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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W OKRESIE KADENCYJNYM 2011-2014 

 

Na mocy Uchwały nr 14/2011 z dnia 11.10.2011  w sprawie: wyboru członków Rady Lokalnej Grupy 

Działania w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu, od dnia 11.10.2011 r. w  składzie Rady LGD „ 

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” znaleźli się: 

1. Pan Krzysztof Kopyść,  

2. Pan Stanisław Jedut,  

3. Pan Sławomir Cieszko,  

4. Pan Tomasz Futera,  

5. Pan Janusz Marzęda, 

6.  Pan Krzysztof Karczmarz,  

7. Pan Stanisław Marzęda,  

8. Pani Grażyna Banachewicz, 

9. Pani Anna Cybul- Sobolewska, 

10.  Pan Andrzej Bojan,  

11. Pan Andrzej Kaczor,  

12. Pan Sławomir Wierzchoń,  

13. Pan Wiesław Niedziela  

14.  Pan Jerzy Kostrzewa. 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym zarówno skład osobowy,  jak i liczbowy Rady nie zmienił się. 

Rada odbyła łącznie 21 posiedzeń, z czego 18 poświeconych było ocenie i wybraniu operacji do 

dofinansowania, złożonych do biura LGD w ramach ośmiu przeprowadzonych naborów. Dotyczyły one czterech 

działań Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013: Małe projekty, Odnowa i 

rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

Pierwsze posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się dnia 26.01.2012 r. Ocenie podlegało 20 

wniosków: 13 z działania Małe projekty, 3 z działania Odnowa i rozwój wsi, 4 z działania Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania - 847 194,01 zł. Na mocy 

uchwał, podjętych przez Radę  na drugim posiedzeniu  dn. 15.02.2012, do dofinansowania zostało skierowanych 

18 operacji.  

Kolejne posiedzenie Rady miało miejsce dnia 20.04.2012 r. Ocenie podlegało 40 wniosków:  35 z 

działania Małe projekty, 2 z działania Odnowa i rozwój wsi, 2 z działania Różnicowanie w kierunku działalności 
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nierolniczej, 1 z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  na łączną wnioskowaną kwotę 

dofinansowania 1 243 468,87 zł. Na mocy uchwał, podjętych przez Radę na posiedzeniu dn. 14.05.2012, do 

dofinansowania zostało skierowanych 26 operacji.  

Dnia 20.09.2012 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady. Oceniono na nim 7 wniosków: 4 na działanie 

Odnowa i rozwój wsi, 2 na działanie Małe projekty i 1 na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na 

łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 818 982,00 zł. Na mocy uchwał, podjętych przez Radę  na 

posiedzeniu  dn. 04.10.2012 r. do dofinansowania zostało skierowanych 6 operacji.  

Kolejne posiedzenie Rady odbyło się dn. 11.01.2013 r. Ocenie podlegało 4 wnioski z działania Odnowa i 

rozwój wsi, na łączną kwotę dofinansowania 594 049,00 zł. Na mocy uchwał, podjętych przez Radę  na 

posiedzeniu  dn. 25.01.2013 r., zostały one skierowane do dofinansowania. 

Dnia 22.02.2013 r. odbyło sie następne posiedzenie Rady. Ocenie podlegało 15 wniosków na działanie 

Małe projekty, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 289 011,37 zł. Na mocy uchwał, podjętych przez 

Radę  na posiedzeniu  dn. 11.03.2013 r. zostały one skierowane do dofinansowania. 

Kolejne posiedzenie Rady odbyło sie dnia 06.08.2013 r. Ocenie podlegało 16 wniosków: 12 na działanie 

Małe projekty, 3 na działanie Odnowa i rozwój wsi oraz 1 na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

na łączną wnioskowaną kwotę 711 422,70 zł. Na mocy uchwał podjętych przez Radę na posiedzeniu dnia 

22.08.2013 r. do dofinansowania zostało skierowanych 10 operacji. 

Dnia  14.04.2014 r. odbyło sie kolejne posiedzenie Rady, na którym oceniono 13 wniosków:     6 na 

działanie Odnowa i rozwój wsi i 7 na działanie Małe projekty, na łączną wnioskowana kwotę dofinansowania 713 

700,24 zł. Na mocy uchwał podjętych przez Radę na posiedzeniu dnia 28.04.2014 r. do dofinansowania zostało 

skierowanych 12 operacji. 

Kolejne posiedzenie Rady LGD, odbyło się dnia 21.05.2014 r. Oceniono na nim 1 wniosek z działania 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , na kwotę dofinansowania 53 849,50zł. Na mocy uchwały 

Rady z dnia 30.05.2014 r. r. projekt został skierowany do dofinansowania. 

Dnia 25.07.2014 r. odbyło się następne posiedzenie Rady LGD. Ocenie podlegało 6 wniosków na 

działanie małe projekty, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 144 708,63 zł. Na mocy uchwał 

podjętych przez Radę na posiedzeniu dnia 05.08.2014 r. zostały one skierowane do dofinansowania. 

 

Łącznie w omawianym okresie sprawozdawczym Rada oceniła 122 wnioski o przyznanie pomocy ( 90 

Małych projektów, 22 z  działania Odnowa i rozwój wsi, 3 z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

oraz 7 z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) . Do dofinansowania skierowanych zostało 

łącznie 98 wniosków. 
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W omawianym okresie sprawozdawczym Rada podjęła łącznie 168 uchwał: 

1. Uchwała nr VI/92/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

26.01.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: „ Odnowa i rozwój wsi” ,  

2. Uchwała nr VI/93/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

26.01.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,  

3. Uchwała nr VI/94/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

26.01.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: „ Małe projekty” ,  

4. Uchwała nr VII/95/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej oraz zagospodarowanie placu w miejscowości Brzeźnica Książęca- Kolonia” do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,  

5. Uchwała nr VII/96/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Rewitalizacja parku w Firleju”,  do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,  

6. Uchwała nr VII/97/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont elewacji zabytkowego kościoła w Brzeźnicy 

Bychawskiej”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i 

rozwój wsi,  

7. Uchwała nr VII/98/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zakup nowych maszyn rolniczych w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
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8. Uchwała nr VII/99/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zakup nowych maszyn rolniczych celem 

rozszerzenia zakresu usług prowadzonej działalności gospodarczej”,  do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

9. Uchwała nr VII/100/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zakup nowych maszyn rolniczych celem 

prowadzenia działalności gospodarczej”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

10. Uchwała nr VII/101/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Zakup urządzenia do łupania orzechów celem 

rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

11. Uchwała nr VII/102/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Majówka Rodzinna 2013”, do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty, 

12. Uchwała nr VII/103/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Warsztaty kulinarne z elementami dekoracji stołu- 

wielkie gotowanie”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

Małe projekty,  

13. Uchwała nr VII/104/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Publikacja albumu fotograficznego poświęconego 

miastu i gminie Kock”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

Małe projekty,  

14. Uchwała nr VII/105/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wypożyczalnia rowerów nad jeziorem Firlej”, do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty,  
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15. Uchwała nr VII/106/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „I Festiwal muzyki regionalnej- międzygminny 

konkurs piosenki”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe 

projekty,  

16. Uchwała nr VII/107/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Rajd rowerowy do miejsc pamięci narodowej 

śladami walk gen. Kleeberga”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania Małe projekty,  

17. Uchwała nr VII/108/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Ponadwojewódzkie zawody w Biegu na Orientację. 

Puchar Wójta Gminy Ostrówek”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania Małe projekty,  

18. Uchwała nr VII/109/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dożynki gminne Ostrówek – Kolonia 2012 rok”, do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty,  

19. Uchwała nr VII/110/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Aktywne spędzanie czasu wolnego w gminie 

Ostrówek 2012. Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych”, do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty,  

20. Uchwała nr VII/111/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Pomiędzy Wieprzem a Tyśmienicą- widoki mniej 

znane w Gminie Ostrówek”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

Małe projekty,  

21. Uchwała nr VII/112/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „XIX Święto Roweru”, do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty,  
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22. Uchwała nr VII/113/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Odpust u „Antoniego”- festyn religijno- 

rekreacyjny”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe 

projekty,  

23. Uchwała nr VII/114/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Piknik „ Wianki”- Wólka Rokicka”, do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty,  

24. Uchwała nr VII/115/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi ,  

25. Uchwała nr VII/116/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

26. Uchwała nr VII/117/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

15.02.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

27. Uchwała nr VIII/118/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.04.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi ,  

28. Uchwała nr VIII/119/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.04.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,  

29. Uchwała nr VIII/120/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.04.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , 
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30. Uchwała nr VIII/121/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.04.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty ,  

31. Uchwała nr IX/122/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Remont elewacji zabytkowego kościoła 

w Brzeźnicy Bychawskiej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Odnowa i rozwój wsi,  

32. Uchwała nr IX/123/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury w Starościnie” do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,  

33. Uchwała nr IX/124/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa budynku usługowo-handlowego celem 

poszerzenia zakresu świadczonych usług” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

34. Uchwała nr IX/125/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zakup nowych maszyn rolniczych celem 

prowadzenia działalności gospodarczej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

35. Uchwała nr IX/126/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zakup zestawu do dozowania wieloskładnikowego 

oraz samochodu dostawczego” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  

36. Uchwała nr IX/127/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Urządzenie placu zabaw w Nowej Woli” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 
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37. Uchwała nr IX/128/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wydanie albumu poświęconego historii Gminy 

Serniki” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

38. Uchwała nr IX/129/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Piknik Rodzinny – „Pożegnanie Lata” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

39. Uchwała nr IX/130/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Informator - infomapa Kozłówka” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

40. Uchwała nr IX/131/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Produkcja telewizyjna o obszarze LGD” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

41. Uchwała nr IX/132/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Poznaj etno- produkty i tradycje” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

42. Uchwała nr IX/133/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Publikacja folderowa „Okolica nie tylko lasem 

pachnąca – idealne miejsce wypoczynku” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Małe projekty,  

43. Uchwała nr IX/134/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Subportal informacyjno-promocyjny „Wśród 

Liderów LGD” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  

44. Uchwała nr IX/135/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Cykl publikacji informacyjno-promocyjnych o 

obszarze LGD w Magazynie „Panorama Lubelska” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 
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Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

45. Uchwała nr IX/136/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy na 

najciekawsze publikacje o obszarze LGD” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Małe projekty,  

46. Uchwała nr IX/137/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Poznaj lokalne produkty kulinarne” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

47. Uchwała nr IX/138/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Festyn dożynkowy w Gminie Kamionka” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

48. Uchwała nr IX/139/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

Gminy Niedźwiada” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty,  

49. Uchwała nr IX/140/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony z modernizacją budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Pożarów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Małe projekty,  

50. Uchwała nr IX/141/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych 

spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

51. Uchwała nr IX/142/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Montaż zestawu solarnego do podgrzewania wody 

w sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego 
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terenu” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

52. Uchwała nr IX/143/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Biesiada Rodzinna w Lisowie” do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

53. Uchwała nr IX/144/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Zdrowa Wieś” – Edukacja dla zdrowia 

i bezpieczeństwa w gminach Firlej, Niedźwiada i Serniki” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

54. Uchwała nr IX/145/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Przedsiębiorczość i organizacja usług 

opiekuńczych na terenie LGD” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty,  

55. Uchwała nr IX/146/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Zdrowa Wieś” – Edukacja dla zdrowia i 

bezpieczeństwa w gminach Lubartów, Kamionka, Kock i Ostrówek” do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

56. Uchwała nr IX/147/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wyposażenie ośrodka rekreacji i rehabilitacji 

konnej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

57. Uchwała nr IX/148/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa obiektu pełniącego funkcję zaplecza 

socjalno-bytowego do prowadzonej działalności z zakresu konnej rekreacji ruchowej, hipoterapii 

w miejscowości Lisów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty,  

58. Uchwała nr IX/149/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Piknik „Białe Wrony” – Lisów” do finansowania 
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w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

59. Uchwała nr IX/150/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Łucka, gm. 

Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  

60. Uchwała nr IX/151/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości 

Mieczysławka, gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty,  

61. Uchwała nr IX/152/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowodwór, 

gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  

62. Uchwała nr IX/153/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Szczekarków, 

gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  

63. Uchwała nr IX/154/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Nad zalewem" impreza rekreacyjno-sportowa 

w Pałecznicy” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  

64. Uchwała nr IX/155/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony z modernizacją i wyposażenie 

budynku świetlicy wiejskiej w Pałecznicy” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Małe projekty,  
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65. Uchwała nr IX/156/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Dzień Lewarta” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty,  

66. Uchwała nr IX/157/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 

remizy OSP w Serocku” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty,  

67. Uchwała nr IX/158/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wyposażenie części rekreacyjno-sportowej 

świetlicy wiejskiej w Lisowie, gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Małe projekty,  

68. Uchwała nr IX/159/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi ,  

69. Uchwała nr IX/160/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,  

70. Uchwała nr IX/161/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania:   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  

71. Uchwała nr IX/162/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.05.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych, wybranych i niewybranych do 

dofinansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty, 

72. Uchwała nr X/163/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie i miejscu 
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wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dn. 06.08.2012, 

którego termin upłynął w dn. 03.09.2012 

73.  Uchwała nr X/164/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie uznania operacji pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstwa na lokalnym rynku poprzez dokończenie budowy budynku stolarnii” złożonej w ramach 

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw za zgodną 

z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,  

74. Uchwała nr X/165/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie w sprawie uznania operacji pt. „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Berejów ” złożonej w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:  

Małe projekty za niezgodną z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

75. Uchwała nr X/166/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie uznania operacji pt. „Wydanie mapy informacyjno – promocyjnej Gminy 

Lubartów ” złożonej w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty za 

zgodną z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze , 

76. Uchwała nr X/167/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania:  Odnowa i rozwój wsi, 

77. Uchwała nr X/168/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

78. Uchwała nr X/169/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

20.09.2012 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania:  Małe projekty, 

79. Uchwała nr XI/170/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Syrach 

z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury w Syrach” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 
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Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi,  

80. Uchwała nr XI/171/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w Chlewiskach, gm. 

Lubartów”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi,  

81. Uchwała nr XI/172/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach, gm. 

Lubartów”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi,  

82. Uchwała nr XI/173/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy 

naturalnej z bieżnią okólna w Łucce - Kolonii”,  do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi,  

83. Uchwała nr XI/174/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstwa na lokalnym rynku poprzez dokończenie budowy budynku stolarnii”, do finansowania 

w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw,  

84. Uchwała nr XI/175/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie nie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Berejów”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty,  

85. Uchwała nr XI/176/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Wydanie mapy informacyjno – promocyjnej Gminy 

Lubartów”, do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty,  
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86. Uchwała nr XI/177/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”  z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi ,  

87. Uchwała nr XI/178/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,  

88. Uchwała nr XI/179/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty ,  

89. Uchwała nr XII/180/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”   z dnia 

11.01.2013 r. w sprawie przyjęcia listy operacji objętych wnioskami za złożone w terminie i miejscu 

wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w dniach 27.11.2012, 

którego termin upłynął w dniu 24.12.2012. 

90. Uchwała nr XII/181/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.01.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

91. Uchwała XIII/182/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont elewacji zewnętrznej dzwonnicy oraz 

ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.  

92. Uchwała XIII/183/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zagospodarowanie centrum wsi Serniki” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

93. Uchwała XIII/184/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z 

wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości Leszkowice” do finansowania 
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w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

94. Uchwała XIII/185/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Berejów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Odnowa i rozwój wsi. 

95. Uchwała XIII/186/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 25. 01. 

2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach 

działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

96. Uchwała XIV /187/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.02.2013 roku w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie i miejscu 

wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 07.01.2013, 

którego termin upłynął w dniu 06.02.2013. 

97. Uchwała XIV/188/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.02.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach Działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

      odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

98. UCHWAŁA XV/189/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w Ciemnie” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

99. Uchwała XV/190/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Górka 

Lubartowska gm. Niedźwiada” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

100. Uchwała XV/191/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Rowerem bezpiecznie po Gminie Ostrówek” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 
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101. Uchwała XV/192/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Święto plonów w Gminie Ostrówek 2013” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

102. Uchwała XV/193/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Opracowanie i wydanie monografii Gminy 

Ostrówek” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

103. Uchwała XV/194/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum 

Pomocy i wyposażenie go w sprzęt sportowo-rehabilitacyjny” do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

104. Uchwała XV/195/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Lato z Górką Lubartowską” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

105. Uchwała XV/196/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku  w sprawie wybrania operacji, pt.: „Piknik integracyjny w Kamionce połączony z 

promocją lokalnych walorów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

106. Uchwała XV/197/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wydanie płyty kapeli ludowej „To o owo” oraz 

materiałów promujących Gminę Kamionka i obszar LSR” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

107. Uchwała XV/198/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zeszyty historyczno - kulturowe gminy” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 



Załącznik nr 1 do uchwały 8/2014 z dnia 14.10.2014 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

 

18 

 

108. Uchwała XV/199/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania informacyjno-promocyjna Gminy 

Niedźwiada” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania; Małe 

projekty. 

109. Uchwała XV/200/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wsparcie działalności młodzieżowego zespołu 

ludowego „Mała Rokiczanka”” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

110. Uchwała XV/201/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wydanie płyty młodzieżowego zespołu ludowego 

„Mała Rokiczanka”” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty. 

111. Uchwała XV/202/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Promocja Gminy Lubartów poprzez wydanie albumu 

pn. „Ocalić od zapomnienia”” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

112. Uchwała XV/203/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”  z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Święto Lewarta” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

113. Uchwała XV/204/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

11.03.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych, wybranych i niewybranych do 

dofinansowania w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

114. Uchwała XVI /205/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”  z dnia 

06.08.2013 roku w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie i miejscu 

wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 01.07.2013, 

którego termin upłynął w dniu 19.07.2013. 
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115. Uchwała XVI/206/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

06.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które  odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

116. Uchwała XVI/207/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

06.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

117. Uchwała XVI/208/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

06.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

118. Uchwała XVII/209/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”  z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dostosowanie budynku starej remizy do 

prowadzenia działalności agroturystycznej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

119. Uchwała XVII/210/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli 

Skromowskiej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

120. Uchwała XVII/211/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pożarowie” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

121. Uchwała XVII/212/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający Domu Kultury 

w Kocku” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

122. Uchwała XVII/213/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Gminne święto plonów w Sernikach” do 
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finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

123. Uchwała XVII/214/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie części rekreacyjno-sportowej świetlicy 

wiejskiej w Woli Lisowskiej gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działania: Małe projekty. 

124. Uchwała XVII/215/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Tarkawica ” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

125. Uchwała XVII/216/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego w Firleju” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

126. Uchwała XVII/217/13 Rady Lokalnej Grupy Działania„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa i wyposażenie placu zabaw w 

Kierzkówce” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

127. Uchwała XVII/218/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania promocyjna Gminy Niedźwiada” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

128. Uchwała XVII/219/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wiata rolnicza” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

129. Uchwała XVII/220/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa domku agroturystycznego w 

miejscowości Lisów gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 
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strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

130. Uchwała XVII/221/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa pola namiotowego w gospodarstwie 

agroturystycznym” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

131. Uchwała XVII/222/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w 

Białobrzegach” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi. 

132. Uchwała XVII/223/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

133. Uchwała XVII/224/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w 

Kamionce” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi. 

134. Uchwała XVII/225/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw. 

135. Uchwała XVII/226/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych, wybranych i niewybranych do 

dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

136. Uchwała XVII/227/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

22.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 
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w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

137. Uchwała XVIII/228/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.04.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie  i miejscu wskazanym 

w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 03.03.2014, którego termin 

upłynął w dniu 28.03.2014. 

138. Uchwała XVIII/229/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach Działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

139. Uchwała XVIII/230/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach Działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

140. Uchwała nr XIX/231/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dożynki Gminne w miejscowości Leszkowice 2014 

rok” do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

141. Uchwała nr XIX/232/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wakacje z tajemnicą” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

142. Uchwała nr XIX/233/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w Majdanie Kozłowieckim, gm. 

Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

143. Uchwała nr XIX/234/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zakup osprzętu do siłowni” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty.  

144. Uchwała nr XIX/235/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wakacyjny Festyn-Letnie spotkanie z muzyką i 
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tradycją w Kamionce” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty. 

145. Uchwała nr XIX/236/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie Izby Regionalnej” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

146. Uchwała nr XIX/237/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa pola namiotowego z ogródkiem 

rekreacyjnym” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

147. Uchwała nr XIX/238/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy w 

miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

148. Uchwała nr XIX/239/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w 

Białobrzegach na świetlicę wiejską” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Odnowa i rozwój wsi. 

149. Uchwała nr XIX/240/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z 

wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości Dębica” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

150. Uchwała nr XIX/241/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w Annoborze, gm. 

Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi. 
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151. Uchwała nr XIX/242/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

152. Uchwała nr XIX/243/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Samoklęskach Kolonii Pierwszej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

153. Uchwała nr XIX/244/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

154.  Uchwała nr XIX/245/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

155. Uchwała XX/246/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

21.05.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie  i miejscu wskazanym 

w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 22.04.2014, którego termin 

upłynął w dniu 06.05.2014. 

156. Uchwała XX/247/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

21.05.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach Działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej. 

157. Uchwała nr XXI/248/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

30.05.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie usług fotograficznych” do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

158. Uchwała nr XXI/249/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

30.05.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 
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w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej. 

159. Uchwała XXII/250/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.07.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie  i miejscu wskazanym 

w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 27.06.2014, którego termin 

upłynął w dniu 11.07.2014. 

160. Uchwała XXII/251/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

25.07.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach Działania 

4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

161. Uchwała nr XXIII/252/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Gdzie zabawa jest najlepsza? Jasne, że w 

Dolinie Wieprza!” – dwudniowy festyn integracyjny mieszkańców miasta i gminy Kock” do finansowania 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

162. Uchwała nr XXIII/253/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Sobota z Kleebergiem” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

163. Uchwała nr XXIII/254/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy w miejscowości 

Brzeźnica Bychawska – Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

164. Uchwała nr XXIII/255/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa Fitness Parku” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty.  

165. Uchwała nr XXIII/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający Domu 

Kultury w Kocku do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
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w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe 

projekty. 

166. Uchwała nr XXIII/257/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania promocyjna Gminy Kamionka” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

167. Uchwała nr XXIII/258/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 05.08.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 
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