
Lista wniosków wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 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 

identyfikacyj

ny 

imię i 

nazwisko/ 

nazwa 

wnioskodaw

cy 

tytuł 

operacji/zadan

ia 

Zgodno

ść z 

LSR 

(tak/nie) 

Liczba 

otrzymany

ch 

punktów 

wnioskowa

na kwota 

pomocy w 

zł 

Ustalon

a kwota 

wsparci

a 

Intensywno

ść pomocy 

(%) 

Mieści 

się w 

limicie 

środkó

w 

(tak/ni

e) 

1. 
1/4/2017/201

7 
061894590 

ZŁOTA 

WODA 

GRACJAN 

RUDNICKI  

Wykorzystanie 

lokalnego 
potencjału 

kulturalnego, 

historycznego i 

przyrodniczego 

do rozwoju 

działalności 

firmy.  

tak 41,73 300 000,00 
300 

000,00 
59,00 tak 

2. 
8/4/2017/201

7 
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. 

tak 38,45 225 183,91 
225 

183,00 
59,99 tak 

3. 
10/4/2017/20

17 
069450356 

Bekus 
Agnieszka 

Budowa 

budynku 

sportowo - 

rekreacyjnego 

w Górach 

Sowich na 
potrzeby 

prowadzonej 

działalności z 

zakresu 

rekreacyjnej 

jazdy konnej. 

tak 38,36 300 000,00 
300 

000,00 
59,90 tak 

4. 
2/4/2017/201

7 
072452725 

Instal - 

World Paweł 

Mroziński 

Rozwój firmy 

w branży 

turystycznej z 

wykorzystanie

m lokalnego 

potencjału 

kulturalnego, 

historycznego i 
przyrodniczego

.  

tak 37,82 300 000,00 
300 

000,00 
64,90 tak 

5. 
5/4/2017/201

7 
068290970 

PHU 

Ośrodek 

Turystyki 
Weekendowe

j „Przy 

Górze” Anna 

Budowa 

systemu 

naśnieżania 
stoku 

narciarskiego 

w Górach 

tak 36,82 300 000,00 
300 

000,00 
59,90 nie 



Gojdka Sowich.  

6. 
4/4/2017/201

7 
072062825 

Fundacja Na 

Szlaku  

Wprowadzenie 
na rynek 

regionalny 

aplikacji 

mobilnej 

łączącej 

turystów z 

przewodnikami
, promującej 

walory 

turystyczne 

LGD 

Partnerstwo 

Sowiogórskie. 

tak 35 246 360,40 
246 

360,00 
64,90 nie 

7. 
6/4/2017/201

7 
056213261 

Mariusz 

Safader 

Usługi 

Remontowo 

Budowlane 

"Budowa parku 

linowego w 

wersji 

ornitologicznej

" 

tak 34,55 272 915,00 
272 

914,00 
70 nie 

Suma ustalonej kwoty wsparcia 
1 944 
457,00  

 

 
Zgodnie z zapisami § 23 ust. 7 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” o  
miejscu na liście operacji wybranych do finansowania decydowała liczba punktów przyznanych podczas oceny wg. lokalnych 
kryteriów wyboru. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decydowała wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy w biurze LGD. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności 
na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza 
wyższe miejsce na liście rankingowej). 

 


