
UCHWAŁA NR 29/2018
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2018 wniosków o przyznanie
pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie
nowych miejsc  pracy  oraz  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w niekomercyjną  infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26
ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r.  poz. 5, poz. 1475) (dalej
ustawa o RLKS)  Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co
następuje:

§ 1
Mając na uwadze ocenę zgodności  operacji  z  LSR i  Programem ustala  się  listę  operacji  zgodnych  z
ogłoszeniem naboru  nr  3/2018  wniosków  o  przyznanie  pomocy  oraz  operacji,  które  przeszły  ocenę
zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną
- stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

                                                                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady



Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2018 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 3/2018 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w tym ocenę zgodności z Programem w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź

rekreacyjną

Numer naboru 
wniosków:

3/2018

Zakres tematyczny
§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania 
wniosków

1 czerwca 2018 roku – 15 czerwca 2018 roku

Limit dostępnych 
środków w naborze

930.004,00 zł

Data sporządzenia listy 26 czerwca 2018 r. 

Lp.
Znak sprawy
nadany przez

LGD

Nr
identyfikacyjny

podmiotu
ubiegającego się

o wsparcie
nadany przez

ARiMR

Nazwa lub imię i
nazwisko
podmiotu

ubiegającego się
o wsparcie

Tytuł
operacji 

Wnioskowan
a kwota

pomocy (zł)

Publiczne
środki

wspólnotowe
(wkład

EFRROW)
(zł)

Publiczne
środki

krajowe
(wkład

krajowy)
wypłacane

przez
ARiMR (zł)

Wkład własny 
podmiotu

ubiegającego
się o

przyznanie
pomocy

stanowiący 
publiczne

środki  krajowe
(zł)

Kwota
obciążająca
budżet LSR

(zł)

Intensywność
wsparcia (%)

Ustalona
kwota

wsparcia
(zł)

Uzasadnienie w
zakresie

ustalonej kwoty
wsparcia

1. LGD.321.04.2018 063067943 Gmina Raszyn 

Zagospodarow
anie terenu w 
miejscowości 
Falenty z 
przeznaczenie
m na cele 
rekreacyjne

85 500,00 85 500,00 0,00 49 500,00 135 000,00 63,33 85 500,00

Rada ustaliła
kwotę wsparcia

poprzez ustalenie
intensywności

pomocy na
poziomie 63,33%

zgodnie z
wnioskowaną

kwotą wsparcia i
całkowitą
wartością
operacji.

2. LGD.321.06.2018 063621504 Gmina 
Michałowice

Remont i 
adaptacja 
części 

85 900,00 85 900,00 0,00 49 100,00 135 000,00 63,63% 85 900,00 Kwota zgodna z
wnioskowaną 



pomieszczeń 
budynku OSP 
w Nowej Wsi 
z siedzibą w 
Nowej Wsi w 
celu 
zapewnienia 
mieszkańcom 
Gminy 
Michałowice 
ogólnodostępn
ej i 
niekomercyjne
j 
infrastruktury 
rekreacyjnej 
oraz 
kulturalnej

3. LGD.321.05.2018 063476944 Gmina Nadarzyn

Rozwój 
ogólnodostępn
ej i 
niekomercyjne
j 
infrastruktury 
rekreacyjnej, 
kulturalnej lub
turystycznej w
miejscowościa
ch Stara Wieś 
i Strzeniówka

419 740,00 419 740,00 0,00 239 917,98 659 657,98 63,63 419 740,00
Kwota zgodna z
wnioskowaną

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

                                                                                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 30/2018
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Zagospodarowanie terenu w miejscowości Falenty
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne Wnioskodawcy Gmina Raszyn w ramach naboru nr 3/2018 o
przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
generującą  powstanie  nowych  miejsc  pracy  oraz  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w
niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26
ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r.  poz. 5, poz. 1475) (dalej
ustawa o RLKS)  Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co
następuje:

§ 1
Mając na  uwadze  ocenę  zgodności  operacji  z  LSR i  Programem oraz  ocenę  na  podstawie  lokalnych
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano

numer: LGD.321.04.2018
pod  tytułem:  Zagospodarowanie  terenu  w  miejscowości  Falenty  z  przeznaczeniem  na  cele
rekreacyjne
gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Raszyn 
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063476944
wnioskujący o: 
wnioskowana intensywność pomocy: 63,63% 
ustalona kwota wsparcia: 85 500,00 zł 
ustalona intensywność pomocy: 63,33%
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 135 000,00 zł 

1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane jest
finansowanie operacji,
2)  Operacja  otrzymała  68 punktów w ramach  oceny lokalnych  kryteriów wyboru  operacji  tj.  spełnia
wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez ustalenie intensywności
pomocy na poziomie 63,33% zgodnie z wnioskowaną kwotą wsparcia i całkowitą wartością operacji.
- Rada wybiera do dofinansowania operację. 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru
operacji

Maksymalna
liczba

punktów
możliwych do
otrzymania w
ramach oceny

kryterium

Średnia liczba
punktów

przyznanych w
ramach oceny 

Uzasadnienie 

Kryteria zgodności z celami 
przekrojowymi PROW 2014-2020

4 4 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Innowacyjność operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny przedsiębiorczości 2 0 Operacja nie tworzy nowych miejsc pracy. 
Brak spełnienia przesłanek do przyznania 
punktów w ramach oceny kryterium.

 
Doświadczenie wnioskodawcy - budżet 8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 

maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
projekty unijne 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.



Doświadczenie wnioskodawcy - 
kierownik projektu 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Skala planowanej inwestycji i 
realizacja wskaźników LSR

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Wnioskowana wysokość pomocy 8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Czas realizacji operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki
obszaru LGD

15 12 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów w większości 
przypadków, nie spełniono warunku 
wskazującego, że w ramach operacji 
planowany jest przynajmniej jeden 
priorytetowy czynnik decydujący o
przyszłym wyborze na stanowisko pracy osoby
z grup określonych w LSR, jako 
defaworyzowane. Z tego powodu nie można 
było przyznać maksymalnej liczy punktów w 
ramach oceny kryterium. 

SUMA 73 68

Dostępność środków w naborze: 930.004,00 zł.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.................................................................
                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 31/2018
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Remont i adaptacja części pomieszczeń budynku
OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice
ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  rekreacyjnej  oraz  kulturalnej  Wnioskodawcy
Gmina Michałowice w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia
nr 1.1.3 Inwestycje  w niekomercyjną infrastrukturę  generującą powstanie  nowych miejsc  pracy
oraz  przedsięwzięcia nr  2.1.1  Inwestycje  w  niekomercyjną  infrastrukturę  turystyczną  bądź
rekreacyjną

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26
ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r.  poz. 5, poz. 1475) (dalej
ustawa o RLKS)  Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co
następuje:

§ 1
Mając na  uwadze  ocenę  zgodności  operacji  z  LSR i  Programem oraz  ocenę  na  podstawie  lokalnych
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano

numer: LGD.321.06.2018
pod tytułem:  Remont  i  adaptacja części  pomieszczeń  budynku OSP w Nowej Wsi  z siedzibą w
Nowej Wsi w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej
gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Michałowice
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063621504
wnioskujący o: 85 900,00 zł
intensywność pomocy: 63,63% 
ustalona kwota wsparcia: 85 900,00 zł 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 135 000,00 zł 

1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane jest
finansowanie operacji,
2)  Operacja  otrzymała  66 punktów w ramach  oceny lokalnych  kryteriów wyboru  operacji  tj.  spełnia
wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.
- Rada wybiera do dofinansowania operację. 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru
operacji

Maksymalna
liczba

punktów
możliwych do
otrzymania w
ramach oceny

kryterium

Średnia liczba
punktów

przyznanych w
ramach oceny 

Uzasadnienie 

Kryteria zgodności z celami 
przekrojowymi PROW 2014-2020

4 2 Operacja realizuje wyłącznie jeden cel 
przekrojowy i nie realizuje pozostałych celów; 
z tego powodu nie można było przyznać 
maksymalnej liczby punktów w ramach oceny 
kryterium.

Innowacyjność operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny przedsiębiorczości 2 0 Operacja nie tworzy nowych miejsc pracy. 
Brak spełnienia przesłanek do przyznania 
punktów w ramach oceny kryterium.

 
Doświadczenie wnioskodawcy - budżet 8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 



maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
projekty unijne 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
kierownik projektu 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Skala planowanej inwestycji i 
realizacja wskaźników LSR

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Wnioskowana wysokość pomocy 8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Czas realizacji operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki
obszaru LGD

15 12 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów w większości 
przypadków, nie spełniono warunku 
wskazującego, że w ramach operacji 
planowany jest przynajmniej jeden 
priorytetowy czynnik decydujący o
przyszłym wyborze na stanowisko pracy osoby
z grup określonych w LSR, jako 
defaworyzowane. Z tego powodu nie można 
było przyznać maksymalnej liczy punktów w 
ramach oceny kryterium. 

SUMA 73 66

Dostępność środków w naborze: 930.004,00 zł.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.................................................................
                                                                                                                                                            Wiceprzewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 32/2018
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w  sprawie  wybrania  do  dofinansowania  operacji  Rozwój  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej
infrastruktury  rekreacyjnej,  kulturalnej  lub  turystycznej  w  miejscowościach  Stara  Wieś  i
Strzeniówka Wnioskodawcy Gmina Nadarzyn w ramach naboru nr 3/2018 o przyznanie pomocy w
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie
nowych miejsc  pracy  oraz  przedsięwzięcia nr  2.1.1  Inwestycje  w  niekomercyjną  infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26
ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r.  poz. 5, poz. 1475) (dalej
ustawa o RLKS)  Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co
następuje:

§ 1
Mając na  uwadze  ocenę  zgodności  operacji  z  LSR i  Programem oraz  ocenę  na  podstawie  lokalnych
kryteriów wyboru operacji, operacja której nadano

numer: LGD.321.05.2018
pod tytułem: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub
turystycznej w miejscowościach Stara Wieś i Strzeniówka
gdzie wnioskodawcą jest: Gmina Nadarzyn
o nadanym numerze identyfikacyjnym ARiMR: 063476944
wnioskujący o: 419 740,00 zł 
intensywność pomocy: 63,63% 
ustalona kwota wsparcia: 419 740,00 zł 
całkowita kwota operacji kwota obciążająca budżet LSR: 659 657,98 zł 

1) Operacja została oceniona jako zgodna z LSR, w tym z Programem, w ramach którego planowane jest
finansowanie operacji,
2)  Operacja  otrzymała  62 punktów w ramach  oceny lokalnych  kryteriów wyboru  operacji  tj.  spełnia
wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w
art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.
- Rada wybiera do dofinansowania operację. 

Nazwa lokalnego kryterium wyboru
operacji

Maksymalna
liczba

punktów
możliwych do
otrzymania w
ramach oceny

kryterium

Średnia liczba
punktów

przyznanych w
ramach oceny 

Uzasadnienie 

Kryteria zgodności z celami 
przekrojowymi PROW 2014-2020

4 4 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Innowacyjność operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny przedsiębiorczości 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.
 

Doświadczenie wnioskodawcy - budżet 8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
projekty unijne 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Doświadczenie wnioskodawcy - 
kierownik projektu 

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.



Doradztwo 2 2 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Skala planowanej inwestycji i 
realizacja wskaźników LSR

8 8 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Wnioskowana wysokość pomocy 8 9 Wnioskowana kwota wsparcia przekracza 400 
tys. zł; nie spełnione zostały przesłanki dla 
otrzymania punktów w ramach oceny tego 
kryterium.

Czas realizacji operacji 5 5 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceny adekwatne  do specyfiki
obszaru LGD

15 12 Spełnione zostały przesłanki do przyznania 
maksymalnej liczby punktów w większości 
przypadków, nie spełniono warunku 
wskazującego, że w ramach operacji 
planowany jest przynajmniej jeden 
priorytetowy czynnik decydujący o
przyszłym wyborze na stanowisko pracy osoby
z grup określonych w LSR, jako 
defaworyzowane. Z tego powodu nie można 
było przyznać maksymalnej liczy punktów w 
ramach oceny kryterium. 

SUMA 73 62

Dostępność środków w naborze: 930.004,00 zł.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.................................................................
                                                                                                                                                Wiceprzewodniczący Rady



UCHWAŁA NR 33/2018
Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie  przyjęcia  listy  operacji  wybranych  do  dofinansowania  w  ramach  naboru  nr  3/2018
w  zakresie  przedsięwzięcia  nr  1.1.3  Inwestycje  w  niekomercyjną  infrastrukturę  generującą
powstanie  nowych  miejsc  pracy  oraz  przedsięwzięcia  nr  2.1.1  Inwestycje  w  niekomercyjną
infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice oraz § 26
ust. 1 Regulaminu Rady oraz procedury wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r.  poz. 5, poz. 1475) (dalej
ustawa o RLKS)  Rada Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice uchwala, co
następuje:

§ 1
Mając  na  uwadze  wyniki  oceny  zgodności  operacji  z  LSR  i  Programem  oraz  ocenę  na  podstawie
lokalnych kryteriów wyboru operacji  ustala się listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach
naboru 3/2018 wniosków o przyznanie pomocy oraz operacji, które przeszły ocenę zgodności z LSR w
tym ocenę zgodności  z  Programem w zakresie  przedsięwzięcia  nr  1.1.3  Inwestycje  w niekomercyjną
infrastrukturę  generującą powstanie  nowych  miejsc  pracy oraz przedsięwzięcia  nr  2.1.1 Inwestycje  w
niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną - stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.................................................................
                                                                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady



Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2018 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Numer 
naboru 
wniosków:

3/2018

Zakres 
tematyczny

§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin 
składania 
wniosków

1 czerwca 2018 roku – 15 czerwca 2018 roku

Limit 
dostępnych 
środków w 
naborze

 930.004,00 zł

Data 
sporządzenia 
listy 

26 czerwca 2018 r.  

Lp.

Znak
sprawy
nadany
przez
LGD

Nr identyfikacyjny
podmiotu

ubiegającego się o
wsparcie nadany

przez ARiMR

Nazwa
lub

imię i
nazwis

ko
podmi

otu
ubiegaj
ącego
się o

wsparc
ie

Tytuł operacji 
Wnioskowana
kwota pomocy

(zł)

Publiczne
środki

wspólnoto
we (wkład
EFRROW)

(zł)

Publiczne środki
krajowe (wkład

krajowy)
wypłacane przez

ARiMR (zł)

Wkład
własny
podmi

otu
ubiega
jącego
się o

przyzn
anie

pomoc
y

stanow
iący 

public
zne

środki
krajo
we (zł)

Kwota obciążająca
budżet LSR (zł)

Inte
nsy
wno
ść

wsp
arci

a
(%)

Liczba
otrzymanych

punktów (pkt)

Ustalona
kwota

wsparcia
(zł)

Uzasadnienie
w zakresie
ustalonej

kwoty
wsparcia

OPERACJE MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W



OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW

1.
LGD

321.04.
2018

063067943
Gmina 
Raszyn

Zagospodarowanie 
terenu w 
miejscowości 
Falenty z 
przeznaczeniem na 
cele rekreacyjne

85 500,00 85 500,00 0,00
49

500,
00

135 000,00
63,3
3%

68 85 500,00

Rada ustaliła
kwotę

wsparcia
poprzez
ustalenie

intensywnośc
i pomocy na

poziomie
63,33%

zgodnie z
wnioskowaną

kwotą
wsparcia i
całkowitą
wartością

2.
LGD

321.06.
2018

063621504
Gmina 
Michał
owice

Remont i adaptacja 
części pomieszczeń 
budynku OSP w 
Nowej Wsi z 
siedzibą w Nowej 
Wsi w celu 
zapewnienia 
mieszkańcom 
Gminy 
Michałowice 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej oraz 
kulturalnej

85 900,00 85 900,00 0,00
49

100,
00

135 000,00
63,6
3%

66 85 900,00
Kwota

zgodna z
wnioskowaną

3.
LGD.3
21.05.2

018
063476944

Gmina 
Nadarz
yn

Rozwój 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej, 
kulturalnej lub 
turystycznej w 
miejscowościach 
Stara Wieś i 
Strzeniówka

419 740,00 419 740,00 0,00
239
917,
98

659 657,98
63,6
3%

62 419 740,00
Kwota

zgodna z
wnioskowaną



OPERACJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W
OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW 

- - - - - - - - - - - - - -

SUMA
OPERACJI
MIESZCZĄ
CYCH SIĘ

W LIMICIE
DOSTĘPNY

CH
ŚRODKÓW

(KWOTA
OBCIĄŻAJ

ĄCA
BUDŻET
LSR (ZŁ)

930.004,00 zł

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

                                                                                                                                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady


