
 

U C H W A Ł A nr XXV/415/20 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 28 lipca 2020r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych 

w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.2 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start'up) 

 

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

 

§ 1.  

 

Przyjmuje się listę operacji niewybranych w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.2 Tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych (start'up), która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Sekretarz  

Jolanta Pecio 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/415/20 Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

 

Lista operacji niewybranych 

Numer naboru 

wniosków: 
18/2020 

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

Czas trwania naboru: od 05-06-2020 07:30 do 25-06-2020 15:00 

Limit dostępnych 

środków : 
840 000,00 

Data sporządzenia 

listy : 
2020-07-28 

Lp. 

Znak sprawy 

(indywidualne 

oznaczenie 

sprawy) 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Nazwa/imię i 

nazwisko podmiotu 

ubiegającego się o 

wsparcie 

Tytuł operacji określony we wniosku 

Kwota 

wsparcia 

wnioskowana 

przez 

podmiot 

ubiegający 

się o 

wsparcie 

Zgodność z 

LSR, 

ogłoszeniem 

i PROW 

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

1. 4/18/2020 072627202 Justyna Kowalik Usługi noclegowe oraz warsztaty dla turystów 60 000,00 TAK 5 60 000,00 

2. 24/18/2020 072641985 

Magdalena 

Laskowska - 

Markowska 

Adaptacja budynku suszarni tytoniu na potrzeby 

turystyczne 
60 000,00 NIE - 

Nie 

ustalono 

 

Przyczyna niewybrania dla poz. 1: 

W/w operacja nie została wybrana ponieważ nie uzyskała minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru 

operacji, która dla Przedsięwzięcia 1.2.2 wynosi 6 punktów. 

Przyczyna niewybrania dla poz. 2: 

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1lit c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.) o pomoc może ubiegać się 

podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. Do 

wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku. 

 
 

 

Sekretarz  

Jolanta Pecio 

 

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

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

 


