
U C H W A Ł A   Nr II/23/16 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru operacji pn. 

Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Borysowie, 

złożonej przez 

Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów do dofinansowania w ramach LSR  

 

Na podstawie §11 ust 1 procedury naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż 

LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/16/Z Zarządu LGD Zielony 

Pierścień z dnia 23 września 2016r, po analizie wniesionego protestu 

 

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

§1 

Operacja nr 9/2/2016 

 

Nazwa: Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Borysowie 

złożona w naborze wniosków nr 2/2016 

w ramach Przedsięwzięcia nr Przedsięwzięcie 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury 

rekreacyjnej, Lokalnej Strategii Rozwoju 

na kwotę wsparcia w wysokości: 61 868,00 

przez: Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów, Borysów 53, 24-103 Żyrzyn o nadanym numerze 

identyfikacyjnym: 071824783 

uznana została za: 

- zgodną z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

- zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

§2 

W wyniku ponownej oceny w/w operacja: 

 

a) otrzymała 8,4 pkt i znalazła się z pozycją nr 7 na liście wybranych operacji 

b) uzyskała minimum punktowe możliwe do otrzymania w ramach zakresu - TAK 

c) nie zmieściła się w dostępnym w konkursie limicie środków 

d) została wybrana do dofinansowania 

e) 

Rada ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 61 868,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) 

oraz intensywność pomocy na poziomie 97 % kosztów kwalifikowalnych. 

f) Dostępność środków w konkursie: 543 000,00 zł 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz Rady 

Iwona Szlendak 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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



 

1. Uzasadnienie oceny: 

W wyniku oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.2 

– Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej niniejsza operacja uzyskała następującą 

liczbę punktów w poszczególnych kryteriach wyboru: 

- kryterium „okres realizacji operacji” – 2 pkt – Wnioskodawca zadeklarował realizację 

operacji w okresie do 12 m-cy od dnia podpisania umowy; 

- kryterium „doradztwo w Biurze LGD” – 2 pkt – Wnioskodawca skorzystał z doradztwa 

zgodnie z regulaminem świadczenia usług doradczych, a złożony wniosek o przyznanie 

pomocy jest kompletny; 

- kryterium „innowacyjność projektu” – 0pkt – Działania wykazane w załączniku do wniosku 

(Formularz 2/P-2.1.2) nie zostały uznane przez Członków Rady jako innowacyjne na obszarze 

objętym wdrażaniem LSR; 

- kryterium „brak obiektu rekreacyjnego” – 1,4 pkt – Po analizie złożonego protestu 

wniosek został skierowany do ponownej oceny, w wyniku której w ramach tego kryterium 

otrzymał średnią ocenę 1,4 pkt; 

- kryterium „program urządzenia obiektu rekreacyjnego” – 0 pkt. – Wnioskodawca nie 

udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 4/P-2.1.2 Program 

urządzenia obiektu rekreacyjnego; 

- kryterium „wielkość wsparcia” – 2 pkt – Wnioskowana wielkość wsparcia nie przekracza 

kwoty 78000,00 zł; 

- kryterium „miejsce realizacji operacji” – 1 pkt – projekt będzie realizowany w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców; 

Łączna liczba uzyskanych punktów wynosi 7. 

 

2. Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia: 

Rada LGD zweryfikowała kwotę wsparcia zgodnie z procedurami i ustaliła ją w wysokości 

równej kwocie wnioskowanej. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że Wnioskodawca 

prawidłowo zastosował reguły wyliczania kwoty dofinansowania.  


