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PROTOKOL Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY
DZIALANIA

Z DNIA 16 WRZESNIA 2019 ROKU

Dnia 16 wrzesnia 2019 roku w siedzibie RLGD .Pojezierze Bytowskie" odbylo Sly

posiedzenie Rady RLGD "PB" w zwiazku z zakonczonym naborem wniosk6w na
poszczeg6lne przedsiewziecia,

Posiedzenie odbywalo sie wg ponizszego harmonogramu:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad.

3. Zatwierdzenie porzadku obrad.

4. Przedstawienie przez Przewodniczacego Rady RLGD PB wynik6w naboru w
poszczeg6lnych Przedsiewzieciach.

5. Zlozenie przez Czlonkow Rady oraz inne osoby, zobowiazane przez Przewodniczacego
Rady, deklaracji poufnosci i bezstronnosci.

6. Zlozenie przez Czlonkow Rady infonnacji dotyczacych wylaczen z oceny poszczeg61nych
wniosk6w.

7. Wypelnienie list dotyczacych grup interesu poszczeg6lnych Czlonkow Rady.

8. Protokolame przekazanie wniosk6w 0 dofinansowanie poszczeg6lnym Czlonkorn Rady.

9. Przedstawienie parytet6w i przypomnienie zasad oceny, mozliwosci wezwania
wnioskodawcy do zlozenia wyjasnien i oraz przebiegu glosowan.

10. Wolne wnioski i zapytania.

10.1. Ustalenie daty kolejnego posiedzenia.

11. Zakonczenie posiedzenia.

Posiedzenie otworzyl Przewodniczacy Rady p. Grzegorz Dziewanski .. Na podstawie
listy obecnosci Przewodniczacy Rady stwierdzil prawomocnosc obrad - na 15 czlonkow
Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych bylo 11 os6b.

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wladyslaw Pedziwiatr - Prezes Rybackiej
LGD "PB" (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rade 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.
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Na wezwanie Przewodniczacego, Czlonkowie Rady jednoglosnie zatwierdzili
przedstawiony przez Przewodniczacego porzadek obrad.

W tym momencie glos zabral p. Tomasz Krauze - Dyrektor Biura Rybackiej LGD
"PB" zeby przedstawic nowego pracownika Biura Rybackiej LGD "PB" - p. Neli Dolebska -
doradce ds. projekt6w.

Czlonkowie Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" jednoglosnie zatwierdzili
porzadek obrad oraz protokol z poprzedniej sesji, zamieszczony na stronie internetowej
www.rlgd-pb.pl

Nastepnie Przewodniczacy p. G. Dziewanski poprosil dyrektora Biura RLGD PB p.
Tomasza Krauze 0 przedstawienie wynik6w nabor6w w poszczeg61nych Przedsiewzieciach.
Nabory przedstawialy sie nastepujaco:
W Przedsiewzieciu 1.1.2 nie zostal zlozony zaden wniosek.
W Przedsiewzieciu 1.1.1. wplynelo lacznie 7 (siedem) wniosk6w na laczna kwote
dofinansowania 1.502.808,07 zl przy alokacji 732.440,00zl
W Przedsiewzieciu 1.2.1. wplynelo lacznie 4 (cztery) wnioski na laczna kwote
dofinansowania 615.868,05z1; przy alokacji 830.760,00zL
W Przedsiewzieciu 1.2.2. wplynal 1 (jeden) wniosek na kwote dofinansowania 121048,00
zl; przy alokacji 878.940,00 zl .

Nastepnie obecni na posiedzeniu wypelnili deklaracje poufnosci i bezstronnosci;
zostali jednoczesnie poinformowani, ze deklaracja poufnosci ma m.in. zwiazek z ustawa 0

ochronie danych osobowych.
W kolejnym etapie zostaly przez czlonkow Rady wypelnione deklaracje dotyczace

wylaczen z oceny poszczeg61nych wniosk6w.
W dalszej kolejnosci przekazano tabele dotyczaca grup interesu. Zgodnie z

wytycznymi zaden sektor nie moze miec wiecej niz 49% liczebnosci. W momencie
nieobecnosci chocby jednej osoby parytety zmieniaja sie; przy kazdym glosowaniu, poniewaz
wymagaja tego procedury, parytety w kazdyrn sektorze musza bye zachowane. W przypadku
przekroczenia 49% liczebnosci grupy interes6w w jakimkolwiek sektorze, czlonkowie Rady
beda zobowiazani sie wylaczac tak, aby parytety zostaly zachowane. Przekazano czlonkorn
Rady nowe tabele z grupami interesu z prosba 0 wypelnienie. Nastapilo uzupelnianie
dokument6w przez uczestnik6w posiedzenia.

Nastepnie czlonkowie Rady dostali protokoly przekazania wniosk6w i nastapilo
rozdysponowanie wniosk6w do oceny porniedzy poszczeg61nych czlonkow Rady. W
momencie przekazywania wniosk6w czlonkowie uzupelniali sukcesywnie protokoly
przekazania.

Czlonkowie Rady zapoznali sie z przydzielonymi wnioskami i wypelnili protokoly
przekazania wniosk6w.
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P. Tomasz Krauze zlecil p. Nelii Dolebskij przeslanie karty oceny w forrnie
elektronicznej edytowalnej na adres e-mail do wszystkich oceniajacych.
Po kr6tkiej dyskusji miedzy czlonkami rady . G. Dziewanski wyznaczyl kolejny terrnin
posiedzenia na srode, 25 wrzesnia 2019 roku, poczatek 0 godz. 8.00

Nie zgloszono uwag i wolnych wniosk6w.
P. G. Dziewanski zakonczyl posiedzenie Rady

Na tym protokol zakonczono.

Zalaczniki:
(nie przedstawione do publikacji)
I. lista obecnosci czlonkow Rady
2. rejestr wplywu wniosk6w
3. deklaracje poufnosci
4. deklaracje bezstronnosci
5. rejestr grup interesu
6. lista podzialu wniosk6w porniedzy czlonkow Rady
7. protokoly przekazania wniosk6w
8. tabela grupy interes6w

~RYBACTWO
~I MORZE IJRI'.J\IJ MARSZAtIl.OW\KI

\\,OIlIV()I)/ I\\'A roM()R~t.1I (.0

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski i Rybacki

Operacja wsp6tfinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"


