
 

 

Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Rady Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” z dn. 27.10.2020r. 

 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2020 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. 
30.09.2020 r. 

godz. 14:50 
INF/2/2020/07 - Gmina Włodawa 

Zagospodarowanie 

rekreacyjne trójstyku 

granic Polska, Białoruś, 

Ukraina  

w Orchówku 

36 360 zł 

20 782 
[ustalona kwota 

wsparcia 

podzielona przez 

0,6363 minus 

ustalona kwota 

wsparcia – w 

zaokrągleniu do 

pełnych złotych 

w dół] 

36 360 zł 

[57 142 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne] 

14 

2. 
28.09.2020 r. 

godz. 14:20 
INF/2/2020/01 063062303 

Gmina Stary 

Brus 

Plac zabaw – 

nowoczesne miejsce 

infrastruktury 

rekreacyjnej na terenie 

Gminy Stary Brus w 

miejscowości Wielki 

Łan 

36 359 zł 

 

20 782 zł 
[ustalona kwota 

wsparcia 

podzielona przez 

0,6363 minus 

ustalona kwota 

wsparcia – w 

zaokrągleniu do 

pełnych złotych 

w dół] 

36 359 zł 

[57 141zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne] 

13 



 

3. 
30.09.2020 r. 

godz. 13:05 
INF/2/2020/05 076703653 

Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„Bug” Hanna 

Budowa infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

w Hannie 

57 142 zł 0,00 zł 57 142 zł 13 

4. 
28.09.2020 r. 

godz. 14:51 
INF/2/2020/02 062701410 Gmina Wyryki 

Rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej służącej 

inicjatywom lokalnym 

sołectwa Wyryki-

Adampol 

50 449 zł 

28 835 zł 
[ustalona 

kwota 

wsparcia 

podzielona 

przez 0,6363 

minus ustalona 

kwota 

wsparcia – w 

zaokrągleniu 

do pełnych 

złotych w dół] 

50 449 zł 

[79 284 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne] 

12 

5. 
30.09.2020 r. 

godz. 12:44 
INF/2/2020/04 067386244 

Gmina Miejska 

Włodawa 

Modernizacja skweru 

im. Zesłańców Sybiru 

przy ul. Pocztowej we 

Włodawie. 

36 360 zł 

[dane z WOPP] 

20 782 zł 
[ustalona kwota 

wsparcia 

podzielona przez 

0,6363 minus 

ustalona kwota 

wsparcia – w 

zaokrągleniu do 

pełnych złotych 

w dół] 

36 360 zł 

[57 142 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne] 

12 

6. 
30.09.2020 r. 

godz. 13:57 
INF/2/2020/06 063105121 

Gmina Wola 

Uhruska 

Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej w 

miejscowości Wola 

Uhruska 

36 555 zł 

[dane z WOPP] 

20 894 zł 
[ustalona kwota 

wsparcia 

podzielona przez 

0,6363 minus 

ustalona kwota 

wsparcia – w 

zaokrągleniu do 

pełnych złotych 

w dół] 

36 555 zł 

[57 449 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne] 

12 

7. 
30.09.2020 r. 

godz. 12:15 
INF/2/2020/03 063970322 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Ziemi Hańskiej 

Zwiększenie i poprawa 

stanu infrastruktury 

rekreacyjnej Gminy 

Hańsk 

 57 142 zł 0,00 zł 57 142 zł 10 



 

 

 

  
 

 

Dariusz Semeniuk 

………………………………………………… 

Przewodniczący posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” 

Suma ustalonej kwoty pomocy wniosków mieszczących się w limicie  

310 367,00 zł 

(422 442 zł -  suma 

ustalonej kwoty 

wsparcia i wkładu 

własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

 

Wartość 100% limitu  

434 847,98 zł 
(z uwzględnieniem 

wkładu własnego 

stanowiącego krajowe 

środki publiczne) 

 

 

- - - - - - - - - - 

Suma ustalonej kwoty pomocy wniosków niemieszczących się limicie - 
 


