
 

U C H W A Ł A nr VII/116/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 2 czerwca 2017r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy grantów niewybranych 

w ramach naboru 1/2017/G w zakresie warsztatów, szkoleń, wydarzeń 

 

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.  

 

 

 

 

p.f. Sekretarza Rady 

Stanisław Wójcicki 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII/116/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

Lista grantów niewybranych 

Numer naboru 

wniosków: 
1/2017/G – warsztaty, szkolenia, wydarzenia 

Zakres tematyczny: 

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

§2. ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami 

§2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami 

Czas trwania naboru: od 06-04-2017 07:30 do 24-04-2017 15:00 

Limit dostępnych 

środków : 
70 000,00 

Data sporządzenia 

listy : 
2017-06-02 

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 

Zgodność z 

ogłoszeniem 

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Przyczyna 

niewybrania 

1. 20/1/2017/G 072415102 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ 

INICJATYW 

SPOŁECZNYCH ,, 
PARALOTNIA" 

Organizacja warsztatów 

zielarskich 
8 730,00 TAK TAK 6 

 

 

8 730,00 
Poniżej 

punkt A  

2. 11/1/2017/G 072371395  

Stowarzyszenie 

"ZAKRĘCONE - 
KULTURALNIE" 

Organizacja szkolenia : 

Wioski tematyczne - 

szansą wykorzystania, 

zachowania i 

promowania 
dziedzictwa 

przyrodniczego , 

kulturowego i 

historycznego. 

9 762,00 NIE NIE 

Wniosek nie 

podlegał 

ocenie wg 
lokalnych 

kryteriów 

 

 

 

 

 
0 

Poniżej 

punkt B 

3. 14/1/2017/G 072397033 

Fundacja Lubelska 

Straż Ochrony 

Zwierząt 

Zajęcia edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży na 
temat wybranych 

gatunków dzikich 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem.  

4 062,00 TAK NIE 

Wniosek nie 
podlegał 

ocenie wg 

lokalnych 

kryteriów 

 

 
 

 

0 

 

 
 

Poniżej 

punkt C 

Przyczyna niewybrania: 

A. Wniosek nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby punktów 

B. Wniosek niezgodny z LSR, ogłoszeniem i PROW 2014-2020. Na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić czy 

zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez zgodność z zakresem 

tematycznym projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie. 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 odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca w terminie nie złożył wyjaśnień w zakresie dotyczącym zgodności z warunkami udzielenia wsparcia 

obowiązującymi w ramach naboru. 

C. Wniosek niezgodny z ogłoszeniem i PROW 2014-2020. Wnioskowana kwota wsparcia jest niższa niż 5tys. zł. Ponadto wersja papierowa wniosku 

nie ma odpowiedniej sumy kontrolnej z Generatora. 

p.f. Sekretarza Rady 

Stanisław Wójcicki 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

 


