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UCHWAŁANr 41106/2018
Rady Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha Gór

w dniu 29-06-2018 r.

w sprawie:
PrzYjęcia listY oPeracji niewvbranvch. ąodnych z LSR, llqry nie uzyskały minimalnej wymaganej ilościPunktów, złożonYch w czasie trwania- ,oirru nr oŹnolt od 02:05-2-ota ao 16_05_2018 w ramach
Poddziałania 19,2 ,,WsParcie na wdrażanie operacji w ramac.h slrategii rozwoju lokalnego kierowanego przezspołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoji obŚzarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NaPodstawie §29Pkt l1 Statutu Stowarzyszeniaoraz§8 pkt.2 procedury oceny Wniosków StowarzyszeniaLokalna GruPa Działania Partnerstwo Ducha Gór, w Ź*ią.lru z ogloszłnym naborem nr 07/2018 LokalnejGruPY Działania Partnęrstwo Ducha Gór, trwająóy- * okresie oa oz-oŚ-z0l8 do 16-05_2018, w ramach
Poddziałania 19,2 ,,WsParcie na wdrażanie ope.uÓ;i w ramach. strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o ptzęzsPołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju obŚzarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udzińem środkówEuroPejskiego Funduszu Rolnego na .rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, na operacje z zakresu:Podejmowanie dział.alnoŚci gospodarczej w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.l pkt 2 1it. arozPorządzęnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzęśnia 2015 r. w spraw ie szczegółowychwarunków i trYbu P,rzlznawania Pomocy finansowej w ramach poddzińanla ,,Wsparc ię na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierywń go przęz Śpołecznośó" objętego programem Ronvojuobszarów Wiejskich na lata 2OI4-20i0 (tj. Dz.U. Z zotl r. poz. 772, poz.1588), przy limicie środków wwysokości 800 000,00 zł, zgodnie z proceduią wyboru operacji, uchwala 
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§lPrzYjmuje się listę oPeracji nięwyb{an},ch, zgodnych Ź tsR, które nie uzyskały minimalnej wymaganej ilościPunktów, złoŻone w czasie trwania nuto.u nr 07/2018. w ramach poddzińania l9.2,,Wsparcie na wdrazanieoPeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przezspołecznośó", objętego programem Rozwojuobszarów Wiejskich na \ata 2014-2020 Ż udziałem siooilow Europejskiego Funduszu Rolneg o na rzeczRozwoju Obszarów Wiej skich.

§2Lista operacji, o której mowa w 1 stanowi załączniknr 1 do niniejszej uchwały.
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§4Uchwała wchodzi w zycie z dnięmpodjęcia.

Zaprzyjęcięm uchwały głosowało 3^ Członków Rady LGD
Za odrzuceniem uchwały gfqsowało ..i2.. Członków ildy iGD
Od głosu wstrzymało się ...9. Członków Rady LGD
Stwierdza się, ze niniejsza uchwała została zitwierdzona.

Wykonanie uchwały
§3

powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD Partnęrstwo Ducha Gór.

Wiceprzew odniczącarady LGD: &ełą'^*,. . .
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ik nr UCHWAŁANr4110612018
Lista operacji niewybranych

Nunler nirboru
tvll loskiltv: 07l20l8 a

Zakres telnatYcZny: §2, ust.l pl(t.2c Rozporzqdzenia Ministra Roln ictrva i Rozwoju Wsl z dnia 24 rvrześnia 20 l 5 r, (t..i. Dz, U, z 2017 r, poz. 77ż, poz. l 588)

Czas trrr,ania naboru: otl 02-05_2018 do 16_05-2018

i-trnlt dostepnvcIr
srotlkotr,, 800 000,00

Data spoiządzenia
iist\: 29_06-201 8
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Znltlł sprarvv
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Nr
iłlentyfikł c1.',jny

po(lmiotu
u bicgają cego
się o lvslrarcic

Nazwa/imię i
nazwisko podmiotu
ubiegającego się o

wsparcie

Tytul operacji okreśIony we wniosku

Kwota
wsparcia

wnioskowana
przez

podmiot
ubiegający

się o
wsparcie

Zgodność
z LSR

Liczba
otrzymanych

punktów

UstaIona
k\yota
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"'oś'ń,llzole
07.1505630 Magdalena Drobna Magdalena Drobna Przystań ARTE 80 000,00 -lAK

47 80 000.00
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07 |0712018 0,1 40Ą57).5 Joanna szmit Podjęcie działalności gospodarcze1 Uslugi

noclegorve Joanna Szllit 80 000,00 TAK {j
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07462532l Slarvonrir KrępuIec
Rozpoczęcie dzialalności gospodarczc.j rv
zakresie uslug SPA oraz uslug leczniczych -
lialoteriapii

80 000,00 TAK 37 80 000,00
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4 ! 4io7i20 l 8 07462,5683 Macie_j Markorvski
Podjęcie działalności gospodarczej zwiqzane1 zc
zu iększcntctn rlrakc1, jnoscr lurr sll czne j

regionu LGD Partnerstrvo Ducha Gór
80 000,00 TAK 36 80 000,00
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80 000,00
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