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UCHWAŁANr39/0612018 ł
Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

w dniu 29-06-2018 t.

W sprawie:
zatwierdzenia listy y?iosków ęodnych ora; nieęodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSRv) zakresie - weryJikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 20t4-2020, złożonychw czasie trwania naboru nr 07/2018 od 02-05-2Ot§ ao 16-05-2018 r. w ramach poddziałania t9.2 ,,Wsparciena wdraŻanie oPeracji w ramach strategii ro7woju lok!,nego kierowanego przez społeczność,,, objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20la-2020 z udziałem sioaidw Eńopejskiego Funduszu
Rolnego na rzecx, Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NaPodstawie §29Pkt l1 Statutu Stowarzyszeniaoraz §8 pkt.2 procedury oceny Wniosków StowarzyszeniaLokalna GruPa Dzińania Partnerstwo Ducha Gór, w Źwiązku z og}oszĆnym naboremnr 07/2018 LokalnejGrupy Dzińania Partnerstwo Ducha GÓr, trwającym W okresie od 02-05-2018 do 16-05-2018 r., w ramach
Poddziałania I9.2,,WsParcie na wdrażanie opeiacji w ram3ch strategii rorwo;u l;k"il.;; ki;;;r"g o przęzsPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju ObŚzarOw Wiejskich 

-na 
lata Źou-zozo z udziŃęm środkówEuroPejskiego Funduszu Rolnego na rzęcz Rozwoju obszarów Wiejskich, na operacje z zakresu:Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu o którym ńo*u w § 2 ust.l pkt 21it. arozPorządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r, w sprawie szczegołowychwarunków i trYbu Przlznawania Pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparc ii na wdrazanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanig o przez społeczność" objętego programem Rozwojuobszarów Wiejskich na IŃa 2014-2020 (tj. Dz.U.-, Źon r. poz. 772, poz. 1588), przy limicie środkóww wYsokoŚci 800 000,00 zł, zgodnie z procedurą wyboru operacji, uchwala co następuje:

§1
PrzYjmuje się listę oPeracji, które są zgodne z LSR woparciu o listę kyteriów zgodności z LSR w zakresie _
werYfikacji warunków wstępnych, zgodności z cęlami isn i pRoW zbru-zozo-złożonychw czasie trwanianaboru nr 07/2018, w ramach Poddziałania I9.2,,Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego P\ZęZ społecznoŚÓ", objętego^Progru*"rn Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014_
2020 zudziałęm Środków Europejskiego Funduszu Rohe§o narzeczRozwoju obszarów ńejskich.

§2
Lista oPeracji, o której mowa w par. 1 stanowi zńączniknr 1 do niniejszej uchwały.. §3
PrzYjmuje się listę oPeracji, które są niezgodne z LSR w oparciu o listę kyteriów zgodności z LSR w zakresie _
werYfikacji warunków wstępnych, zgodności z cęlami rŚn i pRoW zotą-zozo złożonychw czasie trwanianaboru nr 07/2018, w ramach PoddziŃania t9.2,,Wsparcie nawdtużanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego PrZęz społecznoŚĆ", objętego^P.ogrurn.* Rozwoju obszarów Wiejskich nalata2014_
2020 zudziałęm Środków Europejskiego Funduszu nohego narzeczRozwoju obszarów ńejskich.

§4
Lista oPeracji, o której mowa w par. 3 stanowi załączniknr 2 doniniejszej uchwały.

§5
WYkonanie uchwały powierza się Zarząd,owi Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór.

§6



0
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało ..ł'... Członków Radv LGD
Za odrzucęniem uchwały głosowało .;.j.. Członków naay lco
Od głosu wstrzymało się ...{,/ Czlonków Rady LGD
strł,ierdza się, ze niniejsza uchwała została zatwięrdzona.

wiceprzewodn icząca Rady LG D, fo*ą*. 
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nrldoUCHWAŁYN
Lista wniosków zgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji

celami LSR i PROW 2014-2020
warunków wstępnych, zgodności z

07/2018

Zakes tęnatyczny: §2,u§t,lpkt,2cRozporządzeniaMinistraRo]nictwaiRozwojuWsi zdnia24q,rzęśnia20l5r,(tj,Dz,Lj.z2017r.poz.772,poz. l588)

od 02_05_20l8 do l6-05_2018czas trrvania naboru;

Lilrit dostęprrych środków 800 000,00

Data sporządzenia listy ; 29-06-2018

Lp,
Znak sprały
(indyviduaIne

oznaczenie sprawy)

Nr
identyfikacyjny

podmiotu
ubiegającego się o

wsparcie

Nazwa/imię i
nazwisko
podmiotu

ubiegającego się
o wsparcie

Tytul operacji określony we wniosku

Kwota
wsparcia

wnioskowana
przez

podmiot
ubiegający

się o
wsparcie

Zgodność z
kartą

weryfik;rcji
wstępnej

Zgodność
zkarĄ
oceny

PRow

Zgodność
z L§R

l 0l/0720l8 0,1 43,1067 5 sebastian czubak
Uruchomienie u,ypożyczalrri rowerów górskich oraz
uts.orzęnię mie,jsc noclegowych ''Nad Zalęwem'' w
Sosnó*.cę

80 000,00 TAK TAK TAK

2. 02/0,7 /2018 074386303 Monika Spyrka Smile - pracownia protętyczna Z usługani turystyki
medycznej 80 000,00 TAK TAK TAK

3 03/0,7 /2018 0,7 1531236 Grzegorz
Gruszczyiski Utworzęnie Pracolvni Mebli Tradvcl,jrrych w Podgórzynie 80 000,00 TAK TAK TAK

4. 04 /0,7 /20l8 074384944 Marcin Halota Apąrtament Natura - noclegi rv Rudawach Janolvickich
blisko przyrody i tradycji 80 000,00 TAK TAK TAK

5 05/0,7 /20l8 074505ó30 IVlagdaIena
Drobna Nlagdalena Drobna Przystali ARTE 80 000.00 TAK TAK TAK

6 06iol i2018 052,748370 Mąrcin
Naliclrnowski

Wzbogacenie ofeny obszaru LGD Parhlerstlvo Duclra Gór
popzez ulucrzeIlie dzialallloscl !ospodalczei pod naluą
"Malinou kr pod Snieżkg"

80 000,00 TAK TAK TAK

7, 01l0,7 l20l8 074015,725 Joanna sznit Podjęcie działalności gospodarczej Usfu gi noclegowe
Joanna szmit 80 000,00 TAK TAK TAK

8, 08i07/20 l 8 074534212 Szymorr Bialic Podjęcie działalności gospodarczcj w fonnie pIenerowe.j
pracolvni fotografi czrej 80 000,00 TAK TAK TAK

9. a9l0,7 /2018 0,1462532l Slawonir
KIępu]ec

R_ozpoczęcie tlzialalności gospodarczej rv zakresie usług
SP,Ą oraz uslug Ie.zltlczycll - lraloteriapii 80 000,00 TAK TAK TAK

10 l0/01 /2018 073838040 Jolanta kozdra Usłysz| - turystyka dla rvszystkiclr 80 000,00 TAK TAK TAK

ll 12/0,7 /2.0I8 0,73829260 Agnieszka
Sawicka

Szklarska Poręba w tradycjaclr walońskich - utworzęnie
nriejsca noclegorvego dla osób niepelnosprawnych 80 000,00 TAK TAK TAK

I2 13i0,7 /2018 067650354 Maria Glińska
Założęttię działalności gospodarczej - usfugi noclegorve -
poprzez rozbudowę budylku gospodarczego na budynek
rekeacji indywidrralnej w Przesiece k, Kmpacza

80 000,00 TAK TAK TAK

l3. 14i07 /20l8 074625683 Maciej
Markowski

Podjęcie działalności gospodarczej zw iązmej ze
zwiększeniem atrakcyjności fu rystyczlrej regiorru LGD
Partnerstwo Ducha Gór

80 000,00 TAK TAK TAK

l4 l 5i07120 l 8 014504206 Dagmara
klzęnricnięcka Donlek rekreacji indyrvidualnej 80 000,00 TAK TAK TAK

l5 16/07 /2018 01 4561700 Mat€usz
Dejnmowicz

Turyst}ka altema§/rvlla w Górach lzęrskich i
Karkorroszaclr - "Pracownia Górska Mateusz
Dejnaron icz"

80 000,00 TAK TAK TAK

l6. I7 /0,1/2018 074307293 Joanna
Fijałkowska Domek historyczny "Bolczowianka'' 80 000,00 TAK TAK TAK

I,7 l8/0,7 /20l8 028260924 Ama chorostil Dotnek "Bukorva chatka" i EkonuzęLun ''Stara Kuchnia'' 80 000,00 TAK TAK

l8, 19/0,7 /2018 0,I4562925 Mariaua
Ostrou,ska

Utworzenie regionalnej pracowni paniątkarskiej
"N{arrufaktura L,iczyzepy 1 3" 80 000,00 T.ĄK TAK TAK

Wiceprzewo dnicząca Rad':
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Załączniknr 2 do U C H W A Ł YN r 39/06/2018

Lista operacji niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, 
"aourou.izcelami LSR i PROW 2014-2020

Nunler naborrt
rvn ioskórv:

0712018 ,t

Zakres tematyczny: §2.ust.lPkt.zcRozporządzeniaMinistraRolnlctwaiRozwo.juWsi zdnia24września20]5r,(t.j.DzU, z2017rpoz.772,poz,ffi
Cza_s trrvanja naboru: od 02-05_2018 do 16-05-2018

Limit dostępnych
środków :

800 000,00

Data sporządzenia
listy ;

29-06-20l8

Lp.

Znak sprawy
(indywidualne

oznaczenie
sprały)

Nr
identyfikacyjny

podmiotu
ubiegającego
się o łvsparcie

Nazwa/imię i
nazwisko
podmiotu

ubiegającego się
o wsparcie

Tytul operacji określony we wniosku

Kwota
wsparcia

wnioskowana
przez

podmiot
ubiegający

się o
wsparcie

Zgodność
w oparciu

o listę
kryteriów
weryfikacji
wstępnej
wyboru
operacii

Zaklada
realizację

celów
glównych i

szczególorrych
LSR, przez
osiąganie

zaplanowanych
wLSR

wskaźników

jest
zgodna

z
PRow
2014-
2uo

1 I l l0712018 071626915 Estera Tomasik Budowa obiektu noclegowego o przeznaczeniu
turystycznym na terenie LGD 80 000,00 TAK TAK NlE

Wiceprzewodnicząca Rady
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