
 

 

Załącznik do Uchwały nr 27/2019 Rady Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” z dn. 24.04.2019r. 

 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2019 w ramach  Działania: 19.2 – 

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

 

 

  

 

„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 

Lp 

Data i 

godz.  

wpływu 

Znak sprawy 
Numer 

indentyfikacyjny 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

(publiczne 

środki 

wspólnotowe 

EFRROW) 

Wkład własny 

Wnioskodawcy 

stanowiący 

publiczne środki 

krajowe 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

według  

lokalnych 

kryteriów 

wyboru 

1. 
27.03.2019 r. 

12:34 
INF/2/2019/01 062541921 

Gmina 

Włodawa 

Zagospodarowanie rekreacyjne w 

miejscowości Suszno, Sobibór, 

Stawki 

99 553,82 zł 

[dane z WOPP] 

60 447 zł 

[dane z WOPP] 

99 553 zł 

(156 456,07 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

13 

2. 
29.03.2019 r. 

09:20 
INF/2/2019/02 062701410 

Gmina 

Wyryki 

Rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

służącej inicjatywom lokalnym 

sołectwa Wyryki - Adampol 

83 973,61 zł 

[dane z WOPP] 

0,00 zł 

[dane z WOPP] 

53 432 zł 

(83 972,97 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

12 

3. 
29.03.2019 r. 

11:16 
INF/2/2019/03 062629200 

Gmina  

Ruda - Huta 

„Zagospodarowanie terenu przy 

zespole dworsko – parkowym w 

Hniszowie” 

55 371 zł 

[dane z WOPP] 

33 741 zł 

[dane z WOPP] 

55 371 zł 

(87 020,27 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

12 



 

 

 

  
 

 

 

środki publiczne) 

Suma ustalonej kwoty pomocy wniosków mieszczących się w limicie  

208 356 zł 

(327 449,31 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

 

Wartość 100% limitu  

333 558,81 zł 

(z uwzględnieniem 

wkładu własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

 

 

4. 
29.03.2019 r. 

13:18 
INF/2/2019/04 063105121 

Gmina  

Wola Uhruska 

Utworzenie placu zabaw z 

elementami sprawnościowymi w 

miejscowości Stulno. 

32 805 zł 

[dane z WOPP] 

18 752 zł 

[dane z WOPP] 

32 805 zł 

(51 555,87 - suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

12 

Suma ustalonej kwoty pomocy wniosków niemieszczących się limicie 

32 805 zł 

(51 555,87 - suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

 


