
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uchwała Nr EFRROW/XXVI/57/2021
(Fundusz/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia listy operacji/grantów1 2 niewybranych 

w ramach konkursu nr 1/2021 na działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zakres tematyczny: Rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji

osób realizujących operacje w tym zakresie)

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/grantów1 zatwierdza się Listę 
operacji/grantów1 niewybranych do realizacji w ramach LSR, stanowiącą Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały.

2. Rada LGD zastrzega sobie prawo zmiany miejsca grantu na liście grantów wybranych w sytuacji,
gdy wpłyną odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na jej pierwszym posiedzeniu, które zostaną
pozytywnie rozpatrzone przez Radę LGD^

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Przewodniczący Rady

KatarzynlpKukidska

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ 
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Województwo
Kujawsko-Pomorskie Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

1 Niepotrzebne skreślić.
2 Dotyczy tylko procedury wyboru i oceny grantobiorców. W innym przypadku punkt należy skreślić.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr EFRROW/XXVI/5 7/2021

Lista operacji/ grantów3 niewybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji/grantów3 wg lokalnych kryteriów wyboru4

Lp. Znak sprawy LGD Imię i nazwisko/ Nazwa 
wnioskodawcy/ griintohiorey1

Numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy/
grnntobiorcy3 4
(jeśli dotyczy)

Tytuł projektu Zgodność 
z LSR5

Liczba 
otrzymanych 
punktów za 
spełnianie 
kryteriów 
wyboru

Osiągnięto
minimum
punktowe5

Wynik wyboru

1 2 3 4 5 6 7 11

1. 2021AYRP/3 Usługi Leśne Przemysław 
Rutkowski 076976541

Wsparcie przedsiębiorczości i rozwój firmy poprzez 
zwiększenie zatrudnienia i zakup maszyny leśnej - 

zestawu do zryw ki i podwozu drewna
TAK 27 NIE projekt nie wybrany do 

realizacji

Golub-Dobrzyń, dnia 20.02.2020r.

Przewodnipzajiy Rady

KatarzytubfCukielska

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Województwo
Kujawsko-Pomorskie Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

3 Niepotrzebne skreślić.
4 Operacje/ granty na liście operacji/ grantów wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów. Dodatkowo granty szeregowane są z uwzględnieniem ilości i 
rodzajów wskaźników produktu zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego LGD.
5 Wpisać: „TAK” lub „NIE”.


