
 

U C H W A Ł A nr VIII/131/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 6 lipca 2017r. 

 

 

w sprawie przyjęcia listy grantów niewybranych 

w ramach naboru 2/2017/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 niewybranych, 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 uchwały Nr VIII/131/17 Rady LGD Zielony Pierścień 
 

Lista grantów niewybranych 

Numer naboru 

wniosków: 
2/2017/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 15-05-2017 07:30 do 31-05-2017 15:00 

Limit dostępnych 
środków : 

156 000,00 

Data sporządzenia 

listy : 
2017-07-06 

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 LSR 

Zgodność z 

ogłoszeniem 

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

 

 

 

Przyczyna 

niewybrania 

1. 5/2/2017/G 071824783 

STOWARZYSZENIE 

NIEZAPOMINAJKA 

BORYSÓW 

remont i 

urządzenie kuchni 

dla mieszkańców 

Borysowa 

7 609,00 TAK TAK 6 7 358,00 

Poniżej 

punkt A 

2. 3/2/2017/G 072127385 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Wojszynie 

Zajęcia 

aktywizujące i 

warsztaty 

rękodzieła. 

10 776,00 NIE NIE Nie oceniano 
Nie 

ustalono 

Poniżej  

punkt B 

 

Przyczyna niewybrania: 

A. Wniosek nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby punktów. 

B. Wniosek niezgodny z LSR i ogłoszeniem poprzez: 

1. Statut jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego działa organizacja. Stowarzyszenie może prowadzić tylko 

działalność zgodną ze statutem, czyli działać wyłącznie zgodnie z zapisanymi w statucie celami i sposobami ich realizacji. 

Przedstawiony we wniosku statut nie przewiduje działań w zakresie budowania kapitału społecznego poprzez inicjatywy 

aktywizujące lokalne społeczności. 

2. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu nie są zgodne z zakresem projektu grantowego.  

3. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu nie przyczynią się do osiągnięcia celu projektu 

grantowego. 

4. Na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić czy koszty planowane do poniesienia przez 

grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. 

 

W związku z powyższym wniosek nie podlegał dalszej ocenie i wyborowi. 

 

 

Sekretarz Rady 

Iwona Szlendak 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

 


