn. "Centrum Rodzinne w Inowrocぬwiu", Wnioskodawca:

KoSci6I Chrze§cijan Baptyst6w Zb6r w InowrocIawiu - Wylaczyla sie jedna osoba z o∞ny WW.

WymlenlOnegO Wniosku. Przewodniczaca poprosi士a o rekomendaqie dw6ch oceni窮cych, kt6rzy zostali

PrZydzieleni do oceny uniosku zgodnie z ’Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dziaねnia Inowroclaw oraz ,Pro∞duやwyboru i ooeny prQjekt6w podmiot6w imych niz LGD佃rant6w

W ramaCh LSR (P l )”. Ocenid彊y rekomendowali spe揖enie kryteri6w zgodnoSci z LSR. Kolg担o obylo

Si? glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozwqiu LGD Inowroc士aw. Q壁塑重

雄Odnosti z LSR: Wniosek臆iest zgodnv z kryteriami LSR. Za: 8, PIZeCiw: 0, WStrZymujacy sie ed

gfosu:0. Wniosek zakwal働くOWal sie do dalszej ooenv.
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7・ a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/07 pn. ”OSrodek Wsparcia i Integracji,,, Wnioskodawca:

Towarzystwo Pomocy im・ Sw・ brata Alberta koIo inowrocIawskie- vyねcryIa si? jedna osoba z

OCeny WW. Wymienionego wniosku. Przewodnicz脅ca poprosila o rekomenda加dw6ch oceniz彊cych,

kt6rzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Dzialania Inowroclaw oraz ”Procedur雀wyboru i oceny pr匂ekt6w podmiot6w imych niZ

LGD佃rant6w w ramach LSR (P l )”. Oceni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodnosti z LSR.

Kol♀jno obyfo sie g]osowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strate∈弱Rozwqiu LGD

血owroclaw.. Ocena z容odnoSci z LSR: Wniosek iest zsodnv z krvteriami LSR・ Za‥ 8, PrZeCiw: 0,

WStrZymtUapy Sie od gfosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dalszei ocenv.

8・ a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/08 pn. ”AKTYWNOSC BEZ GRANIC,,, Wnioskodawca:

Grzegorz Bartoszewicz P.W・ FfPON - nikt nie wylaczyl si? Z OCeny W. Wniosku・ Przewodnicz年ca

POPrOSi士a o rekomendaqje dw6ch oceni轟cych, kt6rzy zostali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie

Z ”Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroc士aw oraz "Procedura wyboru

i oceny prqjekt6w podmiot6w innych niZ LGD/grant6w w ramach LSR (Pl)”・ Oceni斬cy

rekomendowali spehienie kryteri6w zgodnoSci z LSR. Kolg担o oby士o sie glosowanie nad kryteriami

ZgOdnoSci z Lokalna Strategia Rozwqju LGD InowrocIaw. Q壁塑ZgOdnosti z LSR: Wniosek臆ies臆t

塾'ny Z k聾te心血i I壁」Za: 9, PrZeCiw‥ 0, WStrZyml由cy sie od glosu:0. Whiosek 2akwa朋kow起

垂do dalsz$ oc塾生

9. a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/09 pn・ ”Wracamy nad rzek生Wnioskodawca: Zwiapek

Harcerstwa RzeczypospoIit匂’Okreg Kujawsko-Pomorski-Wy均cayla sie jedna osoba z oceny ww.

Wymienionego wniosku・ Przewodniczapa poprosifa o rekomenda加dw6ch oceni魂cych, kt6rzy

ZOStali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z ”Regulaminem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa

Dzia士ania Inowroclaw oraz ”Procedura vyboru i oceny prqiekt6w podmiot6w innych ni乞

LGD/grant6w w ramach LSR (Pl)”. Oceni斬cy rekomendowali speinienie kryteri6w zgodno§ci z

LSR. Kolg担o obyIo sie gfosowanie nad kryteriami zgodnofoi z Lokalna Strategia Rozwqju LGD

Inowroo士aw. Qcena zgednosti z LSR: Wniesek iest zgodnv z krvte竜山L聖書Zdr 8, PIZeCiw: 0,

WStrZymし掘Cy Si? Od gfosu:0. Wniosek zakwal描kowal sie do dalszei ocenv.

10. a. Wniosek nr l几GD/2018/2G/10 pn・ ”Aktywni w LOT,,) Wnioskodawca: Stowarryszenie

InowrocIawska Lokalna Organizacja Turystyczna - vyねczyla si? jedna osoba z oceny w.

vymienionego wniosku. Przewodniczapa poprosiをa o rekomenda匂v dw6ch ocenir庫ych, kt6rzy
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ZOStali pr2ydzieleni do oceny wniosku zgodnie z "Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Dzialania Inowroclaw oraz ”Procedur脅wyboru i oceny prQjekt6w podmiot6w imych niZ

LGD/grant6w w ramach LSR (P l )”. Oceni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z

LSR. Kol句no obyfo si? glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozwqiu LGD

Inowroclaw. Ocena z5Odno§ci z LSR: Wniosek臆iest niez容odnv z krvteriami LSR nr 9. 17. 18. 25,

坐ェ壁Za: 8, PrZeCiw‥0, WStrZymし掘Cy Si? Od gfosu:0・ Wniosek nie zakwalifikowal si? do dalsz匂

OCeny・

8・ B. Nast?Pnie Przewodniczapa Rady przeszla do oceny wniosk6w pod wzgl?dem zgodnosti prQjektu z

lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

1. b. Wniosek nr l几GD/2018/2G/01叩・ "Bezpieczni w domu i na drodze,,, Wnioskodawca: Para範a

Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Swiet匂Kr6lowqi Jadwig主Jeden z czIonk6w Rady wykyzyI

Sie z glosowania, PrZyStapiono do gfosowania・ Oceni祖cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?Plhac♀j liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

●　liczba punkt6w: 68 pkt

●　　kwota dofinansowania: 50 000,00 zI

Kolg担o obyIo sie gfosowanie nad zgodno§cia prqjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ust。l。ni。

kwoty wsparcia. ±聖趣t jest zgodny Io皿nvmi krvteriami wYboⅢ OraZ OtrZVmuie do虚血種ns。Wa唾

聖二里ysokdsci reko血e皿dowane山r]reZ dw6ch oceniniacvch czIonk6w R±臆「Zdr 8, PrZeCiw: 0,

WStrayml弼Cy Si? Od gfosu:0. Wniosek zakwa雌kowal sie∴do dofinansowania.

2. b・ Wniosek nr l几GD/2018/2G/03 pn. ”WYR6wNYWANIE SZANS - GONIMY MARZENIA・・,

Wnioskodawca: STOLARSKA LIDRA '一FOLID・・一Trzech z cz書onk6w Rady wykezylo si? Z

glosowania’PrayStapiono do glosowania. Oceni魂cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?P函cQj liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

'　liczba punkt6w: 73 pkt

●　　kwota dofinansowania: 46 322,00 z青

KoIQjno obyIo sie glosowanie nad zgodno§ci押rQiektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia.堕i垂聾est zgodny‘!旦辿nymi kIVteria血i wYboru oraz otrzvmuie dofinansowa唾

里」聾SOko§ci reko血endowanei pnez dw6ch oce血書j8CVCh czIonk6w Ra吐Za: 6, PrZeCiw: 0,

WStrZymし凋Cy Si? Od gfosu:0. Wniosek zakwa聞kowal sie do dofinansowania.
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3. b. Wniosek nr l几GD/2018/2G/04 pn・ "mub Seniora przy Staropoznahski匂,・, Wnioskodawca:

StowaIZySZenie ”MaIe Rzeczy,,- Zaden z czIonk6w Rady nie wy加ayl si? Z g書osowanla, PrayStapiono

do glosowania. Oceni{弱cy rekomendowali prryznanie Wnioskodawcy nast?P両cQj liczby punkt6w i

kwoty dofinansowania:

●　liczba punkt6w: 58,5 pkt

●　　kwota dofinansowania: 50 000,00 zI

Kol如o obyfo si? glosowanie nad zgodro誼a pr句ektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustal。ni。

kwoty wsparcia. ± jest zgo血y lokalnvmi kIVte両軸i wboru oraz otrzrmuie do丘nausow哩垂

ELⅥrsoko!ci reko血endowanei I)IZeZ dw6ch oceninjacvch czIonk6w REdy二Zb: 9, PrZeCiw: 0,

WstrZymlUaCy Si? Od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dofinansowania.

4. b Wniosek nr l几GD/2018/2G/05 pn. ”Akademia mamy - gruPa WSParCia dla mieszkanek

Inowroc霊awia wychowujacych niepeInosprawne dzieci・,, Wnioskodawca: Stowarzyszenie ”MaIe

Rzeczy,,- Zaden z czIonk6w Rady nie wylaczyl si? Z glosowania, PrZyStapiono do gIosowania.

Oceni‘弱cy rekomendowali prayznanie Wnioskodawcy nast?P可ecQj liczby punkt6w i kwoty

dofinan sowan ia :

●　liczba punkt6w: 72 pkt

●　　kwota dofinansowania‥ 50 000,00 zI

KoIQjno obylo si? gfosowanie nad zgodno喧prqiektu z Iokalnymi kryteriani wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. ±出頭ZgOdn▼ lo皿n肥田yteriani wvboru oraz otrzv血u臆ie do血鴫nsJOW垣旦

聖二里ysokosti rekomendowanei przrez吐血心oceniaiacvch czIonk6w R建立Za: 9, PrZeCiw: 0,

WStrZymuJaCy Si? Od glosu‥0. uniosek zakwalifikowal sie do dofinansowa垣生

5 b・ Wniosek nr l几GD伽18/2G′06 pn. ”Centrum Rodzinne w InowrocIawiu,,, Wnioskodawca:

Ko鎚I ChrzeScijan Baptyst6w Zb6r w Inowroc暑awiu - Jeden z czIonk6w Rady wy加ayl si? Z

g士osowanla, PrayStapiono do gIosowania. Ocenidecy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?Plbecej liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

'　liczba punkt6w: 72 pkt

●　　kwota dofinansowania: 47 680,00 zI

KoIQjno obylo sie glosowanie nad zgodnos垂prqiektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. P±畦t jest zgodn▼ loka血Ymi書出teria血i wvboru oraz otr州uie dofinans塑堕

せ一曲)kodei rekomendowanei pl低Z"立並ch oceniaiacvch czIonk6w R± Za1 8, PrZeCiw: 0,

WStrZym¥叫apy Si? Od gfosu:0. ELiosek zakwa睡kowal sie do dofinansowania.
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6. b・ Wniosek nr l几GD/2018/2G/07 pn. ”Oirodek Wsparcia i Integracji,,, Wnioskodawca:

Towarzystwo Pomocy im. Sw・ brata Alberta koIo inowrocIawskie- Jeden z czfonk6w Rady wylapzyl

Si? Z g七osowanla, PrZyStapiono do glosowania. Oceni魂cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?Pl弱c♀j liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

●　　liczba punkt6w: 66 pkt

●　　kwota dofinansowania: 47 566,00 z士

KoIQjno obylo sie g士osowanie nad zgodnoScia prqjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia. Projekt jest z纏Odn▼ loke!nvmi krvterin血i wYboru oraz otrzvmuie dofin種nsow曾垂

臆W WSOkofei reko皿endowanei叩ZeZ dw6ch ocenia臆盲8C▼Ch czIonk6w Radv. Zd: 8, P東乙eCiw: 0,

WStraymt掘Cy Si? Od glosu‥0. Wniosek zakwa聞kowal sie do dofinansowania.

7. b. Wniosek nr l几GD/2018/2G/08 pn. ”AKTYWNOSC BEZ GRANIC,,, Wnioskodawca:

Grzegorz Bartoszewicz P・W.皿PON - Zaden z czIonk6w Rady nie wy雌zyl si? Z glosowanla,

PrayStapiono do g士osowania. Oceni魂cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy nastepし彊c到iczby

Punkt6w i kwoty dofinansowania:

O liczba punkt6w: 67 pkt

O kwota dofinansowania: 49 973,00 zI

KoIQjno obylo si? glosowanie nad zgodnost3ia prqjektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia.塾Qifkt jest zf=Odn▼ lpkalnymi kIYte血血i wb{皿OI棚OtrZVmuie dofi皿anso畦

里」聖墜OkoSci reko血endowane白坪eZ dw6ch oce血i種cvch czIonk6w塾吐Za: 9, PrZeCiw: 0,

WStrZymL摸Cy Sie od gtosu:0・ Wniosek zakwalifikowaisie do dofinansowania.

8. b. Wniosek nr l几GD/2018/2G/09 pn. ”Wracamy nad rzek諾Wnioskodawca: Zwiapk

Harcerstwa Rzeczypospolit高Okreg Kujawsko-Pomorski- Jeden z czIonk6w Rady wyl脅czyl si? Z

gfosowania, PrZyStapiono do glosowania. Oceni斬cy rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy

nast?Pl弱cej liczby punkt6w i kwoty dofinansowania:

●　liczba p皿kt6w‥ 64,5 pkt

●　　kwota dofinansowania‥ 49 994,00 z]

KoIQjno obyIo sie gfosowanie nad zgodnost垂prqjektu z Iokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie

kwoty wsparcia.哩t jest zgodnY Io垣吐出i kryte竜田i wvb{皿OI靴OtrZIV血uie dofimnsow哩垂

里一里輩型koSci rekomendowanei prze軍書dw6ch oceninjacych czIonk6w R塾y二Zdr 8, PrZeCiw: 0,

WStrZyml朗Cy Sie od gIosu:0. Wniosek zakwa聞kowal sie do dofinansowania.
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9. Wolnych wniosk6w i zapytah nie byfo. Przewodniczaca Rady LGD Inowroc士aw Anna Piotrowska

Zamkn?1a posiedzenie.

簸α生勉∬
Podpis Sekretarza Rady LGD

.航上.i緋鯉寿
Podpis Przewodniczacego Rady LGD
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Protok6I z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziaIania Inowroc霊aw

W dniu 14 grudnia 2018r.

w ramach naboru 4/G/2018nno

W dniach lO, 1 l oraz 14 grudnia 201 8r. w siedzibie Stowarayszenia Lokalna Grupa Dzialania Inowroclaw

PrZy ul, Kr6low匂Jadwigi 1 5 odbyly sie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania

Inowrocねw.

Posiedzenia dotyczylo praydzielenia wniosk6w, O∞ny i wyboru do dofinansowania wniosk6w zIo2onych

W Odpowiedzi na ogtoszenie o naborze wniosk6w o dofinansowanie na prqieLrty obj?te grantem W ramaCh

Regionalnego Programu Operacyjnego WQjew6dztwa K可awsko-Pomorskiego na lata 20 1 4-20 120, numer

konkursu LGD: 4/G/20 1 8/Ino.

Zakres tematvcznv DrOi ektu:

Cel og6lny: Zmni9jszenie skali wykluczenia spof∞ZnegO i ub6stwa w Inowroclawiu w okresie od

Ol.01.2018 r.一30.06.2023 r. u 430 os6b zagroZonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym;

Cel szczeg6Iowy: 1.1 -　Wzrost alktywnoSci spoIeczno-ZaWOdowQj i przedsi?biorczofoi mieszkahc6w

Inowroclaw i a;

SzOOP OS l l: Wzrost aktywiza匂i spoleczno-ZaWOdow句mieszkahc6w o切印ych Lokalnymi Strategiami

Rozwq甲;

Przedsiewziecie/typ projektu: Przedsiewziecie l・1・1 Dzialania z zakresu aktywiza匂i spoleczno-

ZaWOdowej. (Typ le SZOOP RPO WK-P)

0§ Priorytetowa: 1 1

Dziaねnie: 1 1.1 W車czenie spoleczne na obszarach o也irtych LSR

Przed otwareiem posiedzenia obecni czIonkowie Rady potwierdzili swQja obecnoS6 podpisem na li§cie

Obecno§ei oraz wype血il主Peklara匂e poufuo§ci i bezstromo§ei cz書onka Rady”

1.　Posiedzenie Rady otworayねAnna Piotrowska - Przewodnicz雀Ca Rady LGD Inowroclaw, kt6ra

POWitaねzebranych. Przewodniczaca Rady podala liczb? Obecnych czfonk6w Rady na podstawie

POdpisanqi przez nich listy obecno§ci.

2.　Nast?Pnie Przewodnicz脅Ca SPraWdziね　kworum oraz stwierdziね　prawomocnost obrad

Z uWZglednieniem parytetu przedstawicieli poszczeg6lnych grup interesu. Na posiedzeniu
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Obecnych bylo obecnych 9 z lO cz士onk6w Rady, CO StanOWi 90% wszystkich czfonk6w Rady.

Zadna z grup interesu nie posiadala wi?CQj niZ 49% praw glosu, a Sektor publiczny stanowil mniQj

niZ 30% skladu Rady.

L.p. �Oceniaj雀Cy �Obecny/nieobecny �Grupainteresu �Uprawniony do g書osowania 

l �AnnaPiotrowska �TAK �Przedsi?biorczoS6 �TAK 

2 �MonikaSliwihska �TAK �Wladzapubliczna;kultura �TAK 

3 �LidiaStolarska �TAK �Przedsi?biorczo鈴 �TAK 

4 �HelenaKtosowska �TAK �Przedsi?biorczo誇 �TAK 

5 �ArkadiuszF勾ok �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

6 �MariuszLukasiewicz �TAK �Edukaqia �TAK 

7 �PiotrGondek �TAK �PrzedsiebiorczoS6 �TAK 

8 �HonorataZuger �TAK �Edukaqja �TAK 

9 �MalgorzataMaliri§ka �TAK �Ekonomiaspoleczna �TAK 

10 �EwaGarbaliriska �NIEOBECNY �Przedsi?biorczoS6 �NIE 

W posiedzeniu uczestniczyly r6wniez nasteputce osoby niebedape czIonkami Rady:

a)　Karol Legumina - Prezes Zarz隼du Stowarzyszenia LGD Inowrocねw

b)　　Bartosz Waszak - Dyrektor Biura LGD Inowroclaw

C)　Joanna S句kowska - Pracownik Biura LGD Inowroclaw

Uczestnicy posiedzenia nieb?dacy cz士onkami Rady z壬oZyli podpis na odr?bnQj li§cie obecno§ci.

3.　Przewodniczaca Rady przedstawiねproponowany porzadek posiedzenia, kt6ry zostal prz)房ty

j ednogloinie w gfosowanlu 」 aWnym.

4. Nast?Pnie Przewodniczapa Rady przeprowadzila wyb6r 2-OSObow匂Komi?ji Skrutacyjnej spo§r6d

CZfonk6w Rady, kt6rQj powierzy士a obliczanie wynik6w glosowah nad uchwalami.
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5 ・ Kol句no Przewodniczaca Rady przydzieli士a poszczeg61ne wnioski do oceny czIonkom Rady.

Kandy z wniosk6w zgodnie z ,Regulaminem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa Dzialania

Inowroclaw oraz ,Pro∞dura wyboru i oceny prqiekt6w podmiot6w imych niZ LGD佃rant6w w

ramach LSR (P l )” otrzymalo do ooeny dw6ch czIonk6w Rady z uwzglednieniem wykluczeh z

OCeny Wniosk6w na podstawie zIozonych ,Deklara擁poufuodei i bezstromo§ci czIonka Rady”.

6. Przewodniczapa Rady zarzadziねprzerw? W POSiedzeniu Rady LGD Inowroclaw do dnia

14.12.2018r.

7. Dnia 14・12.2018 r. Przewodniczapa Rady Ama Piotrowska wznowiIa posiedzenie.

8. Kol♀jno nastapila ocena wniosk6w zIoZonych w ramach naboru 4/G/2018几no pod k卸em

ZgOdnosti z Lokalna Strategia RozwQju Stowarayszeria Lokalna Grupa Dzialania血owroc壬aw.

8. A. Nastepnie Przewodniczapa poprosila o przedstawienie rekomenda串dla zIoZonych wniosk6w

PrZeZ POSZCZeg6lnych o∞niz彊cych.

1.　a. Wniosek nr l几GD/2018/4G/OI pn・ #rqjekt aktywizacji spoIeczno-ZaWOdowej

mieszkanek血owrooIawia"タWnioskodawca: Iwona Wencka-Stramowska Training House- nikt nie

Wylaczyl si? Z Oceny WW. Wniosku Przewodniczapa poprosila o rekomendaqje dw6ch coeni斬cych, kt6rzy

ZOStali przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z ,Regulaminem Rady Stowarayszenia Lokalna Grupa

Dziaねnia Inowroclaw oraz ,Pro∞dura vyboru i oceny prqiekt6w podmiot6w imych ni2 LGD/grant6w w

ramach LSR (Pl)”. O∞ni斬cy rekomendowali spehienie kryteri6w zgodno§ci z LSR. Kol♀ino obyfo si?

glosowanie nad kryteriami zgodnoSci z Lokalna Strategia Rozw句u LGD Inowroclaw Oce皿a Z望OdnoSci z

LSR: Whiooek iest zgedn▼ Z kryteriami LSR. Zふ: 9, PrZ朋iw: 0, WS廿ayml由cy sie od glosu:0. Wriosek

Zakwalifikowal si? do dalsz?j oceny.

8. B・ Nastepnie Przewodnicz雀ca Rady przeszha do oceny wniosk6w pod wzgledem zgodnofoi prqiektu z

Iokalnymi kryteriani wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

1・ b. Wniosek nr l几GD/2018/4G/01 pn. #rojekt aktywizacji spoIeczno-ZaWOdowej mieszkanek

InowrocIawia", Wnioskodawca: Iwona Wencka-Stramowska Training House - Zeden z

CZIonk6w Rady wylaczyl si? Z glosowania, PrayStapiono do gfosowania. Oceni魂cy rekomendowali

PrZyZnanie Wnioskodawcy nast?P中年c匂Iiczby punkt6w i kwoty dofinausowania:

●　　liczba punkt6w‥ 60,5 pkt

●　　　kwota dofinansowania: 149 903,00 zI

Kol♀jno obylo sie gIosowanie nad zgodnoSci雀Prqiektu z Iokalnymi kryteriani wyboru oraz ustalenie

kwoty wspareia. Proie鵬iest zgodnv Iokalnvmi k]rvteriami wvbo叩OraZ Ot岬vmuie do鯖nansowanie



Fuhdusze

Eu「opejskie

P「°9「8m Re9ionahy 鰯綜盤蕊繭e　勝報　両署豊鶉

W WVSOkosti rekomendowane盲DrZeZ dw6ch oceniaiacvch czIonk6w Radv. Za: 9, PrZ∞iw: 0,

WStraym可apy si? Od glosu:0. Wniosek zakwalifikowal sie do dofinansowania.

9. Wolnych wniosk6w i zapytari nie bylo. Przewodniczaca Rady LGD Inowroclaw Ama Piotrowska

Zamkn車a posiedzenie.

α伽幽庵l
Podpis Sekretarza Rady LGD

帰服触舶来ゝ
Podpis Przewodniczacego Rady LGD


