
  

 
 
 
 
Lista wniosków wybranych do finansowania wraz z ustaloną kwotą wsparcia 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.  

 
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 zł. 

Minimalna liczba punktów: 19,00 

LP nr wniosku nr identyfikacyjny 

imię i nazwisko/ 

nazwa 
wnioskodawcy 

tytuł operacji/zadania 

Zgodność  

z LSR 
(tak/nie) 

Liczba 

otrzymanych 
punktów  

wnioskowana 

kwota pomocy  
w zł 

Ustalona kwota wsparcia 

Intensywnoś

ć pomocy  

Mieści się  
w limicie 

środków 

(tak/nie) 

Publiczne 
środki 

wspólnotowe 

EFRROW w zł 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

stanowiący 
publiczne środki 

krajowe w zł. 

Ustalona 
kwota 

wsparcia  

w zł.   

1. 1/1/2017/2017 062570641 
Gmina 

Głuszyca 

"Sowiogórska 

przestrzeń aktywności  

w Głuszycy - 

modernizacja parku 

miejskiego poprzez 

budowę skateparku" 

tak 29,00 237 706,94 237 706,00 135 870,85 373 576,85 63,63% Tak 

2. 3/1/2017/2017 063106292 
Gmina Jedlina – 

Zdrój  

Modernizacja 

Kompleksu Sportowo - 

Rekreacyjnego  

w Jedlinie - Zdroju  

tak 29,00 241 402,74 241 402,00 137 983,10 379 385,10 63,63% Tak 

3. 2/1/2017/2017 071041284 Gmina Pieszyce  

"Remont  

basenu miejskiego  

w Pieszycach przy  

ul. Hermana 1" 

tak 28,73 241 525,48 241 525,00 138 053,00 379 578,00 63,63% Tak 

Suma: Wnioskowana kwota pomocy 720 635,16    

Suma: Publiczne środki wspólnotowe EFRROW 720 633,00   

Suma: Wkład własny wnioskodawcy stanowiący publiczne środki krajowe  411 906,95 
 

Suma: Ustalona kwota wsparcia  
1 132 539,

95 

 
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). 


