
 

 

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” 

Na podstawie § 27 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, Rada 
LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” stwierdza, co następuje: 

§ 1 
1. Rada przyjmuje listę ocenionych operacji o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego naboru 

wniosków z dnia 01.07.2013 r., którego termin upłynął w dniu 19.07.2013 r. w ramach Działania 
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty” przy uwzględnieniu liczby przyznanych 
punktów oraz dostępnego limitu środków pomocowych w kwocie 169 569,43 zł przeznaczonego na w/w 
działanie w niniejszym naborze, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Rada przyjmuje listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków z 
dnia 01.07.2013 r., którego termin upłynął w dniu 19.07.2013 r. w ramach Działania 4.1/413 – 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania: „Małe projekty” przy uwzględnieniu liczby przyznanych punktów oraz 
dostępnego limitu środków pomocowych w kwocie 169 569,43 zł przeznaczonego na w/w działanie w 
niniejszym naborze, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Rada przyjmuje listę operacji niewybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru 
wniosków z dnia 01.07.2013 r., którego termin upłynął w dniu 19.07.2013 r. w ramach Działania 
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty”  przy uwzględnieniu liczby przyznanych 
punktów oraz dostępnego limitu środków pomocowych w kwocie 169 569,43 zł przeznaczonego na w/w 
działanie w niniejszym naborze, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 

Rada upoważnia dyrektora Biura LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” do przekazania Uchwały do 
Samorządu Województwa Lubelskiego oraz do opublikowania jej na stronie internetowej LGD i tablicy 
ogłoszeń Biura LGD. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                  
                                                                Krzysztof Kopyść 

 
 

                                                              Przewodniczący posiedzenia Rady  


