
UCHWAŁA 

                                                          IV/129/18 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

„ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 19.01.2018 roku 

 

w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków 
na Cmentarzu Parafialnym w Kocku” do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na 
operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.) 
 
Na podstawie § 29 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Rada 
LGD stwierdza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Rada uznaje operację nr LGD - DWiLS/IV/2/1.4.2.RRLO/2017, pt.: „Przywracamy pamięć. Konserwacja 

i renowacja nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kocku”, złożoną przez Kockie Stowarzyszenie 
Oświatowo-Regionalne ul. Apteczna 4, 21-150 Kock, Numer identyfikacyjny: 064167962, na 
wnioskowaną kwotę wsparcia:  54 573,00zł, za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

2. Liczba głosów za - 10, przeciw - 0, wyłączonych z głosowania - 1. 
 

§ 2 
1. W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD operacja uzyskała 16 punkty. 
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 
zachowania dziedzictwa lokalnego, w niniejszym naborze wynosi 222 454, 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 i kościoły do 100%, 
d) pozostałe podmioty do 70%. 
Dla wybranej do finansowania operacji ustala się kwotę wsparcia w wysokości 54 573,00 zł. 

3. Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 
4. Uzasadnienie oceny i wyboru operacji znajduje się w dołączonej do uchwały kopii karty oceny zgodności 

z lokalnymi kryteriami wyboru. 
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      


