
Uchwała Nr 58/2022
Rady Programowej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Kfzemienny Krąg"
z dnia 04.08.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 312022

Na podstawie § 20 ust. 9, 10 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Krzemienny
Krąg" oraz § 14 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrńania Lokalnej Strategii
Rozwoju nalata2014 - 2020 uchwala się co następuje:

§1

Mając na uwadze wyniki oceny na podstawie kryteriów wyboru operacji zatwięrdza się listę
wybranych operacji stanowiącą Załącznlknr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej.

Przewodnicąca
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Lista operacji wybranych
Przedsięwzięcia 2.2.9

Załącznik nr ] do Uchwały Rady Programowej
Stowarzyszenią LGD ,,Krzemienny Krąg" nr 58/2022 z dnia 04,08.2022 r.

w ramach naboru wniosków nr 312022 o przyznanie pomocy w ramach
,rTworxenie lub rozwój inkubatorów przetwórst 9a lokalnego produktów"

Lp. Nr
wniosku

Nr identyfikacyjny
podmiotu

ubiegającego się
o przyznanie pomocy

Nazwa podmiotu
ubiegającego się

o wsparcie

Tytuł operacji Operacja
zgodna
z LSR

TAK/NIE

Liczba
przyznanych

punktów

wnioskowana
kwota

wsparcia (zł)

Ustalona
kwota

wsparcia
(zl)

Operacja
mieści się
w limie
środków
TAKiNIE

202213l1 079259500 Fundacja
,,EduNatura"

EduNatura -
Inkubator

pszczelarstwa

TAK 20 500 000,00 500 000,00 TAK

Operacja wymieniona w pozycji 1 mieści się w limicie dostępnych środków wyno zącym: 125 000,00 co po
przeliczeniu na PLN wynosi 500 000,00 zł

500 000,00 500 000,00

Informujęmy, że LGD ma obowiązek przeliczyć wskazany w ogłoszeniu o naborze limit środków w walucie ELrR na PLN po kursie staĘn 4,0
PL.N/ELIR. Natomia t po prżekazaniu wniosków z naboru do Zatządu Wojewódawą limit naboru u talony walucie EUR, zostąnie ptzeliczotty
plzez zażąd w ąewództwa po kursie biezącyn (kurs wyniany euro do złotego, publikowany przez Europejski BaŃ Centralny EBc
z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Przewodnicąca
Rady Pyggraąowej

L,r,,rlWr,*,,o
l

l


