
U C H W A Ł A N R 30/III/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Sowiogórskie” 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych do 

Ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 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 na 
operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  
 

 

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. Na podstawie Kart oceny 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 1/2017 

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 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej.  
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. 

 

 

 
 

………………………………..                                                

………………………….. 
             (Podpis Protokolanta)      (podpis 

Przewodniczącego Obrad) 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/III/17 z dn. 20 czerwca 2017r. 
Lista operacji zgodnych z LSR i niezgodnych z LSR dla wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków 

nr 1/2017 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 na 

operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej.  

 

 

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

Limit dostępnych 

środków : 
1 140 000,00 

Lp. nr wniosku 
nr 

identyfikacyjny 

imię i nazwisko/ nazwa 

wnioskodawcy 
tytuł operacji/zadania 

wnioskowana 

kwota 

pomocy w zł 

Zgodność 

z LSR 

(tak/nie)  

1. 1/1/2017/2017 062570641 Gmina Głuszyca 

"Sowiogórska przestrzeń aktywności w 

Głuszycy - modernizacja parku miejskiego 

poprzez budowę skateparku" 

237 706,94 tak 
 

2. 2/1/2017/2017 071041284 Gmina Pieszyce  
,,REMONT BASENU MIEJSKIEGO W 

PIESZYCACH PRZY UL. HERMANA 1”  
241 525,48 tak 

 

3. 3/1/2017/2017 063106292 Gmina Jedlina - Zdrój  
Modernizacja Kompleksu Sportowo - 

Rekreacyjnego w Jedlinie - Zdroju.  
241 402,74 tak 

 

 


