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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 /LGD-DIROW/TM/II/2014 Rady LGD  
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów  
Wiejskich  z dnia 4 sierpnia 2014 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/II/2014  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/II/2014/002 

08.07.2014          

godz. 12:51 

Szałek 

Magdalena  
068721842 

Adaptacja budynku poszkolnego na pensjonat z 

zapleczem gastronomicznym w celu zwiekszenia 

dochodów  i zatrudnienia firmy 

ul. Szkolna 17 74-

503 Moryń 
300 000,00    83 300 000,00    

Tak 

2 
LGD-DIROW/TM/II/2014/003 

08.07.2014             

godz. 14:15 

Przybylska 

Barbara 
0 

Uruchomienie działalności gospodarczej w branży 

gastronomicznej - restauracji w Chojnie utworzonej 

w celu polepszenia jakości i atrakcyjności 

turystycznej regionu Dolnej Odry w obszarze 

promowanych walorów przyrodniczych i innych 

obiektów celów turystycznych. Restauracja Włoska 

Makarun, pizza & salad 

ul. Żółkiewskiego 

24 74-500 Chojna 
62 510,00    64,44 362 510,00    

Nie 

 
* - 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. 


