
Załącznik nr 1 do uchwały nr 43 
Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 11.01.2017 

 

 
LISTA OPERACJI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE LUB NIEZGODNYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 

 
Dotyczy naboru I / 2016 przeprowadzonego w okresie od 07.11.2016 do 06.12.2016 na następujące zakresy tematyczne: 
 

1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.) 
Limit dostępnych środków: 800 000,00 zł 
 

2. rozwijanie  działalności  gospodarczej  (przedsięwzięcie 1.1.2.) 
Limit dostępnych środków: 555 000,00 zł 
 
3. budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.) 
Limit dostępnych środków: 1 400 000,00 zł 
 

4. tworzenie  lub  rozwój  inkubatorów  przetwórstwa  lokalnego  produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 
pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady  i  wymagania  
prawa  żywnościowego,  powołującego  Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn.  zm.),  w  których  
jest  wykonywana  działalność  w zakresie  produkcji,  przetwarzania  lub dystrybucji  żywności  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego  lub  
wprowadzania  tej  żywności  na rynek,  przy  czym  podstawą  działalności  wykonywanej w  tym  inkubatorze  jest  przetwarzanie żywności 
(przedsięwzięcie 1.3.2.) 
Limit dostępnych środków: 500 000,00 zł 
 

5. zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.) 
Limit dostępnych środków: 350 000,00 zł 
 

6. wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    
klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  
animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  
aktywizację  środowisk  z  tzw.  grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu 
rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.) 
Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł 

 

Lp Indywidualne oznaczenie 
wniosku 

Numer 
identyfikacyjny 

Nazwa/imię i nazwisko 
podmiotu ubiegającego się o 

wsparcie 

Tytuł operacji określony 
we wniosku 

Wskazanie powodu 
niepodlegania 

ocenie lub 
niezgodności z LSR 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 43 
Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 11.01.2017 

1 LGD-
DWiLS/I/6/1.1.1.ZDG/2016 

062104023 Oprządek Iwona Ośrodek Hipoterapii i 
Rekreacji Konnej 

Wnioskodawca jest                                  
ubezpieczony w 

pełnym zakresie w 
KRUS 

2 LGD-
DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016 

065245785 Bocian Kamil Rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej o 
produkcję gier mobilnych 

Operacja niezgodna 
Lokalną 

Strategią Rozwoju 
 

 

                                             Beata Gozdal                                                                                         Mariusz W. Sienkiewicz 

                                         Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD      

                                                     

 


