
U C H W A Ł A Nr 248/XXIII/21 
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Partnerstwo Sowiogórskie” 
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2021R. 

 
w sprawie ustalenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych 
do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 24/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. w zakresie  
§ 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami 
 
Na podstawie § 25 pkt. 5-6 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” oraz § 11, 20-22 i 24 Regulaminu Pracy Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Rada 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uchwala, co 
następuje:  

 

§ 1 

1. Na podstawie Kart weryfikacji wstępnej ustala się listę operacji zgodnych z LSR  
i niezgodnych z LSR (tj. uwzględniającej wyniki oceny formalnej, oceny zgodności 
zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 
oraz oceny zgodności ze wskaźnikami, przedsięwzięciami i celami LSR) dla wniosków 
złożonych w naborze nr 24/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w zakresie §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami 

2. Lista operacji, o których mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

…………………………………….                                …..………………………………  
(Podpis Protokolanta)                                        (Przewodniczący Obrad) 

 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 248/XXIII/21 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2021R. 
 

Lista operacji zgodnych z LSR i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem  
o naborze wniosków nr 24/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015r. z późn. zmianami  

 

Pomoc w zakresie: 
§2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 
r. z późn. zmianami 

Czas trwania naboru: 05-07-2021r. godz. 7:30 do 26-07-2021r. godz. 15:30 

Limit dostępnych 
środków: 

168 000,00 EUR (672 000,00 zł) 

Lp. nr wniosku 
nr 

identyfika
cyjny 

imię  
i nazwisko/ 

nazwa 
wnioskodawcy 

tytuł operacji/zadania 

Wnioskowa
- na kwota 

pomocy  
w zł 

Zgodność 
z LSR 

(tak/nie) 
 

1. 1/24/2021/2021 062685714 
Gmina Nowa 

Ruda 

Wyposażenie obiektu 

publicznego - sali wiejskiej  

w Bożkowie w celu utworzenia 

miejsca rozwoju społeczności 

lokalnej 

95 431,00 tak 
 

2. 2/24/2021/2021 071041284 Gmina Pieszyce 

Wyposażenie Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego  

w Pieszycach. 

121 379,95 tak 
 

3.  3/24/2021/2021 063106292 
Gmina Jedlina-

Zdrój 

Szerzenie lokalnej kultury  

i dziedzictwa lokalnego  

w uzdrowisku Jedlina-Zdrój. 

142 531,00 tak  

 


