
 

 

        
 

 

 

 

Lista wniosków o dofinansowanie operacji 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”,  

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 

które na Posiedzeniu Rady LGD „Zielone Bieszczady”  

odbytym w dniach 16 sierpnia 2012r., 

zostały wybrane do dofinansowania 
 

Nr wniosku 
na liście 
rankingowej 

Nr wniosku 
wnioskowane 

dofinansowanie Zgodność 
projektu z LSR 

Uzyskane punkty wg 
lokalnych  kryteriów  

wyboru UWAGI 

1 

MP/2012/05 25 000 zł tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/16 19 760 zł tak 

11 

*** 



1 

MP/2012/17 24 889,09 zł tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/56 21 595,85 tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/57 15 350,40 zł tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/61 24 285,54 zł tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/62 11 812,50 zł tak 

11 

*** 

1 

MP/2012/66 25 000 zł tak 

11 

*** 

2 

MP/2012/08 25 000 zł tak 

10,89 

*** 



2 

MP/2012/10 23 400 zł tak 

10,89 

*** 

3 

MP/2012/21 22 423,50 zł tak 

10,78 

_ 

4 

MP/2012/69 

25 000,00 

tak 

10,67 

_ 

5 

MP/2012/04 22 373 zł tak 

10 

*** 

5 

MP/2012/24 7 336 zł tak 

10 

*** 

5 

MP/2012/33 25 000 zł tak 

10 

*** 

5 

MP/2012/64 24 758,40 zł tak 

10 

*** 



5 

MP/2012/72 13 266,94 zł tak 

10 

*** 

6 

MP/2012/13 6 988,80 zł tak 

10 

*** 

7 

MP/2012/11 23 640,70 zł tak 

9,89 

*** 

7 

MP/2012/22 20 543 zł tak 

9,89 

*** 

8 

MP/2012/12 19 746 zł tak 

9,88 

_ 

9 

MP/2012/71 17 500 zł tak 

9,56 

*** 

10 

MP/2012/41 17 521,94 zł tak 

9,56 

*** 



11 

MP/2012/25 8 848,22 zł tak 

9,44 

*** 

12 

MP/2012/74 22 111,92 zł tak 

9,44 

*** 

13 

MP/2012/19 23 451,00 zł tak 

9,44 

*** 

14 

MP/2012/14 24 800 zł tak 

9,33 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór 

15 

MP/2012/73 24 703,20 zł tak 

9,22 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór, *** 



16 

MP/2012/03 15 660,80 zł tak 

9,22 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór, *** 

16 

MP/2012/67 13 808,00 zł tak 

9,22 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór, *** 

17 

MP/2012/01 15 660,80 zł tak 

9,22 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór, *** 



18 

MP/2012/59 24953,6 tak 

9,22 

operacja nie mieści się w 

limicie dostępnych 

środków, jej realizacja 

będzie możliwa po 

całkowitej weryfikacji 

poprzednich wniosków z 

listy, LGD wybiera 

operacje do 120% limitu - 

ostatni nabór 

  

suma 636 190 zł   

  

  

 
 

* limit dostępnych środków dla naboru: 530 165,00  zł 

**120% limitu dostępnych środków dla naboru: 636 198 zł. 

*** Zgodnie z § 17 pkt. 8 Regulaminu Rady w przypadku dwóch lub więcej operacji zgodnych z LSR, które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru 

otrzymały tą samą ilość punktów o ich kolejności na liście decyduje liczba punktów za kryterium: „Zasięg oddziaływania operacji”.  

 


