
Uchwała nr VII/70/18 

Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 oraz zgodnych z LSR. 

 

Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania 

Kraina Lasów i Jezior uchwala się co następuje: 

§ 1 

Ustala się listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy 

nr 5/2018 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 Krainy Lasów i Jezior w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/70/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 r. 
w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 oraz zgodnych z LSR. 

 
 

LISTA OPERACJI 

zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 –2020 Krainy Lasów i Jezior. 

 

l.p. oznaczenie 
sprawy w WLGD 

numer 
identyfikacyjny 

nazwa/imię i 
nazwisko 

tytuł operacji wynik oceny 
zgodności z LSR 

wnioskowana kwota wsparcia  
(w zł) 

1. WLGD-5/2018-01 062147260 Gmina Śmigiel  Budowa trybun na boisku sportowym w 

Czaczu 

 

zgodna 138 462,00 

2. WLGD-5/2018-02 062147260 Gmina Śmigiel  Zakup wyposażenia – fortepianu na 
potrzeby kultury  

zgodna 46 449,00 

3. WLGD-5/2018-03 062147260 Gmina Śmigiel  Budowa trybun na boisku sportowym w 
Śmiglu  

zgodna 146 387,00 

4. WLGD-5/2018-04 
 

062578270 Gmina Bojanowo Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie 
Małym 

zgodna 
 

318 980,00 

5. WLGD-5/2018-05 063216213 Gmina Krzemieniewo Budowa ciągu pieszo rowerowego przy 
drodze powiatowej nr 3930P w m. 
Bojanice od km 4+695 do km 5+352 
 

zgodna 198 526,00 
 

 


