
U C H W A Ł A nr XV/261/18 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 08.08.2018r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy grantów niezgodnych 

z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju 

w ramach naboru 6/2018/G  

– Przedsięwzięcie 2.1.3 – Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej  

 

Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” uchwala co następuje:  

§ 1.  

Przyjmuje się listę grantów niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, w 

ramach naboru 6/2018/G – Przedsięwzięcie 2.1.3 – Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji 

społecznej,  która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Sekretarz Rady 

Iwona Szlendak 

 

................................................................................  

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

................................................................................  

  



 

Załącznik nr 1 do U C H W A Ł Y nr XV/261/18 

Lista grantów niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju 

Numer naboru 

wniosków: 
6/2018/G 

Zakres tematyczny: §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami 

Czas trwania naboru: od 15-06-2018 07:30 do 02-07-2018 15:00 

Limit dostępnych 

środków : 
94 534,00 

Data sporządzenia listy 

: 
2018-08-08 

Lp. 

Znak sprawy 

(indywidualne 

oznaczenie 

sprawy) 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Nazwa/imię i 

nazwisko podmiotu 

ubiegającego się o 

wsparcie 

Tytuł grantu określony we wniosku 

Kwota 

wsparcia 

wnioskowana 

przez 

podmiot 

ubiegający 

się o wsparcie 

Zgodność z 

ogłoszeniem 

o naborze 

wniosków 

Zgodność z 

LSR 

1. 5/6/2018/G 074706762 Krzysztof Pietrzyk Integracja pokoleń w Willi Róż w Palikijach Drugich 12 000,00 

NIE – 

uzasadnienie 

poniżej 

NIE – 

uzasadnienie 

poniżej 

 

Uzasadnienie: 

5/6/2018/G –  

1. W projekcie brakuje informacji w jaki sposób zadanie wpłynie na integrację społeczną mieszkańców. Nie wskazano 

konkretnych efektów integracyjnych zadania oraz wskaźników które mierzyłyby te efekty. 

2. Koszt zakupu pieca konwekcyjno-parowego uznany został za niekwalifikowany. Usunięcie tego wydatku z zakresu 

rzeczowo-finansowego projektu powoduje, że planowane kwalifikowalne koszty realizacji zadania wynoszą 5 000,00 

zł, a wnioskowana kwota pomocy jest niższa niż 5000,00 zł co jest niezgodne z warunkami otrzymania wsparcia 

wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

3. W projekcie brakuje wielu podstawowych informacji pozwalających ocenić jego zgodność z celami określonymi w 

ogłoszeniu o naborze oraz ocenić racjonalność kosztów. 

   

Wniosek te nie spełniaj wymogów wstępnej weryfikacji i nie podlegał one dalszej ocenie i wyborowi. 

 

  

Sekretarz Rady 

Iwona Szlendak 

 

................................................................................  

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

................................................................................  

 


