
UCHWAŁA 

                                                               I/35/17 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

„ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 11.01.2017 roku 

 

w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałecznicy”    
do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy  lub  
przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.) 
 
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/15/1.2.1.TIT/2016, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Pałecznicy”, złożoną przez Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Pałecznica 80,              
21-104 Niedźwiada, REGON:432300868, KRS:0000055748, NIP:7141850388 na wnioskowaną kwotę 
wsparcia: 84 370,58 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 22 punktów. 
2. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania przez ocenianą operację wynosi 14. 
 

§ 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 budowy lub 
przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne, w 
niniejszym naborze wynosi 1 400 000,00 zł. 

2. Maksymalna intensywność pomocy dla działania wynosi: 
a) jednostki sektora finansów publicznych do 63,63%, 
b) podmioty wykonujące działalność gospodarczą do 70%, 
c) organizacje pozarządowe do 100%, 
d) pozostałe podmioty do 70%. 
Dla wybranej do finansowania operacji ustala się kwotę wsparcia w wysokości 84 370,00 zł. 

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

a) kryterium 1: priorytetowe grupy docelowe – 3 pkt – działania proponowane w projekcie przyczynią się do 
poprawy jakości życia osób z grup defaworyzowanych opisanych w LSR (kobiety wiejskie, seniorzy), 
b) kryterium 2: miejsce realizacji operacji - 3 pkt – projekt będzie realizowany w miejscowości poniżej 1 tys.  
mieszkańców (851 osób), 
c) kryterium 3: innowacyjność operacji – 0 pkt – po analizie wniosku stwierdzono, że operacja nie jest 
innowacyjna, 
d) kryterium 4: wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – 1 pkt – w ramach operacji 
budynek (dach, strop i ściany) zostanie docieplony co wpłynie na znaczne ograniczenie strat ciepła, 
e) kryterium 5: wpływ na aktywizację lokalnej społeczności – 4 pkt – stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej 
społeczności, 
f) kryterium 6: wpływ operacji na promocję obszaru LSR i LGD – 2 pkt – operacja będzie promowana w prasie, 
na stronie miejscowości, na tablicach informacyjnych, 
g) kryterium 7: Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami lokalnej społeczności LGD – 3 pkt – 
operacja jest kompatybilna ze strategią LGD i strategią gminy Niedźwiada w zakresie tworzenia infrastruktury 
turystycznej, 



h) kryterium 8: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – 3 pkt – wnioskodawca posiada kompletną 
dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie realizacji projektu, 
i) kryterium 9: 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      
 

 


