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Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych

w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2020/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: c) kluby młodzieżowe; 
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS, § 24 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Drwęcy” oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 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 wyboru i oceny operacji zatwierdza się Listę projektów wybranych 
do realizacji w ramach LSR, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ 
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)



Załącznik nr 1 do Uchwały nr EFS/XXII/13/2021

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

Lp.
Numer 

wniosku o 
powierzenie 

grantu

Nazwa
wnioskodawcy Tytuł projektu Zgodność 

z LSR

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 
ogłoszeniu2

Wynik
wyboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2020/KM/G/5
Towarzystwo 

Rozwoju Gminy 
Golub-Dobrzyń

Klub Młodzieżowy „Pełna chata” TAK 25 TAK 55 000,00 50 000,00 TAK
wybrany

do
realizacji

Golub-Dobrzyń, dnia 27.01.2021 r.

Przewodn^cv^ady

Kałar^na^dćuj:a

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)
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Projekty na liście projektów wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów.


