Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” z dnia
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lista GRANTÓW zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” na lata 2016-2023

Numer naboru wniosków: 6/2018
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności loklanej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
inowacyjnych §2.1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szcczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z
póżniejszymi zmianami.
Czas trwania naboru: od 12 pażdziernika 2018 r. – 26 października 2018 r. do godz. 12:00
Limit dostępnych środków: 45000 zł na Zadnaie 1, 70 000zł cały nabór

1. Operacje są zgodne z LSR.

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy
Numer identyfikacyjny

Tytuł operacji

Numer sprawy nadany
przez LGD

Data wpłynięcia
wniosku

Kwota wsparcia
wnioskowana przez podmiot
ubiegający się o wsparcie*

1

Nowak Elżbieta/ 074732634

Szanse dla słabszych - kurs komputerowy dla seniorów

6/2018/PG/1/Z1

24.10.2018r.
godz. 10:40

6 019,00 zł

2

Stowarzyszenie "Aktywna Olza" / 072680914

Daj sobie szansę - opieka nad starszymi i chorymi w domu. Szanse
dla słabszych

6/2018/PG/2/Z1

25.10.2018r.
godz. 10:48

7 500,00 zł

3

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pokochaj
Mnie"/ 063859396

"Szanse dla słabszych- warsztaty dka osób niepełnosprawnych
intelektualnie oraz ich rodziców na temat seksualności, dorastania i
dojrzewania oraz rozwiązywania problemów"

6/2018/3/Z1

26.10.2018r.
godz. 11:30

7 500,00 zł

4

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul.
Mickiewicza 92 44-325 Mszana / 063059812

Senior- sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni. Szansa dla
słabszych

6/2018/4/Z1

26.10.2018r.
godz. 11:50

7 500,00 zł

* Kwota dofinansowania - wnioskowana przez beneficjenta kwota dofinansowania może ulec zmianie po weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

