PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
ODBYTEGO W DNIU 06 LUTEGO 2020 R.

Ad. 1 i 2
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady
Pan Krzysztof Mata, który powitał zebranych. Przewodniczący Rady stwierdził obecność następujących
członków Rady:
1. Izabela Gargała
2. Justyna Kręcik
3. Jacek Perkowski
4. Piotr Skłodowski
5. Łukasz Strzałkowski
6. Krzysztof Mata
7. Dariusz Skrzydlewski
8. Mateusz Sierawski
9. Sebastian Stefaniak
10. Janusz Klenczon

czyli 10 z 10 członków Rady LGD. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady,
z czego żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu. W podejmowaniu decyzji dotyczących
wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Krzysztof Mata zaproponował zebranym następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie.

5.

Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego

wniosku.
6.

Wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji.

7

Dyskusja nad wnioskiem.

8.

Wypełnienie kart weryfikacji wstępnej oraz przedstawienie wyników oceny operacji przez

Przewodniczącego Rady.
9.

Wypełnienie kart za zgodność z Programem oraz przedstawienie wyników oceny operacji przez

Przewodniczącego Rady.
10.

Głosowanie przez wypełnienie karty za zgodność z LSR oraz przedstawienie wyników oceny operacji

przez Przewodniczącego Rady.
11.

Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o

przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o

przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR.
14.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.

15.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.

16.

Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania.

17.

Podjęcie uchwał o nie wybraniu operacji do dofinansowania.

18.

Wolne wnioski i zapytania.

19.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

20.

Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 - 11
Do biura LGD w ramach ogłoszenia nie wpłynęły wnioski po terminie ani w innym miejscu niż podany w
ogłoszeniu, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu.
W ramach 4 naborów grantowych wpłynęło 40 wniosków. W ramach naborów na operacje własne do biura LGD
wpłynęły 4 wnioski złożone przez LGD ZZ. W ramach naboru OW/2/2020 nie wpłynął żaden wniosek.
Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:

Nabór nr G/1/2020
- Numer wniosku: 15/G/1/2020; wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Kręgach; tytuł operacji: Organizacja
wyjazdu studyjnego ; nr identyfikacyjny: 075636791. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani
Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty
oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów.
- Numer wniosku: 17/G/1/2020; wnioskodawca: POWIAT WYSZKOWSKI; tytuł operacji: „WĘDKUJ Z NAMI
! POPOWO 2020 " piknik integracyjny ; nr identyfikacyjny: 068691780. W głosowaniu stwierdzono, iż jest
wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na
podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest
zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 11/G/1/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasza Gmina Somianka;
tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wyjazdu studyjnego; nr identyfikacyjny:
067867943. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu
stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 12/G/1/2020; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance ; tytuł operacji: ,,Czym
zaskoczy mnie Wrocław" ; nr identyfikacyjny: 062747982. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się
Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty
oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 13/G/1/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Nasza Gmina Somianka;
tytuł operacji: Orgranizacja wyjazdu studyjnego; nr identyfikacyjny: 067867943. Z oceny operacji, na własną
prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały
zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności
operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 14/G/1/2020; wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Wypychach; tytuł operacji:
Integracja społeczna. ; nr identyfikacyjny: 075868533. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani
Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty
oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.

Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 18/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną
przedsiębiorczość i zgłębiam wiedze na temat marketingu; nr identyfikacyjny: 075893042. W głosowaniu
stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 19/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną
przedsiębiorczość i zgłębiam wiedze na temat finansów.; nr identyfikacyjny: 075893042. W głosowaniu
stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 20/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną
przedsiębiorczość i zgłębiam wiedzę na temat sprzedaży i komunikacji. ; nr identyfikacyjny: 075893042. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 21/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną
przedsiębiorczość i zgłębiam wiedzę z zakresu kreatywnych narzędzi i programów. ; nr identyfikacyjny:
075893042. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek
przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny
operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
Nabór nr G/2/20120
- Numer wniosku: 25/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Plener
malarsko-rzeźbiarsko-kowalski Kuligów 2020; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest
wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na

podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest
zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 26/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Wieliszew. ; nr identyfikacyjny: 064023603.
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 27/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Somianka; nr identyfikacyjny: 064023603.
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 29/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Serock; nr identyfikacyjny: 064023603. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.

- Numer wniosku: 30/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Radzymin; nr identyfikacyjny: 064023603.
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.

- Numer wniosku: 31/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Nieporęt; nr identyfikacyjny: 064023603. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 32/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Jabłonna; nr identyfikacyjny: 064023603. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 33/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy
Święci... ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Dąbrówka; nr identyfikacyjny: 064023603.
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 34/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Prezentacja
Potencjału kulturowego i przyrodniczego LGDZZ ; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono,
iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.
Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja
jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 16/G/2/2020; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE KULTURALNY SEROCK; tytuł
operacji: ROLA FOLKLORA czyli dalszy ciąg poszukiwań lokalnej ludowej obrzędowości; nr identyfikacyjny: .
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów.

Nabór nr G/3/2020
- Numer wniosku: 22/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Serocku; nr
identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.
- Numer wniosku: 23/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Zegrzu; nr
identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.
- Numer wniosku: 24/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Wierzbicy; nr
identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.
- Numer wniosku: 28/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Warsztaty botaniczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: . W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono,
iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.
- Numer wniosku: 35/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Warsztaty dziennikarskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: .
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono,
iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.

- Numer wniosku: 36/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś" ; tytuł operacji:
Warsztaty filmowe budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: . W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono,
iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 37/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Warsztaty muzyczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: . W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie
weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono,
iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 39/G/3/2020; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie; tytuł operacji: SŁOWO, KSIĄŻKA,
EKOLOGIA; nr identyfikacyjny: 063989323. . Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyli się Panowie Dariusz
Skrzydlewski, Mateusz Sierawski i Łukasz Strzałkowski. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz
zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności
operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 40/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Warsztaty wokalno-aktorskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr
identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem
stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 38/G/3/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie sympatyków Nowej Wsi na rzecz jej rozwoju i promocji.;
tytuł operacji: Od sadu do stołu - w zgodzie z naturą.; nr identyfikacyjny: 063854034. W głosowaniu stwierdzono, iż jest
wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty
oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z
Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów.

Nabór nr G/4/2020
- Numer wniosku: 1/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Wieliszew"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 3/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego; tytuł operacji: Przewodnik „Atrakcje Przyrodnicze Krainy Jeziora Zegrzyńskiego”; nr
identyfikacyjny: 063957232. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane
parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z
LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 4/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego; tytuł operacji: Przewodnik "Atrakcje Przyrodnicze Krainy Dolnego Bugu"; nr identyfikacyjny:
063957232. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek
przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny
operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 5/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Somianka"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 6/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Dąbrówka"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 7/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Serock"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.

- Numer wniosku: 8/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Jabłonna"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 9/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Radzymin"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 10/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego; tytuł operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Nieporęt"; nr identyfikacyjny: 063957232. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 2/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: Seminarium - Atrakcje Przyrodnicze Krainy Dolnego Bugu i Jeziora
Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 063957232. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz
zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny
zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz
Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.
Operacja własna nr OW/1/2020
- Numer wniosku: 1/OW/1/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ;
tytuł operacji: XI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw ; nr identyfikacyjny: 065845461. W
głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
Operacja własna nr OW/3/2020
- Numer wniosku: 2/OW/3/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ;
tytuł operacji: Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem zachowania dziedzictwa kulturowego i

urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru.; nr
identyfikacyjny: 065845461. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane
parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z
LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
Operacja własna nr OW/4/2020
- Numer wniosku: 3/OW/4/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ;
tytuł operacji: Wspólpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów
regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru.; nr identyfikacyjny: 065845461.
W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł
pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z
Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
Operacja własna nr OW/5/2020
- Numer wniosku: 4/OW/5/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ;
tytuł operacji: Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych.; nr identyfikacyjny:
065845461. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek
przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny
operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
Ad. 12 – 17
Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały:

UCHWAŁY

Nabór nr G/1/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:

- Uchwałę Nr G/1/11/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
dla naboru G/1/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1 Więcej niż „sypialnia”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę Nr G/1/12/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania
’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru G/1/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1.
Więcej niż „sypialnia”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 15/G/1/2020; wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Kręgach; tytuł operacji: Organizacja wyjazdu
studyjnego ; nr identyfikacyjny: 075636791.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 17/G/1/2020; wnioskodawca: POWIAT WYSZKOWSKI; tytuł operacji: „WĘDKUJ Z NAMI ! POPOWO
2020 " piknik integracyjny ; nr identyfikacyjny: 068691780.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 11/G/1/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasza Gmina Somianka; tytuł operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wyjazdu studyjnego; nr identyfikacyjny: 067867943.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 12/G/1/2020; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance ; tytuł operacji: ,,Czym zaskoczy mnie
Wrocław" ; nr identyfikacyjny: 062747982.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 13/G/1/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Nasza Gmina Somianka; tytuł operacji:
Orgranizacja wyjazdu studyjnego; nr identyfikacyjny: 067867943.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 14/G/1/2020; wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Wypychach; tytuł operacji: Integracja
społeczna. ; nr identyfikacyjny: 075868533.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/7/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 18/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną przedsiębiorczość i
zgłębiam wiedze na temat marketingu; nr identyfikacyjny: 075893042.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/8/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 19/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną przedsiębiorczość i
zgłębiam wiedze na temat finansów.; nr identyfikacyjny: 075893042.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/9/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 20/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną przedsiębiorczość i
zgłębiam wiedzę na temat sprzedaży i komunikacji. ; nr identyfikacyjny: 075893042.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/1/10/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 21/G/1/2020; wnioskodawca: Inicjatywy Lokalne; tytuł operacji: Rozwijam swoją lokalną przedsiębiorczość i
zgłębiam wiedzę z zakresu kreatywnych narzędzi i programów. ; nr identyfikacyjny: 075893042.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nabór nr G/2/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr G/2/11/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru G/2/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia
tworzy naród.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr G/2/12/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru G/2/2020
w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę nr G/2/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 25/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Plener malarskorzeźbiarsko-kowalski Kuligów 2020; nr identyfikacyjny: 064023603.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 26/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Wieliszew. ; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 27/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Somianka; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 29/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Serock; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 30/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Radzymin; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 31/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Nieporęt; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/7/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 32/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Jabłonna; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/8/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 33/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Wszyscy Święci...
ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Dąbrówka; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/9/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:

Znak sprawy: 34/G/2/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Prezentacja Potencjału
kulturowego i przyrodniczego LGDZZ ; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/2/10/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 16/G/2/2020; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE KULTURALNY SEROCK; tytuł operacji: ROLA
FOLKLORA czyli dalszy ciąg poszukiwań lokalnej ludowej obrzędowości; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nabór nr G/3/2020

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr G/3/11/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru G/3/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1 Klucz do potęgi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę Nr G/3/12/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru G/3/2020
w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1 Klucz do potęgi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 22/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Serocku; nr
identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 23/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Zegrzu; nr
identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 24/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji:
Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w Wierzbicy; nr

identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 28/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji: Warsztaty
botaniczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 35/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji: Warsztaty
dziennikarskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 36/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś" ; tytuł operacji: Warsztaty
filmowe budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/7/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 37/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji: Warsztaty
muzyczne budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/8/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 39/G/3/2020; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie; tytuł operacji: SŁOWO, KSIĄŻKA,
EKOLOGIA; nr identyfikacyjny: 063989323.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/9/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 40/G/3/2020; wnioskodawca: Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe "Moja Wieś"; tytuł operacji: Warsztaty
wokalno-aktorskie budujące nowe kompetencje społeczne mieszkańców LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/3/10/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 38/G/3/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie sympatyków Nowej Wsi na rzecz jej rozwoju i promocji.; tytuł
operacji: Od sadu do stołu - w zgodzie z naturą.; nr identyfikacyjny: 063854034.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nabór nr G/4/2020

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr G/4/11/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru G/4/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 4.1.1 Cogito ergo sum.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę Nr G/4/12/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru G/4/2020
w zakresie przedsięwzięcia: 4.1.1 Cogito ergo sum.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 1/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego ; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Wieliszew"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 3/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego; tytuł
operacji: Przewodnik „Atrakcje Przyrodnicze Krainy Jeziora Zegrzyńskiego”; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 4/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego; tytuł
operacji: Przewodnik "Atrakcje Przyrodnicze Krainy Dolnego Bugu"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 5/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego ; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Somianka"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 6/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Dąbrówka"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę nr G/4/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 7/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego ; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Serock"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/7/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 8/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Jabłonna"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/8/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 9/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego ; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Radzymin"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/9/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 10/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego; tytuł
operacji: "Atrakcje Przyrodnicze Gminy Nieporęt"; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr G/4/10/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 2/G/4/2020; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego ; tytuł
operacji: Seminarium - Atrakcje Przyrodnicze Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny:
063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Operacja własna nr OW/1/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr OW/1/2/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/1/2020 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1: Więcej niż „sypialnia”
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr OW/1/3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/1/2020

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie
przedsięwzięcia: 3.2.1: Więcej niż „sypialnia”
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr OW/1/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 1/OW/1/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł operacji: XI
Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw ; nr identyfikacyjny: 065845461.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Operacja własna nr OW/3/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr OW/3/2/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/3/2020 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych w zakresie przedsięwzięcia: 4.2.1: Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr OW/3/3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/3/2020
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie
przedsięwzięcia: 4.2.1: Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę nr OW/3/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 2/OW/3/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł operacji:
Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów
regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru.; nr identyfikacyjny: 065845461.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Operacja własna nr OW/4/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr OW/4/2/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/4/2020 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań

innowacyjnych w zakresie przedsięwzięcia: 4.2.1: Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr OW/4/3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/4/2020
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie
przedsięwzięcia: 4.2.1: Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę nr OW/4/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 3/OW/4/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł operacji:
Wspólpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i
tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru.; nr identyfikacyjny: 065845461.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Operacja własna nr OW/5/2020
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr OW/5/2/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o
przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/5/2020 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Dobra promocja dźwignią rozwoju .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr OW/5/3/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach
podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru OW/5/2020
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1 Dobra
promocja dźwignią rozwoju.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę nr OW/5/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:
Znak sprawy: 4/OW/5/2020; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł operacji:
Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych.; nr identyfikacyjny: 065845461.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 18
Brak wolnych wniosków.

Ad. 19

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 20
Posiedzenie Rady zamknął 06 lutego br. o godzinie 14.30 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata.

Protokolant – Sekretarz Rady
Łukasz Strzałkowski

Załączniki do protokołu stanowią:
1. Lista obecności członków Rady
2. Uchwały dla naboru:
 G/1/2020 od nr G/1/1/2020 do nr G/1/12/2020
 G/2/2020 od nr G/2/1/2020 do nr G/2/12/2020
 G/3/2020 od nr G/3/1/2020 do nr G/3/12/2020
 G/4/2020 od nr G/4/1/2020 do nr G/4/12/2020
 OW/1/2020 od nr OW/1/1/2020 do nr OW/1/3/2020
 OW/3/2020 od nr OW/3/1/2020 do nr OW/3/3/2020
 OW/4/2020 od nr OW/4/1/2020 do nr OW/4/3/2020
 OW/5/2020 od nr OW/5/1/2020 do nr OW/5/3/2020

Przewodniczący Rady
Krzysztof Mata

