
UCHWAŁA Nr XXV/247/20 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 
z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2020 roku 

 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
w ramach naboru 3/2020 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, 
modernizację, wyposażanie placów zabaw 

 
Na podstawie §23 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” oraz pkt. 
VII.8.8,9 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 
realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) stanowiącej załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr 2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 
2018 roku, Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” uchwala co następuje: 
 

§1 
Przyjąć listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 
z LSR w ramach naboru nr 3/2020 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, 
wyposażanie placów zabaw. 
 

§2 
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Sekretarz Rady 
PAWEŁ ZARANEK 

 Przewodniczący Rady 
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ 

 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/247/20 
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2020 roku 

 
 

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 
 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

nazwa Wnioskodawcy 
Tytuł operacji określony we 

wniosku o przyznanie pomocy 
Numer nadany 

wnioskowi 

Numer 
ewidencyjny 

ARiMR 

Kwota 
wnioskowanego 

wsparcia 
w złotych 

Wynik weryfikacji 
złożenia wniosku 

o przyznanie 
pomocy  

w miejscu 
 i terminie 

wskazanym  
w ogłoszeniu  

o naborze 

Wynik weryfikacji 
zgodności 
operacji  

z zakresem 
tematycznym, 

który został 
wskazany w 
ogłoszeniu 

naboru wniosków 

Wynik weryfikacji 
realizacji przez 
operację celów 

głównych 
 i szczegółowych 

LSR, poprzez 
osiągnięcie 

zaplanowanych 
 w LSR 

wskaźników 

Wynik weryfikacji 
zgodności 
operacji  

z Programem,  
w ramach 

którego jest 
planowana 
realizacja 
operacji 

1 Gmina Iwanowice 
Modernizacja i wyposażenie 

placów zabaw w Gminie 
Iwanowice 

1/K/3/2020 063609601 127 260,00 zł 
weryfikacja 
pozytywna 

weryfikacja 
pozytywna 

weryfikacja 
pozytywna 

weryfikacja 
pozytywna 

2 Gmina Słomniki 

Budowa i wyposażenie placów 
zabaw na terenie Gminy 

Słomniki 
2/K/3/2020 063253074 71 200,00 zł weryfikacja 

pozytywna 
weryfikacja 
pozytywna 

weryfikacja 
pozytywna 

weryfikacja 
pozytywna 

 
 
 
 

Sekretarz Rady 
PAWEŁ ZARANEK 

 Przewodniczący Rady 
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ 

 


