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LISTA RANKINGOWA ZADAŃ W RAMACH NABORU NR 4/2017/G ZAKOŃCZONEGO W DNIU 22.05.2017 roku 

 
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” Zarząd LGD informuje, że w dniu 14.06.2017 roku odbyło się 

posiedzenie Rady oceniające zadania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz 

zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze. Jednocześnie informujemy grantobiorców o możliwości złożenia odwołania w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z informacją o decyzji Rady, nie później jednak niż 13 dnia od wysłania przez biuro zawiadomienia. Odwołanie 

należy składać osobiście w formie pisemnej w biurze LGD przy ul. Kościelnej 5 w Kłodawie. Karty oceny będą udostępniane na żądanie grantobiorcy i nie 

będą dostępne dla innych stron. W odwołaniu, o którym mowa wyżej, należy podać kategorię, której punktacja budzi zastrzeżenie oraz uzasadnienie dla 

przyznania większej liczby punktów w tej kategorii. Inne kwestie nie są przedmiotem odwołania i nie będą rozpatrywane. 

Poniżej lista rankingowa ocenionych zadań i lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. 
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Z LSR 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW  

W RAMACH 

OCENY 

 

 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

WSPARCIA 

INTENSYWNOŚĆ 

POMOCY 

KWOTA 

WSPARCIA 

USTALONA 

PRZEZ LGD 

ZADANIE 

MIEŚCI SIĘ 

W 

RAMACH 

LIMITU 

1. 1

. 
SD-4/2017/G/1 069191511 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Miasta Dąbie 

n/Nerem 

Wydanie 

publikacji pt: 

„Zanikające 

zawody, profesje  

i zajęcia” jako 

narzędzie 

promujące obszar 

LGD 

TAK 9 14 022 95,00% 14 022 TAK 

2.  SD-4/2017/G/2 072592081 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

i Wsi w Wólce 

Czepowej 

Szlakiem dworków  

i pałaców gminy 

Kłodawa - wydanie 

publikacji promującej 

obszar 

TAK 8 13 965 95,00% 13 965 TAK 
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Zadania na liście są uporządkowane wg malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku takiej 

samej liczby punktów o kolejności na liście decydowała w pierwszej kolejności większa liczba punktów w kryterium dotyczącym miejsca realizacji zadania – 

kryterium nr 3 Karty oceny 4 C, w drugiej data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy wpisana w rejestrze przyjętych wniosków prowadzonym przez 

LGD. 

 

Wnioskowana kwota pomocy przez grantobiorców:  27 987 zł  

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 30 000 zł 

 

Lista członków Rady, którzy wzięli udział w posiedzeniu: 

1. Wróblewska Kazimiera – Przewodniczący Rady 

2. Fraszczyk Włodzimierz – Zastępca Przewodniczącego Rady 

3. Dominiak Bożena - Sekretarz Rady 

4. Bezkowski Jerzy 

5. Estkowski Wojciech 

6. Grabowski Adam 

7. Kolbus Marzena 

8. Mruk Elżbieta 

9. Onderski Romuald 

10. Pacholczyk Sylwia 

11. Siwiński Witold 

Informacje dotyczące wyłączenia członków Rady z oceny wniosków w przypadku wystąpienia konfliktu interesów znajdują się w zamieszczonym 

protokole z posiedzenia Rady.    


