„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: 8/2017/RP
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z
§2.1 pkt 2c Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. ze zm.
Czas trwania naboru: od 14 listopada 2017 r. – 28 listopada 2017 r. do godz. 14:00
Limit dostępnych środków : 600 000,00 zł
Projekty wybrane do dofinansowania:
1. Operacje są zgodne z LSR.
2. Operacje osiągnęły minimum punktowe
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

Liczba
otrzymanych
punktów w
ramach oceny

Intensywność Ustalona przez Radę kwota
pomocy
wsparcia

Uzasadnienie w zakresie
ustalonej kwoty wsparcia

Projekty wybrane, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków tj. w kwocie 600 000,00 zł
1

Zuzanna Marek
Celmer/ 073925492

Wprowadzenie nowych usług
domu przyjęć oraz uslug
noclegowych poprzez zakup
wyposażenia obiektu

8/2017/RP/1/1

27.22.2017
godz.15:30

300 000,00 zł

14,00

70%

300 000,00 zł

nie dotyczy

2

P.P.U.H. Aleksander
Sztuka/ 073935065

Wprowadzenie nowych usług SPA
oraz usług noclegowych poprzez
adaptację budynku i zakup
wyposażenia obiektu

8/2017/RP/2/2

28.11.2017
godz. 11:05

300 000,00 zł

12,00

70%

300 000,00 zł

nie dotyczy

SUMA operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków

600 000,00 zł

600 000,00 zł

Operacje wybrane, które na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Śląskiego nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków tj. w kwocie 600 000,00 zł

1

Maria
Kaczyna/073871690

Rozwój bazy turystycznej poprzez
doposażenie firmy w niezbędne
urządzenia i środki transportu

8/2017/RP/3/3

28.11.2017
godz. 11:30

300 000,00 zł

12,00

70%

300 000,00 zł
300 000,00 zł

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

nie dotyczy

