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Grudziądz, 20.04.2020 r. 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Grudziądzki Spichlerz” 

w dniu 20 kwietnia 2020 r. 

w ramach naboru 3/G/2019 

 

W dniach od 16.03.2020 r. do 20.04.2020 r. odbyło się zdalne głosowanie uchwał przez Członków  

Rady Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, zgodnie z „Procedurą 

wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą 

wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż 

LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3)”. 

W trakcie posiedzeń Rada przeanalizowała treść i argumentację zawartą w odwołaniach 

Wnioskodawców od oceny ośmiu projektów ubiegających się o dofinansowanie. Członkowie Rady 

uwzględniając wyjaśnienia i argumenty Wnioskodawców, które wpłynęły zgodnie z procedurą 

odwołań ponownie ocenili wnioski i rekomendowali je do dofinansowania Radzie. Przewodnicząca w 

formie elektronicznej przesłała projekty uchwał każdemu z członków Rady oraz instrukcję głosowania  

zdalnego zgodnie z procedurami P1 i P3. Rada przegłosowała uchwały w sprawie dofinansowania 

wniosków i tym samym zakończyła ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi konkursu nr: 3/G/2019 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Numer konkursu LGD: 3/G/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne 

na obszarach objętych LSR 

 Cel ogólny: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza; 

Cel szczegółowy: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku; 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju;
 

Przedsięwzięcie/typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR (Typ 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P); 

Oś Priorytetowa: 11 
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Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

1. W głosowaniu zdalnym zgodnie z Procedurą P(3) wzięli udział członkowie Rady, którzy 

uczestniczyli w  posiedzeniu Rady w dniu 27 lutego 2020r. i wypełnili Deklaracje poufności i 

bezstronności członka Rady. 

2. W głosowaniu zdalnym wzięło udział 10 z 13 członków Rady, co stanowi 77 % wszystkich 

członków Rady. W składzie Rady znajdowały się osoby z sektora gospodarczego, sektora 

publicznego, sektora mieszkańców, sektora społecznego, kobiety i osoby poniżej 35 roku 

życia. Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu, a sektor publiczny 

stanowił mniej niż 30 % składu Rady. 

L.p. Oceniający Obecny/nieobecny Grupa interesu 

1 Danuta Bober OBECNA Edukacja 

2 Lidia Chmielewska OBECNA Ekonomia społeczna 

3 Filip Globke OBECNY Przedsiębiorczość 

4 Wioletta Pacuszka OBECNA Władza publiczna 

5 Jowita Serocka OBECNA Ekonomia społeczna 

6 Agnieszka Bucka OBECNA Przedsiębiorczość 

7 Katarzyna Paterek OBECNA Edukacja 

8 

Małgorzata Ambrosius-

Okońska OBECNA Edukacja 

9 Natalia Olechnowicz OBECNA Ekonomia społeczna 

10 Hanna Lewandowska OBECNA Niepełnosprawność 

 

3. Rada dokonała ponownej oceny wniosków z odwołań pod względem zgodności projektu z 

lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. W związku z koniecznością 

zastosowania procedury P(3) i brakiem możliwości bezpośredniego posiedzenia Rady, 

wsparcia przy głosowaniu udzieliło Biuro LGD, które potwierdziło, iż na podstawie złożonych 

„Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica pomiędzy najwyższą i najniższą sumą 



 
 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz" 
ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz  | REGON: 363725012  | NIP: 8762463493 

 
 

punktów przyznanych przez dwóch oceniających nie wynosiła więcej niż 60%. Zgodnie z 

„Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR 

(P1)” liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia 

arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.  

Lp. 
Numer 

wniosku 
Tytuł projektu Nazwa podmiotu Wykluczenia 

1. 06/3/G/2019 Aktywni i bez barier 
Firma Usługowo-Rekreacyjna 

Łukasz Karpiuk 

1. Jowita Serocka 

2. Matylda 

Mijewska 

2. 13/3/G/2019 
KreAktywni -  społeczna 

edukacja twórcza 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych 

„TO-MY” 

1. Natalia 

Olechnowicz 

2. Hanna 

Lewandowska 

3. 20/3/G/2019 Śpiewać każdy może 
Stowarzyszenie Klub Seniora 

„Wesoła Wiara” 

1. Lidia 

Chmielewska 

2. Piotr Rohde 

4. 21/3/G/2019 Kreatywne poruszenie 
Stowarzyszenie Kulturalny 

Port 

1. Jowita Serocka 

2. Lidia 

Chmielewska 

5. 22/3/G/2019 Złap bakcyla 50+ 
Stowarzyszenie Kulturalny 

Port 

1. Jowita Serocka  

2. Lidia 

Chmielewska 

6. 25/3/G/2019 Aktywni poza domem Gmina Miasto Grudziądz 

1. Agnieszka 

Bucka 

2. Matylda 

Mijewska 

7. 26/3/G/2019 
W zdrowym ciele, zdrowy 

duch 
Gmina Miasto Grudziądz 

1. Agnieszka 

Bucka 

2. Matylda 

Mijewska 

8. 27/3/G/2019 

„W stronę samodzielności” – 

lokalne warsztaty dla osób 

niepełnosprawnych  Centrum 

Rehabilitacji im. ks. Biskupa 

Jana Chrapka poprzez 

rehabilitację społeczną, 

kulturę i rekreację 

Centrum Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana Chrapka 
brak 

 

Wniosek nr 13/3/G/2019 pn. „KreAktywni - społeczna edukacja twórcza”, Wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 
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Przewodnicząca dnia 16.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 48/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady. 

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 2 25,00 

Niepełnosprawność 0 0,00 

Przedsiębiorczość 2 25,00 

Edukacja 3 37,50 

Władza publiczna 1 12,50 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)”rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 81,5 pkt 

 kwota dofinansowania: 49 965,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 48/2020 w sprawie oceny zgodności 

projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr 

3/G/2020. 

 za przyjęciem Uchwały nr 48/2020 w sprawie zgodności projektu z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 8 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 48/2020 w sprawie zgodności projektu z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Uzasadnienie:  
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Wnioskodawca w piśmie z dnia 6 marca 2020 r. odwołał się od negatywnej oceny Rady uzasadniając 

wyliczenie zaniżonego wkładu własnego, jako błąd leżący po stronie generatora  powstały w wyniku 

zaokrągleń. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał na niewykrycie błędu na etapie wstępnej 

weryfikacji. Wnioskodawca zaproponował obniżenie kwoty dofinansowania do kwoty 49 965,00 zł 

przy zachowaniu zaplanowanego wkładu własnego w wysokości 2630,00zł. 

Członkowie Rady dostrzegając niedoskonałość narzędzia - generatora uznaje odwołanie za zasadne i 

przyznaje dofinansowanie w kwocie 49 965,00zł. 

Decyzja Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 48/2020 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru 

projektu nr 13/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Wniosek nr 06/3/G/2019 pn. „Aktywni i bez barier””, Wnioskodawca: Firma Usługowo-

Rekreacyjna Łukasz Karpiuk 

Przewodnicząca dnia 23.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 49/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady; jeden z wykluczonych Członków nie brał udziału w 

głosowaniu.  

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 2 22,22 

Niepełnosprawność 1 11,11 

Przedsiębiorczość 2 22,22 

Edukacja 3 33,33 

Władza publiczna 1 11,11 
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Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)”rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 72,5 pkt 

 kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 49/2020 w sprawie ustalenia kwoty 

dofinansowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 49/2020 w sprawie ustalenia kwoty do dofinansowania : 9 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 49/2020 w sprawie ustalenia kwoty do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Wniosek otrzymuje pełną kwotę dofinansowania.  

Uzasadnienie:  

Wnioskodawca w piśmie z dnia 11 marca 2020 r. odwołał się od negatywnej oceny Rady, która 

ustaliła kwotę dofinansowania niższą niż wnioskowana. Rada przy ocenie merytorycznej wniosku 

mając niepełne informacje,  co do zastosowania w/w środka oraz w trosce o pełne bezpieczeństwo 

osób uczestniczących w projekcie zakwestionowała jego użyteczność.  Wnioskodawca w odwołaniu 

opisuje w sposób szczegółowy atrakcje i korzyści z tego płynące oraz sposób wykorzystania balonu z 

uwzględnieniem zabezpieczeń, co daje gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom.  

W związku z powyższym Członkowie Rady postanowili uznać odwołanie za zasadne i przyznać 

dofinansowanie w pełnej kwocie: 50 000,00zł. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 49/2020 w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania projektu nr 06/3/G/2020 do 

dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Wniosek nr 25/3/G/2019 pn. „Aktywni poza domem”, Wnioskodawca: Gmina Miasto 

Grudziądz. 

Przewodnicząca dnia 25.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 51/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady; jeden z wykluczonych Członków nie głosował. 

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 2 22,22 

Niepełnosprawność 1 11,11 

Przedsiębiorczość 2 22,22 

Edukacja 3 33,33 

Władza publiczna 1 11,11 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 60 pkt 

 kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 51/2020 w sprawie oceny zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu nr 25/3/G/2020 do dofinansowania w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 51/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyboru projektu do dofinansowania : 9 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 51/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 
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Uzasadnienie:  

Rada uznaje odwołanie za zasadne i przyznaje dofinansowanie w kwocie 50 000,00zł. 

Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. odwołał się od negatywnej oceny Rady uzasadniając 

omyłką pisarską, brak we wniosku zapisu dotyczącego wymiaru zaangażowania koordynatora 

projektu. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 51/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu 

nr 25/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Wniosek nr 26/3/G/2019 pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, Wnioskodawca: Gmina Miasto 

Grudziądz. 

Przewodnicząca dnia 25.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 52/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady; jeden z wykluczonych Członków nie głosował. 

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 2 22,22 

Niepełnosprawność 1 11,11 

Przedsiębiorczość 2 22,22 

Edukacja 3 33,33 

Władza publiczna 1 11,11 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 
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grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 57,5 pkt 

 kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 52/2020 w sprawie oceny zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu nr 26/3/G/2020 do dofinansowania w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 52/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyboru projektu do dofinansowania : 9 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 52/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Uzasadnienie:  

Rada uznaje odwołanie za zasadne i przyznaje dofinansowanie w kwocie 50 000,00zł. 

Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 marca 2020r. odwołał się od negatywnej oceny Rady uzasadniając 

omyłką pisarską, brak we wniosku zapisu dotyczącego wymiaru zaangażowania koordynatora 

projektu. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 52/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu 

nr 26/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Wniosek nr 27/3/G/2019 pn. „ ”W stronę samodzielności” - lokalne warsztaty dla osób 

niepełnosprawnych Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka poprzez rehabilitację 

społeczną, kulturę i rekreację”, Wnioskodawca: Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana 

Chrapka. 

Przewodnicząca dnia 25.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 53/2020. 

Wyłączenia z oceny: 0 os. 
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 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 3 30 % 

Niepełnosprawność 1 10 % 

Przedsiębiorczość 2 20 % 

Edukacja 3 30 % 

Władza publiczna 1 10 % 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 57,5 pkt 

 kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 53/2020 w sprawie oceny zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu nr 27/3/G/2020 do dofinansowania w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 53/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyboru projektu do dofinansowania : 10 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 53/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Uzasadnienie:  

Rada uznaje odwołanie za zasadne i przyznaje dofinansowanie w kwocie 50 000,00zł. 

Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 marca 2020r. odwołał się od negatywnej oceny Rady uzasadniając 

omyłką pisarską, brak we wniosku zapisu dotyczącego wymiaru zaangażowania koordynatora 

projektu. 
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Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

 

Uchwała nr 53/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu 

nr 27/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.             

Wniosek nr 20/3/G/2019 pn. „Śpiewać każdy może”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klub 

Seniora "Wesoła Wiara" 

Przewodnicząca dnia 25.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 50/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady; jeden z wykluczonych Członków nie głosował.   

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 2 22,22 

Niepełnosprawność 1 11,11 

Przedsiębiorczość 2 22,22 

Edukacja 3 33,33 

Władza publiczna 1 11,11 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 60 pkt 

 kwota dofinansowania: 46 877,00 zł 
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Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 50/2020 w sprawie oceny zgodności 

projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wybory projektu do dofinansowania  w ramach konkursu 

nr 3/G/2020. 

 za przyjęciem Uchwały nr 50/2020 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 9 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 50/2020 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0  

Uzasadnienie:  

Rada uznaje zasadność odwołania i przyznaje kwotę dofinansowania w wysokości: 46 877,00zł 

skorygowaną o omyłkowe wyliczenie poz. nr 3 w budżecie.  

Wnioskodawca w piśmie z dnia 13 marca 2020r. odwołał się od negatywnej oceny Rady uzasadniając,  

że  grupę docelową stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 

osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 60 rok życia, co jest zgodne z ogłoszeniem zawartym 

w konkursie. Jednocześnie  Rada rekomenduje, aby w umowie z Wnioskodawcą zawrzeć informację o 

poprawieniu omyłki związanej z rzeczywistymi wartościami wskaźników własnych. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 50/2020 w sprawie oceny zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru 

projektu nr 20/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.                                                                                                                                            

Wniosek nr 21/3/G/2019 pn. „Kreatywne poruszenie”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie 

Kulturalny Port. 

Przewodnicząca dnia 26.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 54/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady. 

W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 
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Ekonomia społeczna 1 12,50 

Niepełnosprawność 1 12,50 

Przedsiębiorczość 2 25,00 

Edukacja 3 37,50 

Władza publiczna 1 12,50 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 

konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 65 pkt 

 kwota dofinansowania: 41 140,80 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 54/2020 w sprawie oceny zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu nr 21/3/G/2020 do dofinansowania w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 54/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyboru projektu do dofinansowania : 8 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 54/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Uzasadnienie:  

Rada po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanawia przychylić się do odwołania Wnioskodawcy i 

uznać kwalifikowalność wydatku na wynagrodzenie terapeuty zajęciowego w wysokości wskazanej 

przez Wnioskodawcę w budżecie pod poz. 2. Członkowie Rady uznają zasadność odwołania w 

zakresie zastosowanego nazewnictwa specjalisty. 

Rada postanawia odrzucić w spornej kwestii argumentację Wnioskodawcy i uznać „Wynagrodzenie 

specjalisty ds. organizacji wsparcia projektu grantowego 1 spotkanie x 4h x 50 zł = 200 zł „ za 

wydatek nieracjonalny i nieuzasadniony. W związku z powyższym obniża się kwotę dofinansowania o 

8 000,00zł. Odnosząc się do wydatku zaplanowanego na wynagrodzenie koordynatora Wnioskodawca 
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w „Odwołaniu od negatywnej oceny Rady” poprawił  w/w pozycję i wyjaśnił  to omyłką pisarską. 

Rada, w związku ze sposobem rozliczania projektu uproszczoną metodą i rozliczaniem się poprzez  

realizację wskaźników uznaje wydatek za kwalifikowalny. W nawiązaniu do powyższych argumentów 

Rada zgodnie z Uchwałą nr 54/3/G/2020 postanawia uznać uzasadnienie zawarte w odwołaniu 

dotyczące kosztów koordynatora oraz wysokości wynagrodzenia terapeuty zajęciowego  i przyznać 

dofinansowanie wniosku w kwocie 41 140,80zł. Rada w odniesieniu do odwołania z dnia 10 marca 

2020r. Wnioskodawcy,  przyznaje dofinansowanie w kwocie: 41 140,80zł. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 

procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 54/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu 

nr 21/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Wniosek nr 22/3/G/2019 pn. „Złap Bakcyla 50+ ”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalny 

Port. 

Przewodnicząca dnia 26.03.2020 r. przesłała do Członków Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Grudziądzki Spichlerz” propozycję Uchwały nr 55/2020. 

Wyłączenia z oceny: 2 os. z Członków Rady.  

 W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory: 

Grupa interesu Liczba oceniających Procent oceniających 

Ekonomia społeczna 1 12,50 

Niepełnosprawność 1 12,50 

Przedsiębiorczość 2 25,00 

Edukacja 3 37,50 

Władza publiczna 1 12,50 

 

Następnie Członkowie Rady zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż 

LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze 
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konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych 

grantem (P3)” rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty 

dofinansowania: 

 liczba punktów: 69,5 pkt 

 kwota dofinansowania: 41 490,80 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 55/2020 w sprawie oceny zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu nr 22/3/G/2020 do dofinansowania w ramach 

konkursu 3/G/2019. 

 za przyjęciem Uchwały nr 55/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyboru projektu do dofinansowania : 8 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 55/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyboru projektu do dofinansowania : 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 

Uzasadnienie:  

Rada po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanawia przychylić się do odwołania Wnioskodawcy i 

uznać kwalifikowalność wydatku na wynagrodzenie terapeuty zajęciowego w wysokości wskazanej 

przez Wnioskodawcę w budżecie pod poz. 2. Członkowie Rady uznają zasadność odwołania w 

zakresie zastosowanego nazewnictwa specjalisty. 

Rada postanawia odrzucić w spornej kwestii argumentację Wnioskodawcy i uznać „Wynagrodzenie 

specjalisty ds. organizacji wsparcia projektu grantowego 1 spotkanie x 4h x 50 zł = 200 zł „ za 

wydatek nieracjonalny i nieuzasadniony. W związku z powyższym obniża się kwotę dofinansowania o 

8 000,00zł. Odnosząc się do wydatku zaplanowanego na wynagrodzenie koordynatora Wnioskodawca 

w „Odwołaniu od negatywnej oceny Rady” poprawił  w/w pozycję i wyjaśnił to omyłką pisarską. 

Rada, w związku ze sposobem rozliczania projektu uproszczoną metodą i rozliczaniem się poprzez  

realizację wskaźników uznaje wydatek za kwalifikowalny. W nawiązaniu do powyższych argumentów 

Rada zgodnie z Uchwałą nr 55/3/G/2020 postanawia uznać uzasadnienie zawarte w odwołaniu 

dotyczące kosztów koordynatora oraz wysokości wynagrodzenia terapeuty zajęciowego  i przyznać 

dofinansowanie wniosku w kwocie 41 490,80zł. 

Rada w odniesieniu do odwołania z dnia 10 marca 2020r. Wnioskodawcy,  przyznaje dofinansowanie 

w kwocie: 41 490,80zł. 

Decyzja  Rady LGD jest ostateczna zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów 

innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1) oraz „Procedurą wniesienia i rozpatrzenia protestu w 
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procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach 

objętych grantem (P3)”. 

Uchwała nr 55/2020 w sprawie oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wyboru projektu 

nr 22/3/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

  

4. Następnie Biuro LGD dnia 17.04.2020 r. przesłało do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 

56/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach  

konkursu nr 3/G/2019.  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały.  

 za przyjęciem Uchwały nr 56/2020  w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 10 członków Rady. 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 56/2020 zatwierdzenia listy projektów zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju: 0 osób. 

 wstrzymujący się od głosu: 0 osób. 

 

Uchwała nr 56/2020  w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju 

w ramach konkursu nr 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

     

5. Następnie Biuro LGD dnia 17.04.2020 r. przesłało do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 

57/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu 

nr 3/G/2019.  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały.  

 za przyjęciem Uchwały nr 57/2020  w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do 

dofinansowania: 10 

 przeciw przyjęciu Uchwały nr 57/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do 

dofinansowania: 0 

 wstrzymujący się od głosu: 0 os. 

 

Uchwała nr 57/2020  w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w 

ramach konkursu nr 3/G/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  


