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U C H WA Ł A N r 20106/2018',
Rady Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha
Gór
w dniu 29-06-2018 r.
PrzYjęcia listY oPerYcji niewvbranuch-..zsodycłzW,|*- nie
uzyskały minimalnej wymaganej ilości
Punktów, złożonYch cza'i" trrnnia- naioru nr oilzolt od oz-os-zólt
ao 16_05_2018 w ramach
'
poddziałania 19.2 ,,Wsparcie
na wdrażanie operacji, ,omocl, sfuaregii roxwoju
lokalnego kierowanego przez
sPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoji
ońzarói Wiejskich-na lata'2014-2020 z udziałem środków
E urop ej s ki eg o F und us zu Ro I n eg o na rze
c z-Ro zw oj u O bs zarów Wiej s k ic h.
Na podstawie §29 pkt l1 Statutu Stowarzysz enia
oraz §8
2 Procedury oceny Wniosków Stowarzyszenia
,pĘ.
Lokalna GruPa Działania Partnerstwo oucrra
Gór, w Ź*iąrlr, oełoińnym nubor"mnr 0612018
Lokalnej
GruPY Działania Partnerstwo Ducha Gór, trwająóy.
* okresie ń oz-oś_iol8do 16_05_2018o w ramach
Poddziałania I9,2
.or*o;u lokalnego kierowaneg o przęz
"WsParcie na wdrażani. op".u"iiw .amach. strategii
sPołecznoŚĆ", objętego
Programem Rozwoju obszarów Wiejskich "na
lia-źoru-zozo z udziałem środków
EuroPejskiego Funduszu RÓhego na ,zęcŹ.Rozwoju
obszarów Wiejskich, na operacje z zakłesu: Rozwój
PrzedsiębiorczoŚci na obszarze ńielskim objętym strategif rozwoju
lolahego kierowaneg o ptzezspołeczność
-*
PrZeZ rozwijanie działalnościgospodarcz.j
.u*uch"zakresu o t to.}*',no*u w 2 ust.l pkt
2 lit. c
§
rozPorządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi , ńu 24 września 2015 r. w sprawie szćzegółov,rych
warunków i trYbu Przlznawania
Pomocy finansowej w ramach poddziałaniu ,,w.pu.. ił na warJanie
operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnegó
o pir". Śpołecznośó" objętego programem Rozwoju
9.ergwanes
obszarów Wiejskich na laia 2O14-2OŹ0 (j.
Dz.U.', iotl r. poz. 772, poz.1588), przy limicie środków
w wYsokoŚci 833,524,00 zł, zgodnie z procedurą
wyboru operacji, uchwala co następuje:
PrzYjmuje się listę oPeracji niewybranyń
, .gol:y:!.) 1,a*, które nie, uzyskały minimalnej wymaganej
ilości
Punktów, złoŻonę w czasie trwanń naloru nr 06i20l8,w ramach poddziałania
l9.2,,Wsparcie
na wdrazanie
oPeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowaneg o przezs|ołeczność,,, objętego programem
Rozwoju
obszarów Wiejskich na lata zoią-zozo i udziałem
sóotow Europejskiego Funduszu Rolneg o na rzęcz
Rozwoju Obszarów Wiej skich.

Lista operacji, o której mowa w

1 stanow

i

załącznik rur1" niniejszej uchwały.

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

Zaprzyjęciem uchwały_głosowało l|..^Crłonków
Rady LGD
Za odrzuceniem uchwały głosowało ..0.. Członków
nuayión
Od głosu wstrzymało się ..a.. Członków Rady LGD
stwierdza się, że niniejsza uchwała została zitwięrdzona.
Wiceprzew odnicząca Rady LGD
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A Ł Y N r 20106/2018
Lista operacj i niewybranych

Numer naboru

0612018

rvnioskórv:

Zakres tematyczny

§2.ust.lpkt,2cRozporządzeniaMinistraRolnictrvaiRozrvo.]uWsi

czas trwania naboru

od 02-05_20l8 do 16-05_2018

Limit dostępnych
środków

Lp.

1588,)

833 524,00

:

Data sporzadzenia

listy

zdnia24wześnia20l5r,(t,j.Dz,U, z2017r.poz_772,poz.

29-06-2078

:

Znak sprawy
(indywidualne
oznaczenie
,sprawy)

Nr

identyfikacyjny
podmiotu
ubiegającego
się o wsparcie

Nazwa/imię i
nazwisko podmiotu
ubiegającego się o

Tytul operacji okrcślony we wniosku

wsparcie

Kwota
wsparcia
wnioskowana
przez
podmiot
ubiegający

Zgodność
z

LSR

Liczbl

Ustalona

otrzymanych
punktów

wsparcia

59

300 000,00

kwota

się o

wsparcie
Dywersyfikacj a działalności gospodarczej meble

KEG poprzez budorrę t uruchomienie

l

04/0620l

8

074327475

KrzySZtof GÓIka

ż

05/06/20 l 8

07456ż632

Aquakultura s.c.

Norvalorska baza noclegorva,,Domv pływające
przy restauracji Aquakultura na Starvach
Podgórzyńskich

300 000,00

Krzysztof Walczuk

Poszerzenie olerty noclegorvej o rehabilitaclę
dzieci i nienrowIąt z niepelnosprawnościami
ftzycznymi lub psychomotorycznymi oferując
konpleksorvą olenę, która wyróżni nasz region
w skali Polskl i Europv

296 793,0O

3,

06io6i20l 8

059110612

Wiceprzewodnicząca Rady

Xe\§ryh\,"ę........)elńs*}.ąq

infrastruktury turystyczne j "Brzozowa osada'' w
przesiece

300 000,00

300 000,00

TAK

29

296 793,00

