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UCHWAŁANr09/0612018

,

Rady Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha Gór
w dniu 29-06-2018 r.

w sprawie:
z LSR w oparciu o tistę kryteriów zgodności z LSR w zakresie weryJikacji warunków wstępnych, zgodnościz celami LSR i PROW 2014-202-0, złożonychw czasie trwania
naboru nr 05/2018 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania t9.2 ,,WŚparcie na wdrażanie
oPeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność','obiętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Eiropejskiego FunduŚzu Rońego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
zatwierdzenia listy wniosków ąodnych

Na Podstawie §29 pkt 11 Statutu Stowarzysz ęnia oraz §8 pla. 2 procedury oceny Wniosków Stowarzyszenia
Lokalna GruPa Działania Partnęrstwo Ducha Gór, w związku z ogłoszonym naborem nt 0512018 L-okalnej
Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr, trwającym W okresie od 02-05-2018 do 16-05-2018 r., w ramach
Poddziałania I9,2,,WsParcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęz
sPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Źotą-zozo- z udziŃęm środków
EuroPejskiego Funduszu Rolnego narzeczRozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje zzalłesu: Budowa lub
Przebudowa ogólnodostęPnej i niekomercyjnej infrastruktury turys§cznej lub iekreacyjnej, lub kulturalnej w

ramachzakresuoktórymmowaw§2ust.

1pkt6rozporządzeniaMinistraRolnictwaińoiwojuWsizdnia24

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
-lokahógo
Poddziałania ,,WsParcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju
kierowinego przez
sPołecznoŚĆ" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ia tata 2014-2020
6j. oz.u. z 20ll ,. por,
772, Poz. 1588) , PtzY limicie środków w wysokości 633 762,50 zł, zgodnie, p.o"Ódu.ą wyboru operacji,
uchwala co następuje:
§1
PrzYjmuje się listę operacji, które są zgodne z LSR w oparciu o listę kryeriów zgodnościz LSR w zakresie werYfikacji warunków wstępnych, zgodnościz cęlami LSR i PROW 2014-2020-złożonych w czasie trwania
naboru nr 05/2018, w ramach poddziałania 19.2,,Wsparcie nawdrużanie operacji w rarnach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przęz społecznośó",objętego Programem Rozwojubbszarow Wiejskich nł;p1tu20142020 zudziałęm środków Europejskiego Funduszu Rolnego narzęczRozwoju Obszarów Wiejskich,
Lista operacji, o której mowa w

l

§2

stanowi załączniknr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi StowarzyszenialGD Partnerstwo Ducha Gór.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

§4

Zaprzyjęciem uchwały głosował o .f..^Crłonków Rady LGD
Zaodrzuceniem uchwały głosowało ..(J. Członków Rady LGD
Od głosu wstrzymało się .a. Członków Rady LGD
Stwierdza się, ze niniejsza uchwała została zatwierdzona.
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ListawnioskówzgodnychzLSRwoparciuotistękryteriówzgodności"tsIy.":l:esie.werylika.j'm
celami LSR i PROW 2014-2020
u,nioskóu,;

05/2018

Zakres telnatyczny

§!'

czas trwania naboru:

od 02-05_20l8 do l6_05-2018

i

Limit dostępnych
środków

us''

l

PK!,o Kozpolząozęnla Mlnlstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzęśnia 20 l 5 r, (tj,
Dz.U, z 2017 t, poz. 172

63J 762.50

:

Data sporządzenia listy:

29-06-2018

.
znak sprawy

Lp.

(indywidualne
oznaczenie

sprauy)

l

0l/05/20l8

Nr
I Nazwa/imię i
identyfikacyinvl nazwisko
podmiotu I po<lmiotu
ubiegającego

slęowsparcie

0709685l0

I

I

ubiegającego się

Kwota

wsparcia
wnioskowana
pmez
podmiot
ubiegający
sie o wsncrcie

weryfikacji
w§tępnej

PRow

-,rekleacljneI pn ..ParL rekrcac.li Tęcza.. w Nlysłakorvlcrch przy
uL wloklllarzv

2II 254,00

TAK

TAK

Btrdowa ścieżkicdukacy,jno - ekologicznej pn,
,.Rudau,ski Las''

92 183,00

TAK

TAK

Budowa skwenr,,Ducha Gór''

l99 999,00

TAK

TAK

TAK

l

TAK

TAK

TAK

Tytul operacji okreśIony rve wniosku

owsparcie

Stowarzyszenie
Senior

Zgodnośó z

kartą

Zgodność
z kartą
oceny

Zgodność
z

L§R

Udo§tępnięnię mięszkańcom i tury§tom inflastnlktury, fury§tyczno

TAK

ochotnicza straż

2.

Pożafna w
Janowicach

02/05/20 18

Więlkich

ochotnicza straż

3,

03i 05/20

I

8

07

l921736

Pożarna w
Szklarskiej
Porębie

Stowarzyszenie

4.

04/05/20 l 8

07465 1 46

Przyjaciół

Podgórzyna

PoGoRZE

Strvorzęnie Obiektu Rekreacyjno

- Kulturotego

u,

Podgórzylrie

l 89 900,8

