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UCHWAŁANr 10/06/2018 ,

Rady Lokalnej Grupy DziałaniaPartnerstwo Ducha Gór
w dniu 29-06-2018 r.

W sprawię:
przilęcia listy operacji wybranych, ąodnych z LsR; Hóre uzyskaĘ minimalnq ilość punktów i mieszczq się
y lt_yicie wska7anym w ogłosx,eniu, złożonJlch w czasie trwania naboru nr 05/2018 od 02-05-2018 do 16-05-2018r, w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wspircie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokier9wanego Przez sPołecznoŚĆ", objętógo Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014_2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rńnego na rzecz Rozwoju Obszarów WĘskich.
NaPodstawie §29 Pkt 11 Statutu Stowarzyszeniaoraz §8 pkt.2 procedury oceny Wniosków StowarzyszeniaLokalna GruPa Działania Partnęrstwo Ducha Gór, w Ź-ią.uu z ogloszonym naborem nr 05/2018 LokalnejGrupy DziŃania Partnerstwo Ducha GÓr, trwającym W okresie od 02-05-2018 do 16-05-2018 r., w ramach
Poddziałania I9,2,,WsParcie na wdrażanie opeiacji w rama_ch. strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przezspołecznoŚĆ", objętego Programem Rozwoju obŚzarow Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środkówEuroPejskiego Funduszu Rolnego na rzecz ńozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje z zalłesu: Budowa lub
Przebudowa ogólnodostęPnej i niekomercyjnej inńastruktury turysĘcznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wramach zakresu o którYm mowaW § 2 ust. ipkt 6rozporządzeniaMinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia24września 2015 r, w sprawie szczegółowych warunków i trybu pruyznawania pomocy finansowej w ramach
Poddziałania o,WsParcię na wdrużanie operacji w ramach. .t.uLgii rozwoju lokalnego kierowaneg o przezsPołecznoŚĆ" objętego Programem Rozwoju O6szarów Wiejskich ialatazoią-zozo (tj. Dz.U. z2017 r. poz.772, Poz, 1588) , PrzY limicie Środków w wysokości 633 762,50 zł, zgodnie z procedurą wyboru operacji,uchwala co następuje:

§1PrzYjmuje się listę oPeracji wybranych, zgodnych z LŚR, które uzyskały minimalną ilośó punktów i mieszcząsię w limicie wskazanYm W ogłoszeniu,, Źłozónę * 
"ru.i. 

trwania naboiu n, 05/20I8,w ramach poddziałania19,2 ,,WsParcie na wdraŻanie oPeracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg o przezspołeczność,,,objętego Programem Rozwoju obsŹarów Wiejskich ia tata 2014-2020 Ź udziałęm sioakow EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzeczRozwoju ObszarówWiej skich.

Lista operacji, o której mowa w 1 stanow i załącznik .\'o" niniejszej uchwały.
§3WYkonanie uchwałY Powierza się Zarządowi Stowarzyizenia LGD partnerstwo Ducha Gór.
§4

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało .9... Członków Radv LGD
Za odrzucęniem uchwały gĘsowało ..Q., Członków naay rCO
Od głosu wstrzymało się ...Q. Członków Rady LGD
stwierdza s i ę, ze niniej sza uchwała zo stała zatwier dzona.

Wiceprzew odniczącaRady LGD, .{'SrWłlUnł-

:.r ] 
".;

i*§§' ,]



ffil .,_'-'-'\'ffł | :.::J -
"**:- 

:ś]i-*, "'i+i§§-- .] :*,"'

UldikZał lKnr l do U C H WA Ł YNr 1010612018

Lista operacji wybranych do dofinansowania
Nunrer naboru
rvn ios kó rv: 05/20l8

Zakres tematycZny:
sizdnia2,1września20l5r'(t.j'Dz'U'z2017r.poz,?72,poz,1588)

od 02-05-2018 do l6-05-2018

633 762,50

czas trwania naboru;

Limit dostępnych
środkórv ;

Data sporządzenia
listv; 29-06-2018

Lp.

Znak sprawy
(indywidualne

oznaczenie
sprawy)

Nrl
idenlvfikacvinv I Nazrva/imię i

no-dmioru " ; nazwiskopodmiotu

ubiegającego I ubiegającego się o

sięowsparcie I wsParcle

Tytul operacji określony wc wniosku

Kwota
wsparcia

wnioskowana
przez

podmiot
ubiegający

się o
wsparcie

Zgodność
z LSR

Liczba I Ustalona
otrzymanych I kwota

punktów I wsparcia

OPERACJAMIEŚCISĘ W ,IMICIE ŚRODKOW WSKAZANYCH W OGŁOSZENru o KONKI]RSIE

l 03i05/20I 8 07192l736
ochotnicza straz
Pozarna w Szklarskiej
Porębie

Budorva skrveru,,Ducha Gór'' l99 999,00 TAK 7,/ l 99 999,00

2 0,1/05/20 1 8 07465l16
Stowarzyszenie
Przyjaciół Podgórzyna
PoGORZE

Stwozenie Obiektu Rekreacyjno - Kulturorvego
rv Podgórzynie l 89 900,8] TAK 72 l 89 900,8 l

3. 0]i05l20]8 070968510 Stowarzyszenie Senior

Udostępnienie mieszkańcom i turvstom
inlrastruktury lur)srycZno rekreacljne'] pn,
..Park lekreacji fęcza.. w MysIakou:iiach przy
ul, wlóknlarzv

21l254,00 TAK 70 ż1I 254,00

,Kt 
RSIE

TAK
4 02/05/20 l 8

ochotnicza strż
pożarna w Janorvicach
Wielklch

Br",dorva ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn,
,,Rudarvski Las" 92 1 83,00 67 86 l6],,13

Wiceprzewodnicząca Rady
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