Udanin, 05 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr LXX/19.2/19
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Szlakiem Granitu"
z dnia
05.08.2019 r.
w sprawie: wyboru operacji
Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu oceny wniosku o przyznanie
pomocy złożonego w informacji nr 1/2019/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Aktywizacja
społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o
lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1
Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 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 - Dz.U. 2017, poz. 772 z poz. zm.) przez:

1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię/Nazwa wnioskodawcy

STOWARZYSZENIE LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM
GRANITU”

Nr Identyfikacyjny wnioskodawcy

062 982 184

Nr WoPP

1/1/OW

Data i godzina złożenia WoPP

29.08.2019 / 8:00

Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym
w WoPP

„Przebudowa pomieszczenia w pałacu w
Morawie na miejsce do aktywizacji
mieszkańców”

Kwota pomocy o jaką ubiegał się
45 000,00 zł
wnioskodawca zgodna z kwotą w WoPP
uchwala się co następuje:
Zatwierdza się ocenę wstępną- zgodności operacji z PROW 2014-2020 – operacja jest
zgodna z PROW 2014-2020.
Na podstawie zgodności operacji z LSR – stwierdza się, że operacja jest zgodna z LSR.
Na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się, że operacja uzyskała 9,17 pkt. i
została umieszczona na liście wybranych operacji do dofinansowania w pozycji nr 1.
Stwierdza się, że operacja spełnia warunki uzyskania finansowania.
Uzasadnienie:
Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020, jest zgodna z LSR. W ocenie wg lokalnych
kryteriów wyboru operacji uzyskała ilość punktów, które kwalifikują operację do uzyskania
dofinansowania w ramach naboru. Operacja mieści się w limicie dostępnych środków. Kwota
przyznana 45 000,00 zł.
Przewodniczący Rady
Marcin Malinowski

