Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r. w sprawie oceny
wniosków o dofinansowanie w ramach Naboru Nr 2/G/2020 a odbywającego się w
dniach 13.01.2021 r., 14.01.2021 r., i 20.01.2021 r.

W dniu 20.01.2021 r. równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Grudziądzki Spichlerz” przy ul. Portowej 8 w Grudziądz oraz poprzez platformę ZOOM, odbyło się
posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.
Posiedzenie dotyczyło wyboru projektów do dofinansowania, zatwierdzenia listy rankingowej
projektów wybranych do dofinansowania oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki
Spichlerz” złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty
objęte grantem Nr 2/G/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny projektu:

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 1c i 1f SZOOP RPO WK-P); Oś Priorytetowa: 11
Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Przed otwarciem posiedzenia obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność za pomocą
aplikacji ZOOM.
1) Posiedzenie Rady otworzyła Pani Małgorzata Ambrosius-Okońska — Przewodnicząca Rady
LGD „Grudziądzki Spichlerz”, która powitała zebranych. Przewodnicząca Rady podała liczbę
obecnych członków Rady.
2) Następnie Przewodnicząca sprawdziła kworum oraz stwierdziła prawomocność obrad
z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu
obecnych było 10 z 12 członków Rady, co stanowi 83,3 % wszystkich członków Rady.
W składzie Rady podczas posiedzenia 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

Agnieszka Bucka

Obecna

sektor gospodarczy

2

Alina Zaworska

Obecna

sektor mieszkańców

3

Filip Globke

Obecny

sektor gospodarczy

4

Katarzyna Paterek

Obecna

sektor mieszkańców

5

Lidia Chmielewska

Obecna

sektor mieszkańców

6

Małgorzata AmbrosiusOkońska

Obecna

sektor społeczny

7

Marta Orzechowska

Obecna

sektor mieszkańców

8

Matylda Mijewska

Obecna

sektor społeczny

9

Piotr Rohde

Nieobecny

sektor społeczny

10

Róża Lewandowska

Nieobecna

sektor społeczny

11

Rafał Łucki

Obecny

sektor społeczny

12

Wioletta Pacuszka

Obecna

sektor publiczny

W posiedzeniu uczestniczyły również następujące osoby niebędące członkami Rady:
a)
b)

Janina Józefiak - Dyrektor LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
Marcin Chojnacki - specjalista ds. administracyjnych Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”'
Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Rady złożyli podpis na odrębnej liście
obecności.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3) W kolejnym punkcie zebrania Pani Małgorzata Ambrosius-Okońska przedstawiła porządek
obrad i poprosiła o ustosunkowanie się do niego wszystkich obecnych członków Rady.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez członków Rady oceny wniosków do
dofinansowania z naboru 2/G/2020
6. Podjęła uchwały dotycząca weryfikacji kwoty dofinansowania po
odwołaniu wnioskodawcy składającego wniosek nr 10/1/G/2020
7. Utworzenie listy rankingowej na podstawie punktów otrzymanych
przez oceny poszczególnych wniosków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej
9. Zamknięcie posiedzenia.
4) Następnie Przewodnicząca Rady przeprowadziła wybór 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej
spośród członków Rady, której powierzyła obliczanie głosowań nad uchwałami.
Zgłoszono następujące kandydatury:
•
•

Lidia Chmielewska
Filip Globke

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu
jawnym jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie:
• Lidia Chmielewska
• Filip Globke
Komisja Skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Lidię Chmielewską.
5) Kolejno Przewodnicząca Rady przeszła do oceny wniosków pod względem zgodności projektu
z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia. Przewodnicząca potwierdziła,
iż na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica pomiędzy
najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających nie wynosiła
więcej niż 60%.
Przewodnicząca poinformowała, iż zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny projektów
podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI )” 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.

1/2/G/2020

Coach and Go Joanna Chorwacka

Rozwój przez sztukę

brak

2.

2/2/G/2020

Coach and Go Joanna Chorwacka

Teraz Ja

brak

Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.

SezaMie otwórz się!

Róża
Lewandowska,
Wioletta Pacuszka
Róża
Lewandowska,
Wioletta Pacuszka

3.

3/2/G/2020

4.

4/2/G/2020

Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.

Wiek seniora, wigor
juniora

5.

5/2/G/2020

FUNDACJA STOMILOWCY

SPRAWNY SENIOR
EDYCJA 3

brak

6.

6/2/G/2020

FUNDACJA STOMILOWCY

SPRAWNY SENIOR
EDYCJA 2

brak

7.

7/2/G/2020

KB MANAGEMENT

Swobodni w sieci

Agnieszka Bucka

8.

8/2/G/2020

Stowarzyszenie Gildia
Superbohaterów

Czas Kobiet

brak

9.

9/2/G/2020

Stowarzyszenia Obywatelski
Grudziądz

Lawendowy Grudziądzetap I (ul. Mikołaja z
Ryńska)

brak

10.

10/2/G/2020

Stowarzyszenia Obywatelski
Grudziądz

Lawendowy Grudziądzetap II (ul. Sikorskiego)

brak

11/2/G/2020

STOWARZYSZENIE
KULTURALNY PORT

SIŁA JEST W NAS

Katarzyna Paterek,
Lidia Chmielewska

12/2/G/2020

STOWARZYSZENIE
KULTURALNY PORT

W KREATYWNOŚCI
MOC

Katarzyna Paterek,
Lidia Chmielewska

11.

12.

13.

14/2/G/2020

Stowarzyszenia Mam tę Moc
wspierające dzieci i młodzież

Działamy Razem

Matylda Mijewska

15/2/G/2020

JOWITA SEROCKA-Z NATURĄ
PO ZDROWIE

Życie w Harmonii

Alina Zaworska,
Filip Globke,
Lidia
Chmielewska,

15.

16/2/G/2020

FIRMA USŁUGOWO REKREACYJNA ŁUKASZ
KARPIUK

AKTYWNY SENIOR
BEZ BARIER

brak

16.

17/2/G/2020

FIRMA USŁUGOWO REKREACYJNA ŁUKASZ
KARPIUK

AKTYWNI i BEZ
BARIER ( EDYCJA 2)

brak

17.

18/2/G/2020

Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorskie z
siedzibą w Bydgoszczy

Rehabilitacja osób
niewidomych i słabo
widzących

brak

14.

18.

19/2/G/2020

Fundacja „Pomimo wszystko”

Bliżej Siebie

Alina Zaworska,
Lidia
Chmielewska,
Marta
Orzechowska,
Małgorzata
Ambrosius

19.

20/2/G/2020

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Grudziądzu

Wszyscy jesteśmy
wyjątkowi

Wioletta Pacuszka,

20.

21/2/G/2020

Gmina-Miasto Grudziądz

KLUB re-start

Wioletta Pacuszka,
Agnieszka Bucka

21.

22/2/G/2020

Gmina-Miasto Grudziądz

AKADEMIA re-start

Wioletta Pacuszka

22.

23/2/G/2020

Fundacja Akademii Rozwoju Anny
Kruszyk

Bądźmy Razem

brak

1. b. Wniosek nr 1/2/G/2020 pn. „Rozwój przez sztukę”, Wnioskodawca: Coach and Go
Joanna Chorwacka.
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności
i bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.
Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 66 pkt
kwota dofinansowania: 42 050,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 12/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 1/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 12/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 12/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 12/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 1/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

2. b. Wniosek nr 2/2/G/2020 pn. „Teraz Ja”, Wnioskodawca: Coach and Go Joanna
Chorwacka.
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności
i bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku..
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.
Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 78 pkt
kwota dofinansowania: 40 143,75 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 13/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 2/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 13/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 13/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 13/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 2/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. b. Wniosek nr 3/2/G/2020 pn. „SezaMie otwórz się!” Geotermia Grudziądz Sp. z o.o
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączy się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała,
czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady
widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku.
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady

•

W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

2

25 %

sektor gospodarczy

2

25 %

sektor mieszkańcy

4

50 %

sektor publiczny

0

0%

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 14/V/2021 w sprawie braku
zgodności wniosku nr 3/2/G/2020 z LSR. Co jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku do
dalszej oceny.
•

za przyjęciem Uchwały nr 14/V/2021 w sprawie braku zgodności z LSR: 9

•

przeciw przyjęciu Uchwały nr 14/V/2021 w sprawie braku zgodności z LSR: 0

•

wstrzymujący się od głosu: 0

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 65 pkt
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny i rekomendacji Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 14/V/2021 w sprawie braku zgodności wniosku nr 3/2/G/2020 z LSR, stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

4. b. Wniosek nr 4/2/G/2020 pn. „Wiek seniora wigor juniora” Geotermia Grudziądz Sp.
z o.o
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączy się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała,
czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady
widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

2

25 %

sektor gospodarczy

2

25 %

sektor mieszkańcy

4

50 %

sektor publiczny

0

0%

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 69 pkt
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 15/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 4/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 15/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 8
przeciw przyjęciu Uchwały nr 15/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 15/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 4/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. b. Wniosek nr 5/2/G/2020 pn. „SPRAWNY SENIOR EDYCJA 3”, Wnioskodawca:
FUNDACJA STOMILOWCY

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 63 pkt
kwota dofinansowania: 49 902,50 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 16/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 5/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 16/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 16/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 16/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 5/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. b. Wniosek nr 6/2/G/2020 pn. „SPRAWNY SENIOR EDYCJA 2” Wnioskodawca:
FUNDACJA STOMILOWCY
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 66 pkt
kwota dofinansowania: 49 902,50 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 17/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 6/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 6/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. b. Wniosek nr 7/2/G/2020 pn.
KB MANAGEMENT Krzysztof Bucki

„Swobodni

w

sieci”,

Wnioskodawca:

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyła się jedna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 1 Członek Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

33,33 %

sektor gospodarczy

1

11,11 %

sektor mieszkańcy

4

44,44 %

sektor publiczny

1

11,11 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 62,5 pkt
kwota dofinansowania: 48 800,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 18/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 7/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania

Uchwała nr 17/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 7/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. b. Wniosek nr 8/2/G/2020 pn. „Czas Kobiet”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gildia
Superbohaterów.
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 65 pkt
kwota dofinansowania: 49 988,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 19/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 8/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 19/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 19/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 19/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 8/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. b. Wniosek nr 9/2/G/2020 pn. „Lawendowy Grudziądz – etap I ( ul. Mikołaja z Ryńska),
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Obywatelski Grudziądz.
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.
Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 59 pkt
kwota dofinansowania: 23 550,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 20/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 9/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 20/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 20/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 20/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 9/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. b. Wniosek nr 10/2/G/2020 pn. „Lawendowy Grudziądz – etap II (ul. Sikorskiego),
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Obywatelski Grudziądz.
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 70 pkt
kwota dofinansowania: 23 550,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 21/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 10/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 21/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 21/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 21/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 10/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. b. Wniosek nr 11/2/G/2020 pn. „SIŁĄ JEST W NAS” Wnioskodawca:
STOWARZYSZENIE KULTURALNY PORT
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

37,50 %

sektor gospodarczy

2

25 %

sektor mieszkańcy

2

25%

sektor publiczny

1

12,50 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 66,5 pkt
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 22/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 11/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 22/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 7
przeciw przyjęciu Uchwały nr 22/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 22/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 11/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. b. Wniosek nr 12/2/G/2020 pn. „W KREATYWNOŚCI MOC” Wnioskodawca:
STOWARZYSZENIE KULTURALNY PORT
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

37,50 %

sektor gospodarczy

2

25 %

sektor mieszkańcy

2

25%

sektor publiczny

1

12,50 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 74 pkt
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 23/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 12/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 23/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 7
przeciw przyjęciu Uchwały nr 23/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 23/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 12/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. b. Wniosek nr 14/2/G/2020 pn. „Działamy Razem” Wnioskodawca: Stowarzyszenie
Mam tę Moc wspierające dzieci i młodzież
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyła się jedna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 1
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

2

22,22 %

sektor gospodarczy

2

22,22 %

sektor mieszkańcy

4

44,44 %

sektor publiczny

1

11,11 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 63,5 pkt
kwota dofinansowania: 43 637,500 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 25//V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 14/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 25/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 25/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 25/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 14/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. b. Wniosek nr 15/2/G/2020 pn. „Życie w harmonii” Wnioskodawca: JOWITA
SEROCKA - Z NATURĄ PO ZDROWIE
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się trzy osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała,
czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady
widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 3 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

42,86 %

sektor gospodarczy

1

14,29 %

sektor mieszkańcy

2

28,57 %

sektor publiczny

1

14,29 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 70 pkt
kwota dofinansowania: 49 156,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 26/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 15/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 26/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 6
przeciw przyjęciu Uchwały nr 26/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 26/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 15/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

16. b. Wniosek nr 16/2/G/2020 pn. AKTYWNI I BEZ BARIER (EDYCJA 2)
Wnioskodawca: FIRMA USŁUGOWO - REKREACYJNA ŁUKASZ KARPIUK
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 68 pkt
kwota dofinansowania: 49 612,50 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 27/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 16/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 27/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 27/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 27/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 16/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

17. b. Wniosek nr 17/2/G/2020 pn. „AKTYWNY SENIOR BEZ BARIER”
Wnioskodawca: FIRMA USŁUGOWO -REKREACYJNA ŁUKASZ KARPIUK
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 70 pkt
kwota dofinansowania: 49 643,75 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 28/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 17/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 28/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 28/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 28/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 17/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

18. b. Wniosek nr 18/2/G/2020 pn. „Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących”
Wnioskodawca: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski z siedzibą
w Bydgoszczy
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 66,5 pkt
kwota dofinansowania: 47 500,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 29V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 18/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 29/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 29/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 29/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 18/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

19. b. Wniosek nr 19/2/G/2020 pn. „ Bliżej Siebie” Wnioskodawca: Fundacja „Pomimo
Wszystko”
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się cztery osoby z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 4 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

1

16,67 %

sektor gospodarczy

2

33,33 %

sektor mieszkańcy

2

33,33 %

sektor publiczny

1

16,67 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 79 pkt
kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 30/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 19/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 30/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 5
przeciw przyjęciu Uchwały nr 30/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 30/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 19/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

20. b. Wniosek nr 20/2/G/2020 pn. „ Wszyscy jesteśmy wyjątkowi ” Wnioskodawca:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności
i bezstronności członka Rady” wyłączyła się jedna osoby z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny
ww. wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 1 Członek Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące
sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

33,33 %

sektor gospodarczy

2

22,22 %

sektor mieszkańcy

4

44,44 %

sektor publiczny

0

0%

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 60,5 pkt
kwota dofinansowania: 46 552,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 31/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 20/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 31/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 9
przeciw przyjęciu Uchwały nr 31/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 31/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 20/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

21. b. Wniosek nr 21/2/G/2020 pn. „AKADEMIA re-start” Wnioskodawca: Gmina
Miasto Grudziądz
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała,
czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady
widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

37,5 %

sektor gospodarczy

1

12,5 %

sektor mieszkańcy

4

50 %

sektor publiczny

0

0%

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 71 pkt
kwota dofinansowania: 49 600,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 32/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 21/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 32/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 8
przeciw przyjęciu Uchwały nr 32/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 32/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 21/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

22. b. Wniosek nr 22/2/G/2020 pn. „KLUB re-start” Wnioskodawca: Gmina Miasto
Grudziądz
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” wyłączyły się dwie osoby z oceny ww. wymienionego wniosku. Zapytała,
czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy członkowie Rady
widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. wniosku.
•
•

Wyłączenia z oceny: 2 Członków Rady
W ocenie tego wniosku uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący następujące sektory:

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

37,5 %

sektor gospodarczy

1

12,5 %

sektor mieszkańcy

4

50 %

sektor publiczny

0

0%

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 77 pkt
kwota dofinansowania: 49 600,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 33/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 22/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr 33/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 8
przeciw przyjęciu Uchwały nr 33/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 33/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 22/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

23. b. Wniosek nr 23/2/G/2020 pn. „Bądźmy Razem” Wnioskodawca: Fundacja Akademia
Rozwoju Anny Kruszyk
Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, iż na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i
bezstronności członka Rady” nie wyłączyła się żadna osoba z oceny ww. wymienionego wniosku.
Zapytała, czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego wniosku i czy
członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww.
wniosku.
•
•

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

Grupa interesu

Liczba oceniających

Procent oceniających

sektor społeczny

3

30 %

sektor gospodarczy

2

20 %

sektor mieszkańcy

4

40 %

sektor publiczny

1

10 %

Następnie Przewodnicząca poprosiła o rekomendacje dwóch oceniających, którzy zostali
przydzieleni do oceny wniosku zgodnie z „Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie „Procedurą wyboru i oceny projektów podmiotów
innych niż LGD/grantów w ramach LSR (PI)" liczba punktów uzyskanych przez dany wniosek
o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez oceniających.

Oceniający rekomendowali przyznanie Wnioskodawcy następującej liczby punktów i kwoty
dofinansowania:
•
•

liczba punktów: 59 pkt
kwota dofinansowania: 45 675,00 zł

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 34/V/2021 w sprawie wyboru
projektu nr 23/2/G/2020 do dofinansowania w ramach konkursu 2/G/2020.
•
•
•

za przyjęciem Uchwały nr V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania: 10
przeciw przyjęciu Uchwały nr 34/V/2021 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania:
0
wstrzymujący się od głosu: 0

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania
Uchwała nr 34/V/2021 w sprawie wyboru projektu nr 23/2/G/2020 do dofinansowania w ramach
konkursu 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) W kolejnym punkcie Rada podjęła uchwałę nr 35/V/2021 dotycząca weryfikacji kwoty
dofinansowania po odwołaniu wnioskodawcy składającego wniosek nr 10/1/G/2020.
7) W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca podała informację, że na podstawie liczby
uzyskanych punktów utworzona została lista rankingowa projektów, które przeszły pozytywnie
ocenę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
8) W kolejnym punkcie Rada podjęła uchwałę nr 36/V/2021 w sprawie listy rankingowej
wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru.
9) Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr
36/V/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 2/G/2020. Listę rankingową stworzono na podstawie punktów otrzymanych przez
poszczególne wnioski.
Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem ww. uchwały.
•

za przyjęciem Uchwały nr 36/V/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów
wybranych do dofinansowania: 10

•

przeciw przyjęciu Uchwały nr 36/V/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów
wybranych do dofinansowania: 0

•

wstrzymujący się od głosu: 0

Uchwała nr 36/V/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 2/G/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodnicząca Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz Małgorzata
Ambrosius-Okońska zamknęła posiedzenie.

……………………………

