Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2019 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice
z dnia 22 luty 2019 r.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2019 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: 1/2019
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

3 stycznia 2019 roku – 17 stycznia 2019 roku

Limit dostępnych
środków w naborze

1 166 353,00 zł

Data sporządzenia listy

22 lutego 2019 r.

Lp.

1.

2.

Znak sprawy
nadany przez
LGD

LGD.321.02.2019

LGD.321.01.2019

Nr
identyfikacyjny
podmiotu
ubiegającego się
o wsparcie
nadany przez
ARiMR

063067943

063621504

Wkład własny
podmiotu
Publiczne
ubiegającego
środki
Publiczne środki
się o
wspólnotowe krajowe (wkład
przyznanie
(wkład
krajowy)
pomocy
EFRROW) wypłacane przez
stanowiący
(zł)
ARiMR (zł)
publiczne
środki
krajowe (zł)

Nazwa lub
imię i
nazwisko
podmiotu
ubiegającego
się o wsparcie

Tytuł operacji

Wnioskow
ana kwota
pomocy
(zł)

Gmina Raszyn

Zagospodarowani
e terenu części
Ogródka
Jordanowskiego w
miejscowości
Raszyn

656 249,00

656 249,00

0,00

Gmina
Michałowice

Remont i
adaptacja części
pomieszczeń
budynku OSP w
Nowej Wsi z

85 900,00

85 900,00

0,00

Kwota
obciążająca
budżet LSR
(zł)

Intensywność
wsparcia (%)

Ustalona
kwota
wsparcia (zł)

Uzasadnienie w
zakresie
ustalonej kwoty
wsparcia

375 104,00

1 031 353,00

63,63%

656 249,00

Kwota zgodna z
wnioskowaną

49 100,00

135 000,00

63,63%

85 900,00

Kwota zgodna z
wnioskowaną

siedzibą w Nowej
Wsi w celu
zapewnienia
mieszkańcom
Gminy
Michałowice
ogólnodostępnej i
niekomercyjnej
infrastruktury
rekreacyjnej oraz
kulturalnej

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

