
Uchwała Nr 812020
Rady Programowej

Stowarzyszenia L okalna Grupa D ziałania,,Ktzemienny Krąg"
z dnia 14.05.2020 r.

w SPrawtę: zatwierdzenia tisty wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
w ramach naboru nr 112020

Na Podstawie 20 ust. 9 i ust. 10 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania
,,KrzemiennY Krąg" oraz 8 ust. 3 lit. b) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach
wdraŻania Lokalnej Strategii Rozwoju nalataz}I4 - 2020 uchwala się co następuje:

1

Zatwierdza się listę wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
w ramach naboru nr ll2020 stanowiącąZńączniknr l do niniejszej Uchwały.

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

WYkonanie Uchwały powięrza się Przewodniczącemu Rady Programowej.
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Załqcznik nrl do Uchwały Rady Programowej
Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienry Krqg" nr 8/2020

z dnia 14,05.2020 r,

Lista wniosków spehiających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru wniosków nr Il2O20
o przyznanie pomocy na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 ,,Twołzenie lub lozwój atrakcyjnych płoduktów

i usług tur!,slycznych ,l,ykor4ystujqclch zasoby kulturou,e i/lub naturalne obszaru LGD

Lp. wnioskodawca Numer
idenĘfikacyjny

podmiotu
ubiegającego

się o
przyznanie

pomocy

Tytuł operacji Nr wniosku Wniosek
spełnia

warunki
oceny

formalnej
TAK/l\IIE

1 Zajazd Gołębiowski Beata
Soboń

062065236 Wykorzystanie nowoczesnych technolo gii
pośrodowiskowych w Zajeżdzie Gołębiowski

w usługach turystycznych i okołoturystycznych
i tym samym poprawa czystości i jakości środowiska

przyrodniczego i naturalnego, mającego wpływ na walory
krajobrazowę obszaru LGD.

2020llll TAK

2. Buszkiewicz Mirosław
M.B.BUS

057825400 Moderni zacja stacj i paliw 2020ll12 TAK

3. Przedsiębiorstwo Społeczne
,,Al|ozaur" Sp. z o.o.

06485 I436 Zakllp kompletnego domku letni skowego 2020ll13 TAK

4. Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów

,,Bałt"

063 8 l0720 Zakup kompletnęgo domku letniskowego 2020lll4 TAK
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Załqcznik nrl do Uchwały Rady Programowej ł

Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krqg" nr 8/2020
z dnia l4.05.2020 r.
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5. Robert Sobieraj 046703l60 Wynajem pokoi wraz z moż|iwością skorzystania
z przewodnika i zwiędzania obszarów naturalnych

i kulturowych regionu

2020ltl5 TAK


