Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/2018 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2018 zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Numer naboru
wniosków:

4/2018

Zakres tematyczny

§ 2 ust. 1 pkt. 1a 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

2 lipca 2018 roku – 16 lipca 2018 roku

Limit dostępnych
środków w naborze

450 000 zł

Data sporządzenia listy

23 sierpnia 2018 r.

Lp.

1.

Znak sprawy
nadany przez
LGD

LGD
322.14.2018

Nr
Nazwa lub
identyfikacyjny
imię i
podmiotu
nazwisko
ubiegającego
podmiotu
się o wsparcie ubiegająceg
nadany przez
o się o
ARiMR
wsparcie

072718383

Pani Kalina
Chojnacka

Tytuł operacji

Utworzenie
działalności
gospodarczej z
zakresu
produkcji
dekoracji ozdób i
symboli o
charakterze
religijnym oraz
innych z
wykorzystaniem

Wnioskowa
na kwota
pomocy (zł)

50 000,00 zł

Publiczne
środki
wspólnotow
e (wkład
EFRROW)
(zł)

31 815,00 zł

Publiczne
środki krajowe
(wkład
krajowy)
wypłacane
przez ARiMR
(zł)

18 185,00 zł

Wkład własny
podmiotu
ubiegającego
się o
Kwota
przyznanie
obciążając
pomocy
a budżet
stanowiący
LSR (zł)
publiczne
środki krajowe
(zł)

0,00 zł

0,00 zł

Intensywność
wsparcia (%)

Premia

Ustalona
kwota
wsparcia (zł)

Uzasadnienie

0,00 zł

Operacja
została
oceniona jako
niezgodna z
LSR, w tym z
Programem, w
ramach którego
planowane jest
finansowanie
operacji

nowoczesnych
technologii

2.

3.

LGD
322.11.2018

LGD
322.12.2018

Brak

Brak

Rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Pani Inga
przez osobę
Korniłowicz fizyczną poprzez
zakup nowych
maszyn i
urządzeń

Pan
Grzegorz
Ożgo

Projektanci
Marzeń

50 000,00 zł

50 000,00 zł

31 815,00 zł

31 815,00 zł

18 185,00 zł

18 185,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Premia

Premia

.................................................................................
Przewodniczący Rady

0,00 zł

Operacja
została
oceniona jako
niezgodna z
LSR, w tym z
Programem, w
ramach którego
planowane jest
finansowanie
operacji

0,00 zł

Operacja nie
uzyskała
minimalnej
liczby punktów,
o której mowa
w art. 19 ust. 4
pkt 2 lit. b
ustawy o RLKS
tj. w ramach
oceny
spełnienia
kryteriów
wyboru

