
U C H W A Ł A N r 32/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 4/2017 z dn. 10-04-2017 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 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności 
gospodarczej.   
 

 

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 4/2017 

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 rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.   
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 32/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 4/2017 z dn. 10-04-2017 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 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.   

 

 

Pomoc w zakresie: §2. ust.1 pkt.2c 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 : 

1 200 000,00 

Lp. nr wniosku 
nr 

identyfikacyjny 

imię i nazwisko/ 

nazwa wnioskodawcy 
tytuł operacji/zadania 

wnioskowana 

kwota 

pomocy w zł 

Zgodność 

z LSR 

(tak/nie)  

1. 1/4/2017/2017 061894590 

ZŁOTA WODA 

GRACJAN 

RUDNICKI  

Wykorzystanie lokalnego potencjału 

kulturalnego, historycznego i przyrodniczego 

do rozwoju działalności firmy.  

300 000,00 tak 
 

2. 2/4/2017/2017 072452725 
Instal - World Paweł 

Mroziński 

Rozwój firmy w branży turystycznej z 

wykorzystaniem lokalnego potencjału 

kulturalnego, historycznego i przyrodniczego.  

300 000,00 tak 
 

3. 3/4/2017/2017 072475021 

DACH-

KONSTRUKTOR Sp. 

z o. o.  

Budowa ekologicznych szkieletów drewnianych 

oraz produkcja ekologicznego brykietu 

drzewnego oraz desek tarasowych, 

podłogowych i boazeryjnych. 

300 000,00 tak 
 

4. 4/4/2017/2017 072062825 Fundacja Na Szlaku  

Wprowadzenie na rynek regionalny aplikacji 

mobilnej łączącej turystów z przewodnikami, 

promującej walory turystyczne LGD 

Partnerstwo Sowiogórskie. 

246 360,40 tak 
 

5. 5/4/2017/2017 068290970 

PHU Ośrodek 
Turystyki 

Weekendowej „Przy 

Górze” Anna Gojdka 

Budowa systemu naśnieżania stoku 

narciarskiego w Górach Sowich.  
300 000,00 tak 

 

6. 6/4/2017/2017 056213261 

Mariusz Safader Usługi 

Remontowo 

Budowlane 

"Budowa parku linowego w wersji 

ornitologicznej" 
272 915,00 tak 

 

7. 7/4/2017/2017 072472433 
PHU MARGO 

Marzena Kohlschreiber  

Rozszerzenie oferty firmy poprzez zakup 

ekoinnowacyjnej koparko-ładowarki 
217 000,00 tak 

 

8. 8/4/2017/2017 072585101 
PPHU "Paweł" - Paweł 
Mierzejewski Zacisze 

Trzech Gór  

Rozwój działalności turystycznej w obszarze 

LGD Sowiogórskie poprzez realizację projektu 
firmy PPHU Paweł - Paweł Mierzejewski 

Zacisze Trzech Gór. 

225 183,91 tak 
 

9. 9/4/2017/2017 072586592 
P.O.D. "URBANIAK" 

SP. Z O.O.  

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup środka 

trwałego oraz zwiększenie atrakcyjności 

lokalnego rynku pracy.  

161 015,00 tak 
 

10. 10/4/2017/2017 069450356 Bekus Agnieszka 

Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego w 

Górach Sowich na potrzeby prowadzonej 

działalności z zakresu rekreacyjnej jazdy 

konnej. 

300 000,00 tak 
 

 


