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Lista wniosków wvbranvch do finansowania w wyniku Konkursu 2/0/2013

w ramach dzialania 413 II Wdrazanie lokalnych strategii rozwojull

dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy

w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi"

Termin naboru: 31.10.2013 r. - 21.11.2013 r.

ilijLiczba Operacja
Wnioskowana

uzyskanychmiesci sie

L.p.

Numer wnioskuWnioskodawca Tytul operacjikwota pomocypunktóww Iim"icie

(w zl)

(na 200 pkt.dostepnych
mozliwych do

srodków*
uzvs kania)

~D

2/0/2013/02

Gmina BaruchowoAdaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby208.333,00152,83
1. swietlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej

TAK

2.

Stworzenie galerii plenerowej do prezentacji regionalnej
2/0/2013/09

Miasto i Gmina Gabinsztuki, tradycji i zwyczajów w miejscowosci Czermno25.000,00144TAK

3.

2/0/2013/05 Gmina LackUrzadzenie przestrzeni publicznej200.000,00143,75TAK

w miejscowosci Lack

4.

Odnowienie tradycji regionu kujaw poprzez remont

2/0/2013/1 O
Gmina Kowali zagospodarowanie swietlicy wiejskiej w miejscowosci288.540,00143TAK

Rakutowo, Gmina Kowal



<;:

Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym
- .

2/0/2013/07Gmina Nowy Duninów w Nowym Duninowie185.000,00139,15TAK

Parafia

Wykonanie robót budowlanych polegajacych na utwardzeniu
6.

2/0/2013/06Rzymskokatolicka Sw.gruntu na dzialce budowlanej oraz budowa obiektów malej208.000,00138,46TAK
Józefa w Sannikach

architektury

7.

Gmina Pacyna
Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie112.998,00137,92TAK

2/0/2013/11

"Adaptacja budynku kosciola ewangelicko-augsburskiego

8.
2/0/2013/01Muzeum Mazowieckiew Wiaczeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa200.000,00135,54TAK

w Plocku
Nadwislanskiego"

9.

Budowa obiektu sportowego w miejscowosci Lucien,

2/0/2013/04
Gmina Gostynin Gmina Gostynin322.922,00135,50TAK

lO.

Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez budowe

2/0/2013/08
Miasto i Gmina Gabinparkingu w miejscowosci Dobrzyków150.000,00135,33TAK

2/0/2013/03

Gmina SlubiceWykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z budowa208.333,00132,08TAKII. obiektów malej architektury dla zadania pn.
"Galeria pod chmurka"

Laczna kwota wnioskowanej pomocy:

2 109 126,00
_ ...::>-XUN~DACJA

* Limit dostepnych srodków w ramach naboru (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2018 r. w sprawie

szczególowych warunków i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" objetego
PROW na lata 2007-2013 § 9 ust. 4 pkt. 3 LGD wybiera projekty do wysokosci 120 % limitu dostepnych srodków wskazanych w informacji o mozliwosci
skladania wniosków o przyznanie pomocy): 2144177,58 zl.


