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                         U C H W A Ł A    N R    13/II/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Partnerstwo Sowiogórskie” 

Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. 

w sprawie ustalenia listy wniosków wybranych do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla 
wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 z dn. 10-04-2017r. 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 dla zadań 
realizowanych w ramach projektu grantowego. 
 
Na podstawie § 25 pkt. 5-7 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” 
oraz § 20 -24 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Sowiogórskie” Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uchwala,  
co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się listę wniosków wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 5/2017 z dn. 10-04-2017r. Żaden w wniosków nie został uznany za zgodny  
z LSR, tym samym nie podlegał ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru i nie ustalono kwot 
wsparcia.  

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

§ 2 
Zgodnie z Procedurą wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Rady w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia informacji o wyniku oceny. W razie braku odwołania uchwała staje się ostateczna po upływie 
terminu na odwołanie.  

 
§ 3 

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

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/II/17 z dn. 6 czerwca 2017r.  
 

Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy  
nr 5/2017 z dn. 10-04-2017r. 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 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.  
 
 

 

Pomoc w 
zakresie: 

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

Czas trwania 
naboru: 

od 04-05-2017 07:30 do 18-05-2017 12:00 

Limit 
dostępnych 
środków : 

75 000,00 

Lp. 
nr 

wniosku 
nr 

identyfikacyjny 

imię  
i nazwisko/ 

nazwa 
wnioskodawcy 

tytuł 
operacji/zadania 

Zgodność 
z LSR 

(tak/nie) 

Liczba 
otrzymanych 

punktów 

wnioskowana kwota 
pomocy w zł 

Ustalona 
kwota 

wsparcia 

Intensywność 
pomocy 

Mieści 
się w 

limicie 
środków 
(tak/nie) 

Brak wniosków  

 

 


