
 

U C H W A Ł A nr XIII/225/18 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 11 kwietnia 2018r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych 

z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju 

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 niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju 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  

Kazimiera Wójtowicz 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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



Załącznik nr 1 

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju 

Numer naboru wniosków: 11/2018 

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 19-02-2018 07:30 do 09-03-2018 15:00 

Limit dostępnych 
środków : 

540 000,00 

Data sporządzenia listy : 2018-04-11 

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 

Zgodność 

z LSR 

1. 14/11/2018 074238795 Anna Wróblewska 
Otworzenie firmy usługowej sprzątającej „Świeży Dom” 
posługującej się ekologicznym sprzętem i środkami 

60 000,00 NIE NIE 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 1 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.) pomoc na operację w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Do wniosku nie dołączono 

dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku. 

   

Sekretarz  

Kazimiera Wójtowicz 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

 


