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WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

 

Gąbin, dn. 31 stycznia 2019 r. 

 

 

 Nabory wniosków (łącznie 22 konkursy): 

1) wnioski o przyznanie pomocy na operacje: 18 naborów 

2) wnioski o powierzenie grantów: 4 nabory 

 

 Nabory wniosków na limit w łącznej wysokości 8 416 891,84 zł odbyły się w następujących terminach: 

 

1) Nabór nr 1/2016  

Termin: 16.11. - 15.12.2016 r. (nabór łączony na pięć przedsięwzięć) 

 

Nabory i limity: ogółem 1 985 000,00 zł, w tym: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej:  900 000,00 zł 

 Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 360 000,00 zł 

 Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 360 000,00 zł 

 Przedsięwzięcie 3.4.1: CO2? Nie dziękuję: 180 000,00 zł 

b) rozwijanie działalności gospodarczej:  1 085 000,00 zł 

 Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 625 000,00 zł 

 Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 460 000,00 zł 

 

 

2) Nabory nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017  

Termin 19.06. - 18.07.2017 r. (osiem konkursów) 

 

Nabory i limity: ogółem 3 808 192,00 zł, w tym: 

a) 1/2017 - Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju (zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 

rozwój ogólnodostępnej  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej): 

300 000,00 zł, 

b) 2/2017 - Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (podejmowanie działalności gospodarczej): 

240 000,00 zł, 

c) 3/2017 - Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! (podejmowanie działalności gospodarczej): 

300 000,00 zł, 

d) 4/2017 - Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję (podejmowanie działalności gospodarczej): 

300 000,00 zł, 

e) 5/2017 - Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (rozwijanie działalności gospodarczej lub 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój 

rynków zbytu produktów i usług lokalnych): 625 000,00 zł, 

f) 6/2017 - Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! (rozwijanie działalności gospodarczej lub 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój 

rynków zbytu produktów i usług lokalnych): 643 192,00 zł, 

g) 7/2017 - Przedsięwzięcie 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy (rozwój ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej): 1 000 000,00 zł, 

h) 8/2017 - Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej): 400 000,00 zł. 
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3) Nabory nr: 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G  

Termin 29.11. - 15.12.2017 r.  

Nabór uzupełniający w konkursie 2/2017/G w terminie 13-27.04.2018 r. (cztery konkursy) 

 

 Nabory i limity: ogółem 450 000,00 zł, w tym: 

a) 1/2017/G - Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej): 200 000,00 zł, 

b) 2/2017/G - Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami (wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych): 50 000,00 zł, 

c) 3/2017/G - Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju (rozwój ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zachowanie 

dziedzictwa lokalnego lub promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych): 200 000,00 zł. 

 

 

4) Nabory nr: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018  

w terminie od 9.07. – 3.08.2018 r. (pięć konkursów) 

 

Nabory i limity: ogółem 2 173 699,84 zł, w tym: 

a) 1/2018 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (podejmowanie działalności gospodarczej): 

60 000,00 zł, 

b) 2/2018 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda?  Nie u nas!  (rozwijanie działalności gospodarczej lub 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój 

rynków zbytu produktów i usług lokalnych): 276 681 zł, 

c) 3/2018 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej): 1 420 809,37 zł, 

d) 4/2018 - Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (podejmowanie działalności gospodarczej): 

180 000,00 zł, 

e) 5/2018 - Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej): 236 209,47 zł. 

 

 Złożone wnioski (łącznie 167 szt.), w tym: 

 1/2016 - 29 szt. (podejmowanie działalności gospodarczej – 18 szt., rozwijanie działalności 

gospodarczej – 11 szt.) 

 1/2017 - 6 szt. 

 2/2017 - 16 szt. 

 3/2017 - 9 szt. 

 4/2017 - 3 szt. 

 5/2017 - 13 szt. 

 6/2017 - 7 szt. 

 7/2017 - 9 szt. 

 8/2017- 3 szt. 

 1/2017/G - 17 szt. 

 2/2017/G - 13 szt. (w tym 5 szt. w naborze uzupełniającym) 

 3/2017/G - 23 szt. 

 1/2018 - 1 szt. 

 2/2018 - 3 szt. 

 3/2018 - 11 szt. 

 4/2018 - 2 szt. 

 5/2018 - 2 szt. 

 

 Wnioski wybrane do dofinansowania (łącznie 152 szt.), w tym: 

 w limitach: 96 wniosków (przyznana pomoc: 6 258 878 zł)  

 brak wolnych środków w ramach limitów: 54 wnioski. 
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1) 1/2016: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej (15 wybranych), w tym: 

 w limicie: 9 wniosków (przyznana pomoc: 540 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 6 wniosków. 

b) rozwijanie działalności gospodarczej (9 wybranych), w tym: 

 w limicie: 6 wniosków (przyznana pomoc: 770 197,00 zł), 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 3 wnioski. 

2) 1/2017 (6 wybranych), w tym: 

 w limicie: 5 wniosków (przyznana pomoc: 296 167,00 zł, w tym wysokość krajowego wkładu 

publicznego 54 834,00 zł) 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 1 wniosek. 

3) 2/2017 (11 wybranych), w tym: 

 w limicie: 4 wnioski (przyznana pomoc: 240 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 7 wniosków. 

4) 3/2017 (9 wybranych), w tym: 

 w limicie: 5 wniosków (przyznana pomoc: 300 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 4 wnioski. 

5) 4/2017 (3 wybrane), w tym: 

 w limicie: 3 wnioski (przyznana pomoc: 180 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

6) 5/2017 (10 wybranych), w tym: 

 w limicie: 4 wnioski (przyznana pomoc: 541 623,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 6 wniosków. 

7) 6/2017 (7 wybranych), w tym: 

 w limicie: 5 wniosków (przyznana pomoc: 619 844,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 2 wnioski. 

8) 7/2017 (7 wybranych), w tym: 

 w limicie: 7 wniosków (przyznana pomoc: 571 276,00 zł, w tym wysokość krajowego wkładu 

publicznego 134 895,00 zł) 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

9) 8/2017 (3 wybrane), w tym: 

 w limicie: 3 wnioski (przyznana pomoc: 252 694,00 zł, w tym wysokość krajowego wkładu 

publicznego 59 571,00 zł) 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

10) 1/2017/G (15 wybranych), w tym: 

 w limicie: 8 wniosków (przyznana pomoc: 195 316,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu (lista rezerwowa): 7 wniosków. 

11) 2/2017/G (15 wybranych), w tym: 

 w limicie: 10 wniosków (przyznana pomoc: 50 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu (lista rezerwowa): 3 wnioski. 

12) 3/2017/G (23 wybrane), w tym: 

 w limicie: 9 wniosków (przyznana pomoc: 188 664,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu (lista rezerwowa): 14 wniosków, 

13) 1/2018 (1 wybrany), w tym: 

 w limicie: 1 wniosek (przyznana pomoc: 60 000,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

14) 2/2018 (3 wybrane), w tym: 

 w limicie: 2 wnioski (przyznana pomoc: 276 339,00 zł),  

 brak wolnych środków w ramach limitu: 1 wniosek. 

15) 3/2018 (11 wybranych), w tym: 

 w limicie: 11 wniosków (przyznana pomoc: 919 025,00 zł, w tym wysokość krajowego wkładu 

publicznego 107 862,00 zł), 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

16) 4/2018 (2 wybrane), w tym: 
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 w limicie: 2 wniosków (przyznana pomoc: 120 000,00 zł), 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

17) 5/2018 (2 wybrane), w tym: 

 w limicie: 2 wniosków (przyznana pomoc: 137 733,00 zł), 

 brak wolnych środków w ramach limitu: 0 wniosków. 

 

 Wnioski wybrane do dofinansowania w wyniku uwzględnienia protestów  

(3 wnioski na łączną kwotę 267 868 zł): 

1) W konkursie 2/2017 - Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (podejmowanie działalności 

gospodarczej): 60 000 zł 

2) W konkursie 3/2017 - Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! (podejmowanie działalności gospodarczej): 

60 000,00 zł 

3) W konkursie 5/2017 - Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (rozwijanie działalności 

gospodarczej lub wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub 

rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych): 147 868 zł 

 

 Posiedzenia Rady LGD odbyły się w następujących terminach: 

1) Gąbin, 24.01.2017 r. (posiedzenie ws. oceny i wyboru operacji, 100% członków Rady) 

2) Gąbin, 10.02.2017 r. (posiedzenie ws. rozpatrzenia protestu, 73% członków Rady) 

3) Gąbin, 6.04.2017 r. (posiedzenie ws. uzupełnienia dokumentacji naboru, 67% członków Rady 

4) Gąbin, 01.09.2017 r. (posiedzenie ws. oceny i wyboru operacji, 100% członków Rady) 

5) Łąck, 29.09.2017 r. (posiedzenie ws. rozpatrzenia protestów, 87% członków Rady) 

6) Gąbin, 19.02.2018 r. (posiedzenie ws. oceny i wyboru grantobiorców oraz ponownego rozpatrzenia 

protestów, 93% członków Rady) 

7) Gąbin, 12.06.2018 r. (posiedzenie ws. oceny i wyboru grantobiorców - nabór uzupełniający, 87% 

członków Rady) 

8) Gąbin, 04.09.2018 r. 

 

 Skład Rady: 

1) Białecki Zbigniew (władza publiczna) 

2) Ciastek Jan 

3) Deja Monika 

4) Janiszewska Anna / Nowacki Tomasz (władza publiczna) 

5) Kajak-Kołodziejska Aneta 

6) Kamiński Ireneusz 

7) Kwiatkowski Piotr (władza publiczna) 

8) Lewandowska Agnieszka (władza publiczna) 

9) Rykalski Jan 

10) Toruniewska Paulina (władza publiczna) 

11) Wasilewski Przemysław 

12) Wieczorek Gabriel (władza publiczna) 

13) Witeczek Janusz 

14) Wojnarowski Michał 

15) Wrześniewska-Kamińska Katarzyna 

 

 

 Sektory w składzie Rady: 

  Ilość osób % 

sektor publiczny 3 20 

sektor społeczny sektor gospodarczy 12 80 

Razem 15 100 
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 Grupy interesu w Radzie:  

1. Władza publiczna (33,33 lub 40 % składu Rady) - głosy należące do reprezentantów czł. Rady będących 

organami władzy publicznej (istotne jest, aby grupa interesu rozumiana szerzej niż władza publiczna, 

również nie przekraczała poziomu 49% praw głosu, władza publiczna to wójt, burmistrz, radny gminy, 

jednostki powołane w celu wykonywania zadań publicznych (np. samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej, GOK, MGOK), osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w j.s.f.p., nawet wówczas, 

gdy te osoby reprezentują w LGD sektor inny niż publiczny). 

 

 Podpisane umowy o przyznaniu pomocy (łącznie 44 umowy na łączną kwotę 3 815 872 zł): 

1) Konkurs 1/2016 na łączną kwotę 1 036 864 zł: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej 
 1/2016 - Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 360 000,00 zł (6 umów) – wszystkie 

wybrane przez Radę, 

 1/2016 - Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 60 000,00 zł (1 umowa); 1 wniosek - odmowa 

przyznania pomocy, 1 wniosek - pozostawiany bez rozpatrzenia, brak uzupełnień. 

b) rozwijanie działalności gospodarczej 
 1/2016 - Przedsięwzięcie 2.1.1: Kowale swego szczęścia: 493 389,00 zł (4 umowy) – wszystkie 

wybrane przez Radę, 

 1/2016 - Przedsięwzięcie 3.2.1: Nuda? Nie u nas!: 123 475,00 zł (1 umowa); 1 wniosek - 

pozostawiany bez rozpatrzenia, brak uzupełnień. 

2) Umowa o przyznaniu pomocy LGD na międzynarodowy projekt współpracy pn. „Dziedzictwo dla 

przyszłości” o akronimie ANCHOR, Przedsięwzięcie 1.3.1 „Tacy sami”: 100 000 zł (1 umowa z dn. 20 grudnia 

2017 r.) 

3) Konkurs 1/2017 Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju (zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 

rozwój ogólnodostępnej  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej) na łączną 

kwotę 223 979 zł. (4 umowy). 

4) Konkurs 2/2017 Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (podejmowanie działalności gospodarczej) 

na łączną kwotę 180 000 zł (3 umowy). 

5) Konkurs 3/2017 Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! (podejmowanie działalności gospodarczej) na 

łączną kwotę 360 000 zł. (6 umów) 

6) Konkurs 4/2017 Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję (podejmowanie działalności gospodarczej) na 

łączną kwotę 120 000 zł. (2 umowy). 

7) Konkurs 5/2017 Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia (rozwijanie działalności gospodarczej lub 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój rynków 

zbytu produktów i usług lokalnych) na łączną kwotę 539 491 zł (4 umowy). 

8) Konkurs 6/2017 Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! (rozwijanie działalności gospodarczej lub 

wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą lub rozwój rynków 

zbytu produktów i usług lokalnych) na łączną kwotę 473 844 zł (4 umowy). 

9) Konkurs 7/2017 Przedsięwzięcie 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy (rozwój ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej) na łączną kwotę 331 392 zł 

(4 umowy). 

10) Konkurs nr 8/2017 Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej: na łączną kwotę 51 000 zł (1 umowa). 

11) Konkurs nr 1/2017/G Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem (projekt grantowy „Rozwój oferty 

i infrastruktury rekreacyjnej”) na łączną kwotę 176 825 zł (1 umowa na 8 zadań). 

12) Konkurs nr 2/2017/G Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami (projekt grantowy „Działanie edukacyjne i rozwojowe 

dla dzieci i młodzieży, w tym z grup defaworyzowanych) na łączną kwotę 50 000 zł (1 umowa na 10 zadań). 

13) Konkurs nr 3/2017/G Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju (projekt grantowy „Zachowanie, 

rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kulturalnej obszaru Lokalnej Grupy 

Działania AKTYWNI RAZEM”) na łączną kwotę 172 477 zł (1 umowa na 9 zadań). 
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Realizacja budżetu wg przedsięwzięć na lata 2016-2018: 

 

Przedsięwzięcie 

 

 

Planowany 

budżet w latach 

2016-2018 

 

(zł) 

Wykonanie (wybrane, podpisane 

umowy, przeprowadzone nabory, 

uznane protesty) 

(zł) 

 

Pozostaje 

 

(zł) 

Przedsięwzięcie 1.1.1 

„Aktywni razem” 

200 000,00 176 825,00 zł 

(podpisana umowa na projekt grantowy) 

23 175,00 zł 

Przedsięwzięcie 1.3.1  

„Tacy sami” 

150 000,00 150 000,00 zł 

(podpisana umowa na projekt grantowy 

– 50 tys., podpisana umowa na projekt 

współpracy ANCHOR– 100 tys.) 

0,00 zł 

Przedsięwzięcie 1.5.1  

„Dziedzictwo dla rozwoju” 

500 000,00 396 456,00 zł 

(podpisane umowy – 223 979 zł, 

podpisana umowa na projekt grantowy – 

172 477 zł) 

103 544,00 zł 

Przedsięwzięcie 2.1.1  

„Kowale swego szczęścia” 

1 926 257,00 1 722 880,00 zł 

(podpisane umowy – 1 572 880 zł, 

wybrane operacje – 150 000 zł) 

203 377,00 zł 

Przedsięwzięcie 3.2.1  

„Nuda? Nie u nas!” 

1 600 000,00 1 453 658,00 zł 

(podpisane umowy – 1 017 319 zł, 

wybrane operacje – 336 339 zł, złożony 

projekt współpracy – 100 tys.) 

146 342,00 zł 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1 „Sama 

grusza nie wystarczy” 

1 500 000,00 1 250 417 zł 

(podpisane umowy – 331 392 zł, wybrane 

operacje – 919 025 zł) 

249 583,00 zł 

Przedsięwzięcie 3.4.1 „CO2? 

Nie, dziękuję” 

700 000,00 428 733 zł 

(podpisane umowy – 171 000 zł, wybrane 

operacje – 257 733 zł) 

271 267,00 zł 

 

 

Razem budżet  

2016-2018  

(z projektami współpracy) 
 

 

6 576 257,00 

 

5 578 969,00 zł 

 

997 288,00 zł 
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Wykonanie warunków umowy ramowej 
 

Wykonanie 

budżetu po 

podpisanych 

umowach 

w % 

Warunek z umowy 

ramowej -  

wykorzystanie min. 

60% środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR  

w latach 2016-2018 (tzn. 

min. 3 945 754,20 zł) 

Podpisane umowy 

(w tym projekt współpracy ANCHOR) 

- kwoty szacunkowe 

 

3 815 872,00 zł 

(tj. 58,02 %) 

 

 

Wybrane / weryfikacja 

(w tym projekt współpracy HESTIA) 

- kwoty szacunkowe 

 

1 763 097,00 zł  

( tj. 26,81 %), w tym: 

 projekt współpracy – 100 000 zł 

 umowa z 2017 r. – 150 000 zł 

 wybrane w 2018 r. – 1 513 097 zł 

Osiągnięcie 

wskaźników 

produktu 

Warunek z umowy 

ramowej - 

40 % poziomu każdego 

wskaźnika produktu 

zaplanowanego dla 

okresu 2016-2018 

albo 

60% średniego poziomu 

realizacji wszystkich 

wskaźników produktu 

(wg projektu zmiany 

umowy ramowej) 

 

P. 1.1.1 – plan 8 szt. (100%) 

(umowa na proj. grantowy - 8 zadań) 

 

P. 1.3.1 – plan 11 szt. 

podpisane umowy – 11 szt. (100%) 

(ANCHOR i umowa na proj. grantowy -

10 zadań) 

 

P. 1.5.1 – plan 20 szt.,  

podpisane umowy - 13 szt. (65%) 

 

P. 2.1.1 – plan 17 szt.,  

podpisane umowy - 17 szt.  (100%) 

 

 

 

P. 3.2.1.2 – plan 16 szt.,  

podpisane umowy - 12 szt. (75 %) 

 

 

P. 3.3.1. – plan 14 szt. 

podpisane umowy - 4 szt. (29 %) 

 

P. 3.4.1 – plan 9 szt. 

podpisane umowy - 3 szt. (33 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 2.1.1 – 1 szt. (6%) 

- wybrane w 2017 r.: 1 szt. 

- plan naboru w II poł. 2018 r. na 

pozostałą kwotę 

 

P. 3.2.1.2 – 3 szt. (25%) 

- wybrane 3 szt. w 2018 r.  

 

 

P. 3.3.1. – 11 szt. (79%) 

- wybrane 11 szt. w 2018 r.  

 

P. 3.4.1 – 4 szt. (44 %) 

- wybrane 4 szt. w 2018 r. 

Wsparcie na 

utworzenie / 

utrzymanie miejsc 

pracy 

(tutaj liczone od 
budżetu LSR AR 

skierowanego na 

miejsca pracy, tj. 
5 090 000 zł) 

Warunek z umowy 

ramowej - 

20% środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

utworzenie/ 

utrzymanie miejsc pracy 

w ramach LSR  

z min. 50% budżetu 

19.2 

Podpisane umowy 

 

P.2.1.1 (1 572 880,00 zł) +  

P.3.2.1 (1 017 319,00 zł) + 

P.3.4.1 (120 000,00 zł) =  

2 710 199,00 zł  

(tj. 53,25 %) 

Wybrane / weryfikacja 

 

P.2.1.1 (150 000,00 zł) +  

P.3.2.1 (336 339,00 zł) + 

P.3.4.1 (120 000,00 zł) = 

606 339,00 zł  

(tj. 11,91 %) 

 

06.12.2018 Agnieszka Żukowska 

 


