
Załącznik nr …. do Uchwały nr …………….. Rady 

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  dn. 08.12.2016 r. 

 

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w ramach  Działania: 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 

 

 

………………………………………………… 

Przewodniczący posiedzenia Rady 

 

 

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  Cel projektu: Wdrażanie LSR 

Zakres tematyczny naboru:   Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów 

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA Z PRZYCZYN FORMALNYCH 

Lp 

Data  

i godz. wpływu 

 

Znak sprawy 

 

Numer 

indentyfi-

kacyjny 

 

Nazwa 

wnioskodawcy 

 

Tytuł 

operacji 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

(publiczne 

środki 

wspólnotowe 

EFRROW) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

stanowiący publiczne 

środki krajowe 

Wniosek złożony  

w miejscu  

i terminie wskazanym  

w ogłoszeniu 

TAK/NIE 

Wniosek 

złożony 

bezpośrednio 

TAK/NIE 

Zgodność 

z 

zakresem 

tematycz-

nym 

TAK/NIE 

zgodność  

z LSR 

TAK/NIE 

Zgodność z 

PROW 

TAK/NIE 

- - - - - - - - - - - - - 

Łączna wartość wnioskowanego wsparcia - -  

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA Z PRZYCZYN MERYTORYCZNYCH 

Lp 

Data  

i godz.  

wpływu 

 

Znak sprawy 

 

Numer 

indentyfi-

kacyjny 

 

Nazwa 

wnioskodawcy  
Tytuł operacji 

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

(publiczne 

środki 

wspólnotowe 

EFRROW) 

Wkład własny 

wnioskodawcy 

stanowiący 

publiczne 

środki 

krajowe 

Zgodność  

z LSR 

TAK/NIE 
Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

TAK/NIE 

Wniosek 

otrzymał 

minimalną 

liczbę punktów 

TAK/NIE 

Wniosek 

mieści się w 

150% 

limitu 

TAK/NIE z LSR 
z 

PROW 

1. 
15.11.2016 r. 

godz.15.40 
ART/1/2016/03 063970322 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Ziemi Hańskiej 

Moda przemija, 

styl pozostaje - 

zakup strojów i 

instrumentów 

dla zespołów 

artystycznych z 

Gminy Hańsk 

48 843,00 zł 0,00 zł TAK TAK TAK TAK NIE 

Łączna wartość wnioskowanego wsparcia 48 843,00 zł 0,00 zł  


