Protokół
z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 01-03-2012
W posiedzeniu udział wzięło 14 osób-członków Komitetu Sterującego- lista obecności w
załączeniu.
Udział wzięli również zaproszeni goście:
1. Andrzej Ereciński reprezentujący Swiss Contribution Office
2. Tomasz Kwaterski reprezentujący WWPE
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przedstawienie działań Instytucji Realizującej i Partnera Projektu
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu
Sterującego
5. Ustalenie Harmonogramu Realizacji Programu
6. Ustalenie Harmonogramu naboru wniosków
7. Ustalenie składu Komisji Przyznającej Dotacje
8. Przyjęcie Regulaminu Komisji Przyznającej Dotacje
9. Przyjęcie Wytycznych dla wnioskodawców zawierających Kryteria wyboru
wniosków
10. Dyskusja
11. Zamknięcie posiedzenia
Ad. 1 i Ad. 2
Posiedzenie otworzył prezes „Doliny Strugu” Pan Marek Ząbek który pełni również
funkcję przewodniczącego komitetu sterującego, przywitał zabranych i przedstawił
porządek obrad.
Ad. 3
W dalszej części Pan Józef Rutka przedstawił w formie prezentacji zrealizowane
działania.
Następnie głos zabrał Pan Marek Ząbek informując, że na tym etapie realizacji
projektu, najwięcej kosztów poniesiono na zakup wyposażenia Inter-Klubów. Obiekty te
mają być również wyposażone w instalację alarmową i przeciwpożarową.
Sekretarz Gminy Tyczyn Pan Kociuba i wójt Gminy Chmielnik Pan Grad zapytali o
lokalizację ww. Inter-klubów. Wójt gminy Chmielnik wyraził zastrzeżenia do lokalizacji
na terenie Zabratówki ponieważ w tej miejscowości działa świetlica świadcząca podobne
usługi.
Wójt Gminy Chmielnik Pan Krzysztof Grad zgłosił wniosek o zmianę lokalizacji z
Zabratówki na Błędową Tyczyńską. Głos zabrał Pan Józef Rutka i wyjaśnił, że we
wszystkich placówkach wykonane są sieci strukturalne i nie da się bez kosztowo zmienić
lokalizacji Inter-klubu. Pan Ząbek zaproponował ,że ze wzgl. na oszczędności w
wyposażeniu dotychczasowych Inter-klubów zostanie rozważona możliwość utworzenia
dodatkowego Inter-klubu.
Ad. 4
W kolejny punkcie porządku obrad przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z

poprzedniego posiedzenia Komitetu Sterującego.
Uchwała nr 2/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia
Komitetu Sterującego została przyjęta jednogłośnie
Ad. 5
W dalszej części obrad przewodniczący Pan Marek Ząbek odczytał Harmonogram
Realizacji Projektu. Wobec braku uwag ze strony członków Komitetu Sterującego
przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr 3/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Harmonogramu
Realizacji Projektu
pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”
została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6
Następnie przystąpiono do omawiania Harmonogramu naboru wniosków.
Przewodniczący Pan Marek Ząbek przypomniał jakie rodzaje działań będą dotowane.
Jako pierwszy planowany jest nabór wniosków na tradycyjną piekarnię, następnie na
tradycyjną przetwórnię owoców opartą na ekologicznych produktach a w dalszej
kolejności na tradycyjną przetwórnię warzyw opartą na ekologicznych produktach.
Następnie głos zabrał Pan Józef Rutka, który omówił poszczególne etapy i terminy od
momentu ogłoszenia naboru do powiadomienia o udzieleniu dotacji. Poinformował ,że
planowane są dwa posiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje ponieważ w pierwszej
kolejności przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna a następnie merytoryczna. Po
tej ocenie lista ocenionych wniosków zostanie przekazana do Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie do zatwierdzenia.
Przystąpiono do głosowania .
Uchwała nr Uchwała Nr 4/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami
Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu naboru wniosków przy realizacji projektu pn. „Wieloaspektowy Program
Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Przewodniczący Pan Marek Ząbek omówił skład Komisji Przyznającej Dotacje,
podkreślając ich wiedzę i doświadczenie. Zwrócił również uwagę na fakt, że to
Kompletna Propozycja Projektu określa ilość członków i skład KPD (z wyszczególnieniem
eksperci z jakich dziedzin mają znaleźć się w składzie KPD) Następnie głos zabrał Pan
Kwaterski który wystąpił z zapytaniem czy eksperci będą przeprowadzać zarówno ocenę
formalną jak i merytoryczną, zwrócił się również z prośbą o przekazanie do WWPE
dokumentacji z wyboru składu Komisji Przyznającej Dotacje. Przystąpiono do
głosowania.
Uchwała Nr 5/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie ustalenia składu
Komisji Przyznającej Dotacje w ramach realizacji projektu pn. „Wieloaspektowy
Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8
W kolejnym punkcie obrad kierownik projektu Pan Józef Rutka omówił drobne
poprawki w projekcie Regulaminu Komisji Przyznającej dotacje , które zostały
naniesione po wysłaniu projektu do członków Komitetu Sterującego.
Głos zabrał Pan Kwaterski z WWPE, który zwrócił uwagę na § 3 punkt 6 który brzmiał:
„W pracach KPD mogą brać udział obserwatorzy z KIK lub Szwajcarii” a taką możliwość
powinni mieć zarówno obserwatorzy z KIK i Szwajcarii. Naniesiono poprawki stosownie
do zgłoszonej uwagi.
Zgłosił również zastrzeżenia do § 5 punkt 1, ponieważ deklaracje poufności i
bezstronności powinny być podpisane przed przystąpieniem do oceny a z tego punktu
wynika, że członkowie Komisji zobowiązani są je podpisać przed oceną merytoryczną a
ta jest po ocenie formalnej. Naniesiono poprawki stosownie do zgłoszonej uwagi.
Również w § 5 w punkcie 3 - kryteria zawarto informację, że każdy wniosek jest
oceniany przez każdego z członków PKD. Jest to błędne założenie ponieważ w praktyce
nie ocenia przewodniczący KPD tylko eksperci – członkowie KPD. Naniesiono zmiany
stosownie do uwagi zarówno w § 5 jak i w załączniku nr 1 do protokołu z posiedzenia KPD
(tabeli ocen).
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr 6/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 1 marca 2012 roku W sprawie przyjęcia Regulaminu
Komisji Przyznającej Dotacje w ramach realizacji projektu pn. „Wieloaspektowy
Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9
Przystąpiono do omawiania Wytycznych dla wnioskodawców. Pan Przewodniczący
zapytał czy ktoś po zapoznaniu się z projektem wytycznych dla wnioskodawców ma
jakieś uwagi. Głos zabrał sekretarz Gminy Tyczyn który zaproponował naniesienie zmian
w punkcie 2.1.3 –Kwalifikowane działania - w podpunkcie lokalizacja. Poddał propozycję
wykreślenia założenia, że „ projekty które mają być wdrażane w obszarach lub które
bezpośrednio oddziaływają na obszary znajdujące się poza obszarem określonym
powyżej zostaną odrzucone przez KPD” Naniesiono zmiany stosownie do zgłoszonej
uwagi.
Wójt Gminy Chmielnik zwrócił uwagę na sytuację w której w wyniku zmiany
granic miasta Rzeszowa, siedziba beneficjenta zmieni się już po rozpoczęciu projektu.
Czy w takiej sytuacji trzeba będzie zwrócić dotację. Odpowiedzi udzielił Pan Rutka
stwierdzając, że to są wytyczne dla wnioskodawców do momentu podpisania umowy.
W dalszej części dyskusji Pan Kociuba wyraził wątpliwości co do mających powstać
nowych miejsc pracy i czy nie powinno się w wytycznych wskazać każdemu
przedsiębiorcy minimalnej liczby nowych miejsc pracy. Pan Rutka udzielając odpowiedzi
zwrócił uwagę na fakt, że za każde miejsce pracy są przyznawane przy ocenie wniosków
punkty w związku z czym nie ma potrzeby określenia minimalnej liczby utworzonych
miejsc pracy.
W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania działań kwalifikowanych. Pan
Kociuba zgłosił wątpliwości co do zapisu określającego zakup gruntów, budynków i
budowli jako działań nie kwalifikowanych. Pan Grad stwierdził ,że ten zapis preferuje
już istniejących przedsiębiorców którzy mają grunt, środki transportu, budynki. W
odpowiedzi na te uwagi Pan Ząbek wyjaśnił, że dolny limit jest wysoki i dodając do tego
wkład własny jest to duża inwestycja. Podkreślił również, że przy ustalaniu wytycznych
przedyskutowano wiele kwestii, w zamierzeniu było unikniecie rozdrobnienia dotacji na

dokumentację itp. Sekretarz Gminy Chmielnik zgłosił wniosek o zaliczenie do działań
kwalifikowanych zakupu budynków i budowli na działalność gospodarczą. Naniesiono
zmiany stosownie do złożonego wniosku.
Następnie głos zabrał Pan Erecinski który poprosił o interpretację adekwatności
zgodnie ze słownictwem dla projektów. Podkreślił czym jest adekwatność i zgodność
programu z celami projektu.
W dalszej kolejności Pan Rutka przystąpił do omówienia załączników do
wytycznych. Poprosił również o skreślenie z wniosku o dotację punktu 2.7 ( 2.7 Czas
trwania i orientacyjny plan działania dla realizacji projektu) Dodatkowo swoje uwagi
wniósł Pan Ereciński który zaproponował zmianę określenia „ wskaźniki rezultatu
projektu” na „wskaźniki produktu projektu”. Zwrócił uwagę na to że czym innym są
produkty i rezultaty projektu a w ich określeniu należy się kierować matrycą. Naniesiono
poprawki stosownie do zgłoszonych uwag. Również pan Kwaterski zgłosił uwagę o
sprecyzowanie w Wytycznych dla wnioskodawców zapisu odnośnie załączników (punkt
2.3) aby drobny błąd nie powodował odrzucenia wniosku.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr 7/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych
dla wnioskodawców zawierających Kryteria wyboru wniosków w ramach realizacji
projektu pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina
Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym
została przyjęta jednogłośnie.
Kończąc spotkanie Przewodniczący Pan Marek Ząbek wyraził podziękowanie za
przybycie i poinformował, że uchwalone na spotkaniu Komitetu Sterującego Uchwały
zostaną przesłane do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie do zatwierdzenia.
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