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Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

z dnia 16 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr EFS/IV/25/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy” z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych 

w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/G 
(typ projektu: TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno-zawodowa)

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy o RLK.S, § 24 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Drwęcy” oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 1 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” uchwala się, 
co następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w' związku z uwzględnieniem odwołań od decyzji 
Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu zmienia się zapisy Uchwały 
Nr EFS/IV/25/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w ramach naboru 
wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/G (typ projektu: TYP 1 Działania na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru 
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno- 
zawodowa), zgodnie z poniższym:
- załącznik nr 1 do uchwały, tj. Lista projektów wybranych zgodnie z ilością punktów 
uzyskanych w ramach oceny zgodności projektu wg lokalnych kryteriów wyboru otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr EFS/IV/25/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy" z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych w 
ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2019/G (typ projektu: TYP 1 Działania na 
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja 
społeczno-zawodowa), pozostają bez zmian.

3. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na decyzję Rady podjętą na mocy uchwały 
z dnia 20 lutego 2020 r.

4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ 
Wiceprzewodniczącego Rady’ LGD)
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr EFS/YI/47/2020

Lista projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzy skanych w ramach oceny zgodności projektu wg lokalnych kryteriów wyboru1

Lp.

Numer 
wniosku o 

powierzenie 
grantu

Nazwa
wnioskodawcy Tytuł projektu Zgodność 

z LSR2

Liczba 
otrzymanych 
punktów za 
spełnianie 
kryteriów 
wyboru

Osiągnięto
minimum
punktowe2

Wartość
całkowita
projektu

Wartość
dofinansowania

(zł)

Projekt 
mieści się 
w ramach 
alokacji 
środków 

określonej w 
ogłoszeniu-

Wynik
wyboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2019/ASZ/G/l Gminu Kowalewo 
Pomorskie

Warsztat)' szkoleniowe „ABC 
przedsiębiorczości” TAK 31 TAK 49 453,09 46 980,43 TAK Wybrany do 

realizacji

2. 2019/ASZ/G/2 Gmina Kowalewo 
Pomorskie

Start l p - pierwszy krok do w łasnego 
biznesu TAK 31 TAK 49 453.09 46 980,43 TAK Wybrany do 

realizacji

3. 2019/ASZ/G/3 Gmina Kowalewo 
Pomorskie

Warsztat)' „Integracja i kreatywność dla 
osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym”
TAK 25 TAK 69 161,73 65 703,64 TAK Wybrany do 

realizacji

4. 2019/ASZ/G/4 Gmina Kow alew o 
Pomorskie

Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w 
obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy'” TAK 21 TAK 37 213,58 35 352,90 TAK Wybrany do 

realizacji

S. 2019/ASZ/G/5 Gmina Zbójno Aktywna integracja w Gminie Zbójno TAK 21 TAK 148 997,68 141 547.79 TAK Wybrany do 
realizacji

Golub-Dobrzyń, dnia 16.03.2020r.
& pWPiotrWolsW

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

1 Projekty na liście projektów wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów.
2 Wpisać: „TAK” lub „NIE".


