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UCHWAŁANr19/0612018
Rady Lokalnej Grupy DzińaniaPartnerstwo Dicha Gór

w dniu 29-06-2018 r.

w sprawie:
przyjęcia listy operacji wybranych, ąodnych z LsR: kńre uzyskały minimalnq ilość punktów i mieszczq się
y limicie wskazanym w ogłoszeniu, złożonych w czasie trwania naboru nr 06/2018 od 02-05-2018 do 16-05-2018 r, w ramach Poddziałania 19.2 ,,WspĘI7gig na wdrażanie opłacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokier9wanego Przez sPołecznoŚĆ", oijętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014_2020
z udziałem Środków EuroPejskiego Funduszu Rilnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich.

NaPodstawie §29Pkt 11 Statutu Stowarzyszęniaoraz §8 pkt.2 procedury oceny Wniosków StowarzyszeniaLokalna GruPa Działania Partnęrstwo Ducha Gór, w Źwiązhu z ogjoszonym naboremnr 06/2018 LokalnejGrupy Dzińania Partnerstwo Ducha GÓr, trwającym W okresie od02-05-2018 do 16_05_2018 r., wramach
Poddziałania l9,2,,WsParcie na wdrńanie opeiacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przęzsPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju ObŚzarOw Wiejskich 

-na 
lata Źotą-zozo z udzińęm środkówEuroPejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszańw Wiejskich, na operacje z zalłęsu: Rozrvój

PrzedsiębiorczoŚci na obszarze wiejskim objętym stiategią rozwoju lotahego kierowaneg o przęz społeczność
Przez rcZwijanie działalności gospodarczej w ramach-zakresu o któ.y."mowa * §-T ili it, z tir, 

"rozPorządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzęśnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trYbu Ptzlznawania Pomocy finansowej w ramach poddziaŁania ,,Wsparc ie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Śpołeczność" objętego programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.IJ.-z Źon ,. poz.772, poz. 1588)) przy limicie środkóww wYsokoŚci 833 524,00 zł, zgodnie z procedurą wyboru operacji, uchwala co następuje:

§l
PrzYjmuje się listę oPeracji wybranych, zgodnych z LŚR, które uzyskały minimalną ilość punktów i mieszcząsię w limicie wskazanYm W ogłoszeniu, ńożone w czasie trwania naboiu nr 06/20i8,w ńmach pod,dzińania
19,2 ,,WsParcie na wdraŻanię oPeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przęzspołecmość,,,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ia lata 2014-2020 Ź udziałęm sioakow Europejskiego
Funduszu Ro lne go na r zecz Rozwoj u Ob szarów-Wiej skich.

§2
Lista operacji, o której mowa w 1 stanowi zŃącmiknr 1 do niniejszej uchwały.

§3
WYkonanie uchwałY Powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD partnerstwo Ducha Gór.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosował o fĄ.. Crłonków Rady LGD
Za odrzucęniem uchwały głosowało .,a... Członków naay rCO
Od głosu wstrzymało się ..O.. Członków Rady LGD
Stwierdza się, że niniejsza uchwała została zatwietdzona.

Wiceprzew o dnicząca Rady LGD : hłqłęł.[e
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1doUCHWAŁYNr
Lista operacji wybranych do dofinansowania

§2, ust,l pkt,2c Rozporządzenia Ministla Rolnictwa i Rozlvoju Wsi z dnia 24 września 20l5 r, (tj_ Dz,U, z2017 r. poz. ll2, poz,G$
od 02_05_2018 do 16-05-2018

Nazwa/imię i
nazwisko podmiotu
ubiegającego się o

wsparcie

Tytul operacji określony we rvniosku

Kwota
wsparcia

wnioskowana
przez

podmiot
ubiegający

się o
wsparcie

OPERACJA MIEŚCI Sry W lnnCIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURS]E
Firma Handlowo -
Usługowa Agat
Zbigniew Hochół

Rozn o1 przedsiębiorstwa poprzez slu orzenIe
lokalnego mlni-browaru nawiązującego do
histolii i kultury tegionu w Szilarskiej eolębie

246 221,61

l1 l l l2,00 l1l 1l2,00

Rozwój firmy Katarzyna Szwalc
Przedsiębiorstwo Handlorvo - Usługolve
poprzez tvdrożcItie uslugI zrvlązanej z
polqc7cnIeln z),wlenla nr bazie naruralnvch
produktou oraz doradzlua w zakresie
suplementacli

Wiceprzewodnicząca Rady
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Numer naboru
wn ioskórv: 06l2078

Zakres tematyczny:

czas trwania naboru:

Limit dostępnych
środkóN, :

833 524,00

29-06-2018
Data sporządzenia
listy :

Lp.

Znak sprawy
(indywidualne

oznaczenie
sprawy)

Zgodność
z LSR

Liczba l U.t"|o.,
otrzymanych I kwota

punktów I wsparcia

1, 02i 06i20 l 8 074385201
284 900,00 TAK 81 284 900,00

2. 07 /06/2018 067301042 REHMED Syllvia
kośmider - kurorvska Ziołowy Zakątek Laboranta TAK ,]1

243 277,61

3- 0I106l20I8 0391426l GOLDDOM Daniel
sokołowski ŁomnickaHala Mleczna TAK 67

4, 03i061'20] 8 074563012
Katarzyna Szwarc
Przedsiębiorstrvo
Hand]owo _ Uslugorve

l 15 696,00 TAK 64 i 15 69ó,00
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