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Notatka z pracy lokalnej Komisji Grantowej LGD Partnerstwo Ducha Gór - Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym 
lokalny konkurs grantowy Programu Działaj Lokalnie 2021 oraz Działaj Lokalnie i ekologicznie 2021 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii ocena oraz posiedzenia Komisji Grantowej odbywały się 
zdalnie. 
W ramach konkursu Działaj Lokalnie 2021 w edycji było 14 wniosków, złożono ostatecznie 12 wniosków, w tym 9 w 
ramach Działaj Lokalnie oraz 3 w ramach Działaj Lokalnie i ekologicznie. Żaden wniosek nie został odrzucony formalnie 
przez koordynatorkę Konkursu Dorotę Goetz zgodnie z kryteriami zawartymi w „Karcie oceny formalnej”. 
Do oceny merytorycznej zostało Komisji udostępnionych 13 wniosków. Wnioski były oceniane przez  wszystkich 
członków Komisji, którzy podpisali deklaracje bezstronności. 
Członkowie Komisji: 
1. Krzysztof Szwałek 
2. Daniel Antosik 
3. Karolina Marczewska 
4. Anna Adamczyk 
5. Maja Naumowicz 
Obecnych na posiedzeniu było 5 członków komisji.  
Komisja obradowała w dniu 02.07.2021 r. oraz 07.07.2021 r. 
Komisja w trakcie obrad szczegółowo omawiała każdy wniosek, zaproponowała zmiany szczególnie dotyczące budżetu i 
wybrała do finansowania łącznie 10 wniosków, w tym 7 wniosków w konkursie Działaj Lokalnie i 3 wnioski w 
konkursie Działaj Lokalnie i ekologicznie, przy zastrzeżeniu dokonania poprawek zasugerowanych przez Komisję 
Grantową. Sugerowane poprawki dotyczą dostosowania budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania. Inne 
poprawki dotyczą oczywistych pomyłek w przeliczeniach i niektórych opisach. 
 2 wnioski zostały odrzucone tj. nie zmieściły się w limicie środków. 
W załączeniu lista rankingowa wniosków ocenionych, wg. kolejności przyznanych punktów, ze wskazaniem statusu. 
Koordynatorka programu przesłała mailowo uwagi Komisji wnioskodawcom, których wnioski mają status do poprawy. 
W przypadku wycofania się grantobiorcy lub braku zgody na dokonanie zmian przez wnioskodawców koordynatorka 
poinformuje członków Komisji i jeśli będzie konieczność Komisja spotka się ponownie. 
 
Notatkę sporządziła Dorota Goetz, 07.07.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


