
 

U C H W A Ł A nr VII/99/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

z dnia 2 czerwca 2017r 

 

 

w sprawie przyjęcia listy grantów niezgodnych 

z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju 

w ramach naboru 1/2017/G w zakresie wydawnictw i publikacji 

 

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

 

§ 1.  

Przyjmuje się listę grantów 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.  

 

 

 

 

p.f. Sekretarza Rady 

Stanisław Wójcicki 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

  



 

Załącznik nr 1 do U C H W A Ł Y nr VII/99/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

Lista grantów niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju 

Numer naboru wniosków: 1/2017/G – wydawnictwa i publikacje 

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 : 
80 000,00 

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 

ogłoszeniem 

o naborze 

wniosków 

Zgodność 

z LSR 

1. 9/1/2017/G 072127385 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Wojszynie 

Przewodnik turystyczny dla rowerzystów - obszar trójkąta 

turystycznego 
9 288,00 

NIE – 

uzasadnienie 

A 

TAK 

2. 16/1/2017/G 063916093 
LUDOWY KLUB 
SPORTOWY "CISY" 

W NAŁĘCZOWIE 

Wydanie publikacji z zakresu propagowania dziedzictwa 
kulturowego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

12 125,00 
NIE – 

uzasadnienie 

B 

TAK 

 

Uzasadnienia: 

A. Grantobiorca nie wykazał, że: 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza 

realizować, lub 

-  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub 

-   wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować. 

B. Grantobiorca znajduje się w rejestrze przedsiębiorców KRS 

Wnioski te nie spełniają wymogów wstępnej weryfikacji i nie podlegają one dalszej ocenie i wyborowi. 

 

 

p.f. Sekretarza Rady 

Stanisław Wójcicki 

 

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

Przewodniczący Rady 

Andrzej Bujek 

 

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

 

 


