
UCHWAŁA 

III/49/11 

Rady Lokalnej Grupy Działania 

 „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 12.05.2011 roku 

 

w sprawie wybrania operacji , pt.: „1. Zwiększenie konkurencyjności Ośrodka 
Wypoczynkowego „ Wodnik” poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego produktu 
turystycznego o zasięgu regionalnym. Cel ujęty jako przedmiot i jednocześnie cel główny 
projektu. Produktem turystycznym będzie w przypadku opisywanej inwestycji: 
zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy wyposażony w park linowy. 2. Wyposażenie obiektu 
gastronomicznego- szt. 1- Cel ujęty na poziomie produktu. W ramach projektu dokonany 
zostanie zakup środków trwałych na kuchni. W projekcie przewidziano zakup środków 
trwałych związanych z modernizacją kuchni w ośrodku wypoczynkowym” .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 
 
Na podstawie § 27 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, Rada 
LGD stwierdza co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Rada uznaje operację nr LGD- DWiLS/4/III/1/TiRM/2011, pt.: „1. Zwiększenie konkurencyjności Ośrodka 
Wypoczynkowego „ Wodnik” poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego produktu turystycznego 
o zasięgu regionalnym. Cel ujęty jako przedmiot i jednocześnie cel główny projektu. Produktem 
turystycznym będzie w przypadku opisywanej inwestycji: zmodernizowany ośrodek wypoczynkowy 
wyposażony w park linowy. 2. Wyposażenie obiektu gastronomicznego- szt. 1- Cel ujęty na poziomie 
produktu. W ramach projektu dokonany zostanie zakup środków trwałych na kuchni. W projekcie 
przewidziano zakup środków trwałych związanych z modernizacją kuchni w ośrodku wypoczynkowym”, 
złożoną przez p. Wiesława Michała Śliwka, zam. ul Wczasowa 2, 21- 136 Firlej, NIP- 7121861756, PESEL- 
56021204976, REGON- 430879953, na kwotę 250 503,00, za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 
2. Liczba głosów za- 8, przeciw- 0, z głosowania wyłączonych 2 członków Rady. 
 

§ 2 

Uznaje się sumę punktów uzyskaną przez operację w wyniku oceny według lokalnych kryteriów LGD w 
wysokości 10. 

§ 3 
 

1. Dostępność środków LGD do finansowania operacji w ramach działania  4.1./413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w niniejszym naborze 
wynosi  379 444,50  zł.  

2. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania przez ocenianą operację  
wynosi 7. 

 
§ 4 

 
Operacja zostaje skierowana do dofinansowania. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


