
Uchwała nr VII/83/18 

Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w 

ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018. 

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

Kraina Lasów i Jezior uchwala się co następuje: 

§ 1 

Ustala się listę operacji wybranych, które są: 

a) objęte wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018;  

b) zgodne z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o 

przyznanie pomocy nr 6/2018; 

c) zgodne z LSR; 

d) które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia przez operację 

lokalnych kryteriów wyboru tj. co najmniej 6 punktów i zostały wybrane do 

finansowania, 

w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Operacje umieszczone na liście operacji wybranych na pozycjach od 1 do 4 mieszczą się w 

limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/83/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 r. 
w sprawie ustalenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018. 

 

LISTA OPERACJI 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018 

 

l.p. oznaczenie 
sprawy w WLGD 

numer 
identyfikacyjny 

nazwa/imię i 
nazwisko 

tytuł operacji liczba 
otrzymanych 

punktów 

wnioskowana 
kwota wsparcia 

(w zł) 

ustalona kwota 
wsparcia 

(w zł) 

operacja 
mieści się w 

limicie 
środków 

(TAK/NIE) 

1. WLGD-6/2018-03 074029034 Centrum Kultury i 
Biblioteka w 

Osiecznej   
 

Kompleksowe wyposażenie 
budynku Centrum Kultury i 
Biblioteki w Osiecznej 
 

11,89 658 508,00 658 508,00 TAK 

2. WLGD-6/2018-01 063891084 Gminne Centrum 
Kultury w Poniecu 
 

Budowa budynku Świetlicy 
Wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu, 
budowa zbiorników 
bezodpływowych i zbiornika 
na gaz w Sarbinowie 
 

11,57 895 571,00 895 571,00 TAK 

3. WLGD-6/2018-05 067952674 Rydzyoski Ośrodek 
Kultury 

Rewitalizacja budynku 
Rydzyoskiego Ośrodka 
Kultury 
 

11,11 59 414,00 59 414,00 TAK 

4. WLGD-6/2018-02 068065916 Gminne Centrum 
Kultury Sportu 
Turystyki  
i Rekreacji  w 
Bojanowie 
 

„Kulturalna Stajenka” – 
adaptacja pomieszczeo na 
cele kulturalne 
 
 

10,22 113 070,00 113 070,00 TAK 

5. WLGD-6/2018-04 062690523 Gmina Osieczna  Budowa świetlicy wiejskiej w 
Jeziorkach 
 

7,56 338 079,00 338 079,00 NIE 

 



 

 


