
Uchwała nr II/18/17 

Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

z dnia 3 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 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 2/2017 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 Jeziorw brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr II/18/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 r. 
w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 oraz zgodnych z LSR. 

 
 
 

LISTA OPERACJI 

zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (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) 

ustalona kwota 
wsparcia 

(w zł) 

1. WLGD-2/2017-01 068065916 Gminne Centrum 
Kultury Sportu 
Turystyki i 
Rekreacji w 
Bojanowie    

 "Kulturalna stajenka" - adaptacja 
pomieszczeo na cele kulturalne 

zgodna 59 017,00 59 017,00 

2. WLGD-2/2017-02 071954872 Biblioteka 
Publiczna Miasta i 
Gminy Wolsztyn 
im Stanisława 
Platera  

Remont i termomodernizacja 
Budynku Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Wolsztyn 

zgodna 472 782 ,00 472 782 ,00 

 


