
UCHWAŁA 

                                                                  I/11/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

„ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 11.01.2017 roku 

w sprawie wyboru operacji, pt.: „Izabela Perkowska – gospodarstwo agroturystyczne”   
do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.) 
 
Na podstawie § 28 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Rada LGD 
stwierdza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Rada uznaje operację nr LGD - DWiLS/I/12/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Izabela Perkowska – gospodarstwo 

agroturystyczne”, złożoną przez Perkowska Izabela, ul. Cmentarna 37, 21-136 Firlej, PESEL:92031614440, 
NIP:7142030405 na wnioskowaną kwotę wsparcia: 76 000,00 zł, za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

2. Liczba głosów za - 11, przeciw - 0, wyłączonych z głosowania - 0. 
 

§ 2 
1. W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD operacja uzyskała 20 punktów. 
2. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania przez ocenianą operację wynosi 19. 
 

§ 3 
1. Dostępność środków LGD do finansowania operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, w niniejszym naborze wynosi 800 000,00 zł. 

2. Maksymalna intensywność pomocy dla działania wynosi 100%. Dla wybranej do finansowania operacji ustala się 
kwotę wsparcia w wysokości 76 000,00 zł. 

3. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 
4. Uzasadnienie wyboru operacji: 

a) kryterium 1: przedmiot rozwijanej działalności – 4 pkt – wnioskodawca zamierza prowadzić działalność w 
zakresie turystyki i rekreacji, 
b) kryterium 2: liczba nowoutworzonych miejsc pracy -  2 pkt – wnioskodawca stworzy jedno miejsce pracy w 
ramach samozatrudnienia, 
c) kryterium 3: przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej – 8 pkt – wnioskodawca należy do osób 
z grupy defaworyzowanej osób do 35 roku życia oraz kobiet wiejskich, 
d) kryterium 4: innowacyjność operacji – 0 pkt – po analizie przedstawionego opisu we wniosku i biznesplanie 
umieszczone w opisie rozwiązania nie spełniają kryterium innowacyjności, 
e) kryterium 5: wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – 0 pkt – po analizie 
przedstawionego opisu we wniosku i biznesplanie umieszczone w opisie rozwiązania nie spełniają kryterium 
ochrony środowiska i klimatu, 
f) kryterium 6: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – 3 pkt – wnioskodawca posiada kompletną 
dokumentację projektową umożliwiającą rozpoczęcie realizacji projektu, 
g) kryterium 7: doradztwo Biura LGD – 3 pkt – wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD. 
5.   Uzasadnienie w zakresie ustalonej kwoty wsparcia: 
Rada LGD zweryfikowała kwotę wsparcia zgodnie z procedurami i ustaliła ją w wysokości wnioskowanej. Kwota 
ta jest zgodna z zapisem ustalonym w Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że 
wnioskodawca prawidłowo zastosował reguły wyliczania kwoty dofinansowania 

 
§ 4 

Operacja zostaje skierowana do finansowania. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
      Beata Gozdal                                                                                         Mariusz W. Sienkiewicz 
 
  Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD      


