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Protokół 

 z VIII Posiedzenia Rady 

 „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania  

w dniu 16.11.2018 r. 

 

 

 

W dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 900 w Wieruszowie przy ulicy Rynek 1-7 sala 

nr 27 (sala sesji) odbyło się VIII Posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna 

Grupa Działania. Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Sylwia Olbińska.  

 

Pkt. 2 

Po powitaniu wszystkich zebranych Wiceprzewodnicząca Rady na podstawie 

załączonej listy obecności z dnia 16 listopada 2018 r., na którą wpisało się 10 z 15 osób 

uprawnionych do głosowania stwierdziła prawomocność posiedzenia. Podczas posiedzenia 

Rady zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b 

oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej 

zamieszczone zestawienie. 

 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

3 30,00 % 

Gospodarcza 2 20,00 % 

Rolnicy 2 20,00 % 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 20,00 % 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 20,00 % 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

4 40,00 % 

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” 

Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do 

głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu udział wzięli pracownicy biura LGD: 

Pani Marzena Kaczmarek, Pan Wiesław Świątkowski oraz Pani Patrycja Chrzan. 

 

Pkt. 3 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany 

w zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady porządek obrad: 

1. Powitanie 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady. 

5. Złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, a także 

oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady 

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego 
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postanowień przez członków Rady, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych 

posiedzeniach. 

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

wniosków prowadzonego przez LGD. 

7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru grantobiorców oraz ustalenia 

kwoty pomocy. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zakończenie. 

 

Zaproponowany przez Wiceprzewodniczącą Rady porządek obrad został przyjęty 

jednomyślnie. 
 

Pkt. 4 

W kolejnym punkcie Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Sylwia Olbińska zarządziła 

wybór sekretarza Posiedzenia Rady. Na sekretarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

kandydata jednogłośnie wybrana została Pani Kazimiera Chrobot.  

 

 

Pkt. 5 

W punkcie 5 porządku obrad wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli 

oświadczenia o zachowaniu bezstronności podczas głosowania.  

 

Na zakończenie tego punktu obrad Wiceprzewodnicząca poinformowała, że: 

 Pan Dariusz Rejman wyłączył się z oceny wniosku nr 1/2/2018/G. W związku, z czym 

wniosek ten oceniało 9 członków rady.  

Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 

3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie. 

 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

2 22,22 % 

Gospodarcza 2 22,22 % 

Rolnicy 2 22,22 % 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 22,22 % 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 22,22 % 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

4 44,44 % 

 

 Pan Leszek Dominas wyłączył się z oceny wniosku nr 7/3/2018/G. W związku, 

z czym wniosek ten oceniało 9 członków rady. 

Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 

3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie. 
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Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

2 22,22 % 

Gospodarcza 2 22,22 % 

Rolnicy 2 22,22 % 

Ochotnicze Straże Pożarne 1 11,11 % 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 22,22 % 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

4 44,44 % 

 

 Pani Krystyna Czernecka wyłączyła się z oceny wniosków nr 8/3/2018/G 

i 11/3/2018/G. W związku, z czym wnioski te oceniało 9 członków rady. 

Podczas oceny tych wniosków zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 

3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie. 

 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

3 33,33 % 

Gospodarcza 2 22,22 % 

Rolnicy 1 11,11 % 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 22,22 % 

Koła Gospodyń Wiejskich 1 11,11 % 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

4 44,44 % 

 

Pozostałe wnioski oceniało 10 członków Rady. Podczas oceny tych wniosków zapewniony 

był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był 

parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie. 

 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

3 30,00 % 

Gospodarcza 2 20,00 % 

Rolnicy 2 20,00 % 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 20,00 % 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 20,00 % 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

4 40,00 % 
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Pkt. 6 

W następnym punkcie kierownik biura poinformowała obecnych, że w odpowiedzi na 

ogłoszenia o naborach nr: 

 2/2018/G - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna wpłynęło 

7 wniosków o powierzenie grantu, 

 3/2018/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 11 wniosków o powierzenie 

grantu. 
 

Ponadto w punkcie tym omówiono wnioski złożone w ramach naboru.  

 

Pkt. 7 

 

W punkcie 7 porządku obrad oceniono wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenia 

o naborach wniosków nr: 

 

 2/2018/G na operacje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub 

kulturalnej 
 

1. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  GMINA CZASTARY 

 Tytuł zadania: Przebudowa Centrum Kultury w Kątach 

Walichnowskich 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 19 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  44 370,00  zł. 

 

2. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADOSTÓW 

 Tytuł zadania: Przebudowa Centrum Kultury w Radostowie 

Pierwszym 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 22 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  28 960,00  zł. 
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3. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Osowej 

 Tytuł zadania: Modernizacja świetlicy w Osowej 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 22 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  34 290,00  zł. 

 

4. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Dymkach 

 Tytuł zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Dymkach 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 18 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  45 500,00  zł. 

 

5. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiczu 

 Tytuł zadania: Wykonanie remontu dachu na remizie OSP część 

świetlicowa 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 21 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  27 870,00  zł. 

 

6. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach 

 Tytuł zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 26 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 
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 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  45 500,00  zł. 

 

7. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/2/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach 

 Tytuł zadania: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 

świetlicy wiejskiej przy OSP Łęki 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 22 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  38 000,00  zł. 

 

 3/2018/G na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego 

 

1. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie 

 Tytuł zadania: RENOWACJA I RESTAURACJA ZABYTKOWEJ 

AMBONY W KOŚCIELE CMENTARNYM 

ŚWIĘTEGO ROCHA W KUŹNICY SKAKAWSKIEJ 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 17 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  42 985,00  zł. 

 

2. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŻDŻARY 

I WIEWIÓRKA 

 Tytuł zadania: Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu 

Gminy Bolesławiec 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  
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 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  11 060,00  zł. 

 

3. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 

 Tytuł zadania: Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 18 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  22 750,00  zł. 

 

4. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI  

MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC 

 Tytuł zadania: Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w 

Mieleszynie 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  15 400,00  zł. 

 

5. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE 

 Tytuł zadania: Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 17 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  15 850,00  zł. 
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6. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH 

 Tytuł zadania: Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w 

Żdżarach 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  15 600,00  zł. 

 

7. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Gmina Bolesławiec 

 Tytuł zadania: Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii 

energetycznej 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 15 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  24 130,00  zł. 

 

8. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 8/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Stowarzyszenie Gospodyń "Wójcin nad Prosną" 

 Tytuł zadania: Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  5 740,00  zł. 

 

9. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 9/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej 

 Tytuł zadania: Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 
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 Rada przyznała zadaniu 19 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  28 930,00  zł. 

 

10. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 

10/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa 

 Tytuł zadania: Przebudowa obelisku upamiętniającego II wojnę 

światową i zagospodarowanie placu wokół niego. 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 25 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  32 315,00  zł. 

 

11. W odniesieniu do zadania objętego wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 

11/3/2018/G: 

  Nazwa/imię i nazwisko:  Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ 

 Tytuł zadania: Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległości 

 Rada uznała zadanie za zgodne z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną 

a Wartą” – LGD). 

 Rada przyznała zadaniu 17 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskało ono minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania zadania 

do finansowania. 

 Rada wybrała zadanie do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  19 680,00  zł. 

 

 

Oceny dokonywano według kolejności wpływu wniosków do biura LGD. Wszystkie oddane 

głosy (poprzez wypełnienie kart) w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz w sprawie 

oceny operacji według lokalnych kryteriów były ważne. 

 

Następnie Rada na podstawie wyników oceny przyjęła: 

 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 2//2018G (na zadania w zakresie 

infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej): 

 Listę zadań zgodnych z LSR  

 Lista zadań ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej 

 Listę zadań wybranych  

 




