Załącznik nr 1
do uchwały nr 9/2016/R
Rady Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” z dnia 12.12.2016
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lista operacji wybranych do dofinansowania
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” na lata 2016-2023
Numer naboru wniosków: 3/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Czas trwania naboru: od 2016-11-22 07:30 do 2016-12-05 15:00
Limit dostępnych środków: 1 960 000,00 zł

Projekty wybrane do dofinansowania:
1. Operacje zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Operacje są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
3. Operacje są zgodne z LSR.
4. Operacje osiągnęły minimum punktowe

Nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy
Numer identyfikacyjny

Lp.

Tytuł operacji

Numer sprawy
nadany przez LGD

Data wpłynięcia
wniosku

Kwota wspacia
wnioskowana przez
podmiot ubiegający
się o wsparcie*

Liczba otrzymanych
punktów w ramach
oceny w zakresie
spełniania przez
operację kryteriów
wyboru

Intensywność
pomocy

Ustalona przez Radę
kwota wsparcia

Uzasadnienie w
zakresie ustalonej
kwoty wsparcia

Projekty wybrane, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków tj. w kwocie 1 960 000zł.
1

GMINA LUBOMIA
Numer identyfikacyjny 063240430

Zagospodarowanie parku w Lubomi oraz budowa miejsc
postojowych

3/2016/PI/3/3

05-12-2016
13:40

399 806,00 zł

10,89

100%

399 806,00 zł

nie dotyczy

2

Gmina Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny: 062503960

"Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w
ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej
integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie"

3/2016/PI/5/5

05-12-2016
14:50

519 912,00 zł

10,25

100%

519 912,00 zł

nie dotyczy

3

Gmina Gorzyce
Numer identyfikacyjny: 062153645

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy
syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania
terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w
Czyżowicach przy ulicy Rogowskiej

3/2016/PI/4/4

05-12-2016
14:30

519 193,00 zł

7,88

100%

519 193,00 zł

nie dotyczy

1 438 911,00 zł

1 438 911,00 zł

Projekty wybrane, które nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków tj. w kwocie 1 960 000zł.
1
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-

-

-

-

-

-

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

-

-

