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U C H WA ŁAN r 18/06/2018 .,
Rady Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha Gór
w dniu 29-06-2018 r.

z
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zatwierdzenia lisq'_wniosków ąodnyc!
LSR
o listę kryteriów ęodności LSR w zakresie _
weryJikacji warunków wstęPnych, zgodności cehńi
z
LSR i pnów'zot4-2020, złożonychw czasie trwania
naboru nr 06/2018 od 02-05-2018 ło 16,05-20t8
r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie
oPeracji w ramach strategii ro7woju lokalnego kierowanego
przez społeczność,,,objętego programem
Rozwoju obszarów Wiejskich na laia 2014-202:0 udziałem
z
Ś-i*d,
niropejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju obszarów wiejskich.

z

Na Podstawie §29 Pkt 11 Statutu Stowarzyszenia oraz
§8,pry. 2 procedury oceny Wniosków Stowarzyszenia
Lokalna GruPa Działania Partnerstwo Ducha Gór, w Źwląrlru,
ogłorńLym nabor"m nr 06/2018 Lokalnej
GruPY Działania Partnerstwo Ducha Gór,,trwają.y. ,,-ok
esie od óz-os-zórc r do 16-05_2018 r.,w ramach
Poddziałania I9,2,,WsParcie na wdrażani. op..u";l w .ńuch strategii rołolu
lokalnego kierowaneg o przez
"na
sPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju obŚzarów
Wiejskich
lata
Źotą-zozo
z udziałem środków
EuroPejskiego Funduszu Rolnego nu rr""Ź Rozwoju
obszańw Wiejskich, na operacje z za?łesu: Rozwój
PrzedsiębiorczoŚci na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lolahego
kierowaneg o przezspołeczność
Przęz roTwijanie działalnoŚci gospodar"r"j-* ramach"z'a,t<resu o którym'mowa
w § 2 ust.l pkt 2 !it. c
rozPorządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 r, w sprawie szczegółowych
warunków i trYbu Ptzlznawania
Pomocy finaisowej w .ańach pod,działania ,,Wsparc ię na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane go przęz ipołeczność"
objętego programem Rozwoju
.
obszarów Wiejskich na lata 2014-2Oi0 (tj.
Dz.U. Z zńl r, poz. 772, poz.1588), przy limicie środków w
wYsokoŚci 833 524,00 zł, zgodnie p.o..duią wyboru
operacji, uchwala có następuje:

'

PrzYjmuje.się listę oPeracji, które są zegdn9z LSR
*§olp*.,u o listę kryteriów zgodności z LSR w zakesie _
werYfikacji warunków wstęPnych, zgodnościz celami
iŚn i pRoW 2014-2020 złożonychwczasie trwania
naboru nr 06/2018, w ramach
PoddziŃanla 19 2,,Wrpńi" na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego Przez społecznoŚć", objęiógo
riog.urn.* Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014_
2020 zudziałem Środków EuroPejskiego Fundu"szuńoh"fo
n arzeczRozwoju obszarów Wiejskich.
,

Lista operacji, o której mowa w

1 stanow

i

załącznik".ur'o" niniejszej uchwały.

WYkonanie uchwałY powierza się Zarządowi Stowarzr§rj.rr"
LGD partnerstwo Ducha Gór.
§ 4
Uchwała wchodzi w życiez

dniempodjęcia.

Zaprzyjęcięm uchwały głosował . .l./^Członków Rady
LGD
Za odrzucęniem uchwały g,łąyowało.0.,. Członków nuay róO
Od głosu wstrzymało się ...U. Członków Radv LGD
Stwierdza się, ze niniejsza uchwała została zitwierdzona.
Wiceprzew odnicząca Rady LGD
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Lista wniosków zgodnYch z LSR w oParciu o listę kryteriów
zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warun .ków wstępnych,
zgodności z
celami LSR i PROW 2014-2020

rvn

0612018

ioskół,

Zakres tenatyczny:

§Z, u§t.r pkt.żc Kozporuądzęn

czas trwania nabont:

od 02_05_2018 do 16-05_20l8

Litnit dostęprryclr

833 524,00

środkórv :
Data sporządzenia Iisty

Znak sprały
(indywidualne
oznaczenie
spławy)

Lp.

ł
NlirristraRoinictwaiRozrvojuWsizdnia24 l,rześnia20]5r,(tj.Dz.U,
z2017r.poz.77

:

29-06-20l8

Nr
I Nazwa/imię
idenĘfikacyjnyl naryisko
podmiotu I podmiotu

Kwota

i

wsparcia
wnioskowana

płzu

Tytuł operacji okrcś|ony rve wniosku

ubiegającego ubiegającego się
§lęowsparcte II
ow§parcie

podmiot
ubiegający

Zgodność z

kartą

weryfikacji

Zgodność
z kaltą
oceny

Zgodność
z

LSR

w§tępnej

PRow

l12,00

TAK

TAK

TAK

284 900.00

TAK

TAK

TAK

696,00

TAK

TAK

TAK

300 000,00

TAK

TAK

TAK

300 000,00

TAK

TAK

TAK

296 793.00

TAK

216 221,6I

TAK

się o

wsparcie
0l/06/2018

1

0391426l

GoLDDoM
Danie l

sokołowski
02/06/2ol8

2.

03/0ó/20 18

3,

05/06/20

1

04i06/20

5.

06/06/20

6.

]
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8

8

8

07438520I

0,74563012

074562632

074327

4,7 5

059I406l'2

Fima Hmdlowo
-Usługowa Agat
Zbigniew Hochół
Katarzyna
Szwarc
Przedsiębiorstwo
Handlowo Ushrgowe

Łolmicka Hala NIleczna

1ll

Rozwój przedsiębiolstwa popfzez stworzenie lokalnego nini-

browm nawiązującego
Porębie

do lristorii i kuJtury regionu

ri

Szklarskie.;

Rozlvój firny Katarzylra Szwuc Przedsiębiorstwo Flandlo*,o
Uslugoue poprzez udrozetlie uslugi zwiazanei z połączeIIieln
żvwięnia na.bazIę naturalnylh produktól oraz cloradz|ua l

Aquakultura s,c.

Norvatorska baza noclegorva,.DoIny p\,rva.jące
Aquakultura na Stawaclr Podgórzyńskich

Krzysaof Górka

Dyu enyfi
działallloscI gospocJarczej lncble K EC popl zez
olloo\\ ę l llnlchoInlcltlę lnlia.truItuD tu; st1 cznej'.Brzozorl,a
osada" w przęsiecę

Krzysztof
Walczuk

1

l 5

za§esIe S(lple]nentacll

prł

restauracji

kac ja

Poszerzenie olerty noclegorvej o rehabilitację dzieci i
niemowląt z
niepełnosprawnościaml' fizycznvmi Jrrb psychomotorycznymi

oferującłompleksową oleftę, która rłyróini nasz.egion w
skali
Polski i Europy
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l)6730|042

REHMED

Sylwia Kośmider

- Kurowska

rf

.

WiceprzewodniczącaRady

TAK

SnłłaĄ$^t aXUo,łę.*nu

Ziołowy Zakątek Laboranta

TAK

TAK

