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Ogłoszenie 

 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru 

operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje 
się do publicznej wiadomości załączoną listę operacji wybranych do finansowania, w ramach prowadzonego naboru 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, 
działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (termin składania wniosków: od 10.02.2014 r. do 24.02.2014 r.). 

Informuje się ponadto, iż operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSR nie wybrano. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- lista operacji wybranych do finansowania 
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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
 (termin składania wniosków: od 10.02.2014 r. do 24.02.2014 r.) 

 

Lp. 
Nr 

porządkowy - 
Znak sprawy 

Nazwa / Imię i 
nazwisko 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji 

Wnioskowana 
kwota 

pomocy 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

ramach oceny 
spełniania 
kryteriów 
wyboru 

Wskazanie czy operacja mieści 
się w ramach limitu dostępnych 

środków określonego w 
informacji o możliwości 

składania, za pośrednictwem 
LGD wniosków o przyznanie 

pomocy 

1 OW.4-1/14 
Gmina Kowalewo 
Pomorskie 

Kształtowanie obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców poprzez remont 
chodnika w ul. Drzymały, w 
Kowalewie Pomorskim 

Kowalewo Pomorskie, 87-410 
Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia, 
działka geodezyjna nr 228,  nr 188, 
obręb II Kowalewo Pomorskie, gmina 
Kowalewo Pomorskie, powiat 
golubsko-dobrzyński 

98 400 44,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 

2 OW.4-6/14 Gmina Golub-Dobrzyń 
Rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku świetlicy 
wiejskiej w Białkowie 

Białkowo, 87-400 Golub-Dobrzyń, dz. 
nr 300/9,  Nr obrębu geodezyjnego 1, 
gmina Golub-Dobrzyń, powiat 
golubsko-dobrzyński 
 

98 400 44,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 

3 OW.4-2/14 Gmina Ciechocin 

Rozbudowa i przebudowa 
świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Świętosław wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
 

Świętosław, 87-408 Ciechocin, nr 
geodezyjny działki 212/10, nr obrębu 
ewidencyjnego 0009, gmina Ciechocin, 
powiat golubsko-dobrzyński 
 

98 400 42,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 

4 OW.4-4/14 Gmina Zbójno 
Budowa chodnika i zjazdów w 
centrum wsi Działyń 

Działyń, 87-645 Zbójno, działki nr 216, 
195/2, 215/4, 202, obręb ewidencyjny 
Działyń, gmina Zbójno, powiat 
golubsko-dobrzyński 

98 400 42,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 



5 OW.4-5/14 Gmina Radomin 
Zagospodarowanie terenów 
zielonych w centrum wsi 
Radomin 

Radomin, 87-404 Radomin, działki nr 
174/1, 174/1, 398/2, 398/4, obręb 
geodezyjny Radomin, gmina Radomin, 
powiat golubsko-dobrzyński 

45 947 42,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 

6 OW.4-3/14 Gmina Radomin 
Remont połączony z 
modernizacją świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Szafarnia 

Szafarnia, 87-404 Radomin, działka nr 
121/6, Obręb geodezyjny Szafarnia, 
gmina Radomin, powiat golubsko-
dobrzyński 

52 453 36,00 

operacja mieści się w ramach limitu 
dostępnych środków określonego w 
informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGD wniosków o 
przyznanie pomocy 

 

Operacji nie wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” nie wybrano. 


