
 

U C H W A Ł A nr XVIII/280/19 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 02.01.2019r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy grantów, które nie podlegały ocenie oraz  niezgodnych 

z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju 

w ramach naboru 10/2018/G 

- Przedsięwzięcie nr 2.2.2 – Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego  

(przyrodniczego, historycznego, kulturowego) 

 

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

§ 1.  

Przyjmuje się listę grantów, które nie podlegały ocenie oraz niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub 

Lokalną Strategią Rozwoju, 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 XVIII/280/19 

Numer naboru wniosków: 10/2018/G 

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

Czas trwania naboru: od 25-10-2018 07:30 do 20-11-2018 15:00 

Limit dostępnych środków : 150 000,00 

Data sporządzenia listy : 2019-01-02 

Lista grantów, które nie podlegały ocenie 

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 

Przyczyna nie 

podlegania ocenie 

1. 2/10/2018/G 07237713395 

Stowarzyszenie 

"Zakręcone-

Kulturalnie 

Odnowienie kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej, 

jako przykład działań zachowania dziedzictwa kulturowego 

gminy Wojciechów. 

10 591,00 

Wniosek wycofany przez 

podmiot ubiegający się o 

wsparcie 

 

Lista grantów niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju 

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 

ogłoszeniem 

o naborze 

wniosków i 

PROW 

Zgodność 

z LSR 

1. 3/10/2018/G 074842484 

TOWARZYSTWO 

OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI - 

ODDZIAŁ W 

KAZIMIERZU 

DOLNYM 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich 

przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa 

Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym 

15 000,00 

NIE – 

Uzasadnienie 

poniżej 

TAK 

 

Uzasadnienie: 

Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach grantu muszą być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub 

Grantobiorca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej przez okres realizacji operacji 
oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20134. 

Do wniosku dołączono umowę użyczenia RGN.6850.13.2018 dotyczącą części nieruchomości, na której znajduje się kapliczka. Umowa ta została zawarta tylko do 8 

lutego 2019 r. Umowa nie obejmuje okresu realizacji (od kwietnia 2019) i okresu trwałości.  

W związku z powyższym nie zostały spełnione warunki przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-2020. 

 

Sekretarz Rady 

Iwona Szlendak 

 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

 

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

    


