Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „DIROW”
74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 1
Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026
Załącznik nr 1 do uchwały nr …../LGD-DIROW/TM/III/2013 Rady LGD
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów
Wiejskich z dnia 16 października 2013 roku w sprawie przyjęcia listy
wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania przez
Radę LGD

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla
działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru nr LGD-DIROW/TM/III/2013 wybranych do dofinansowania
Lp

Numer wniosku (indywidualne
oznaczenie sprawy)

Data i godzina
wpłynięcia
wniosku

Nazwa
Wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

Tytuł Operacji/klasyfikacja operacji

Lokalizacja operacji
(Miejscowość
/Gmina)

Wnioskowana
kwota pomocy

Liczba
uzyskanych
punktów

Kwota rosnąco

*Kwota mieści
się w limicie
(Tak / Nie)

1

LGD-DIROW/TM/III/2013/004

23 września
2013 r.
godz.12:55

Magdalena
Szałek

068721842

Adaptacja budynku poszkolnego na pensjonat z zapleczem
gastronomicznym w celu zwiększenia dochodów i
zatrudnienia firmy

ul. Szkolna 17,74-503
Moryń/gmina Moryń

300 000,00

85,82

300 000,00

Tak

2

LGD-DIROW/TM/III/2013/008

23 września
2013 r.
godz.16:36

Dorota Barbara
Wierzejska

046790405

Operacja ma na celu rozwój turystyki w miejscowości Łubnica
oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie
gospodarstwa agroturystycznego z 11 miejscami
noclegowymi.

ul. Słoneczna 3,
Łubnica/gm. Gryfino

73 833,61

74,58

373 833,61

Tak

3

LGD-DIROW/TM/III/2013/009

23 września
2013 r.
godz.17:40

Krystyna Ewa
Lisik

067012493

Wzrost dochodów z działalności gospodarczej oraz wzrost
zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia kateringowego.

dz. nr 16/3 Krzymów/
gmina Chojna

98 900,00

72,67

472 733,61

Tak

* - Kolumnę uzupełnia się tylko w przypadku ostatniego naboru na dane działanie w ramach wdrażania LSR, w innych przypadkach należy wstawić kreskę. Przy ostatnim naborze na liście umieszczamy wnioski mieszczące się w limicie
podanym w ogłoszeniu oznaczając „Tak” oraz nie mieszczące się w limicie podanym w ogłoszeniu oznaczając „Nie” na liście wpisujemy wszystkie operacje, które mieszczą się w limicie 120% dostępnych środków podanych w ogłoszeniu o
naborach wniosków o przyznanie pomocy, pozostałe wnioski uznaje się za niewybrane do dofinansowania.
** - 1. wniosek niezłożony w miejscu i terminie podanym w informacji o rozpoczęciu naborów, 2. brak adresu wnioskodawcy, 3. wniosek niezgodny tematycznie z zakresem operacji wskazanym w informacji o naborze, o ile został podany
do publicznej wiadomości, 4. wniosek niezgodny z LSR i niewybrany, 5. wniosek zgodny z LSR i niewybrany ponieważ jest poza limitem dostępnych środków, 6. Wniosek zgodny z LSR i niewybrany z powodu braku uzyskania minimalnej
ilości punktów.
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