
Uchwała Nr 19/2020

ZarząduStowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w Łukcie
zdniaŻŻmaja2020 roku

w sprawie: odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców w zakresie wdrażania operacji

w ramach Lokalnej Strategii Rozrvoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-20Ż0 poddziałanie

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność'' objętego Programem Rozrvoju obszarów Wiejskich na lata 20t4-2020 w ramach

naboru t4l20Ż0

Na podstawie $ 7 pkt.l Procedury wyboru i oceny grantobiorców wtaz z opisem sposobu roz|iczania

grantów, monitoringu i kontroli oraz $ Ż3 pkt.7lit. m Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia

Krainy Drwęcy i Pasłęki w Łukcie uchwala, co następuje:

s1
odstępuje się od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantów złożony9h w ramach Lokalnej

strategii Ronvoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata Ż0I4-Ż02o poddziałanie I9.2 ,,Wsparcie na

wdrańie operacji w ramach straiegii ronvoju lokalnego kierowanego przez społecznośó'' objętego

Programem nozwoju obszarów wiejitictr na lata ŻOI4-2020 w ramach naboru 1'4lŻ0Ż0 w zakresie:

. i*o.""nie edukacyjnych centrów ekologicmych i przyrodniczych,

. Oznaczanie i inwenjtaryzacjacennego dziedzictwa kulturowego i historycznegowrazz jego

promocją,
. iło'*oj ógóhodoĘpnej i niekomercyjnej infrastruktury turysĘcznej i rekreacyjnej,
. Rozwój o6i"któ* sńowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną.

s2
stwierdza się, że zakJadane wskaźniki produktu w projektach złoŻonych w ramach konkursu I4lŻ0Ż0

określone na podstawie informacji zarnięszczonych we wnioskach o powierzenie grantu w punkcie III'

opis realizacji grantu lit. B nie porvłalająna osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego

realizacji, co wynika zponiŻszej tabeli.

Lp.
Nazwa wskaŹnika ujętego w LSR Jedn.

miary

WartoŚć wskaŹnika
planowana do
osiągnięcia w

związku z realizacją
operac.ii

Wańość wskaźnika
określona na podstawie
formulazy wniosków
pĄektu grantowego

I

w. p. 8- Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów inf rastruktu ry
tllruŚtvc.7nei rekreacvinei i kulturalnei

sztuka 1 2

2

w.p. 1 'l- Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub
restauratorskim w wyniku wsparcia
Ótrzvmaneoo w ramach realizacii strateqii

sztuka 1 0

2
w.p.12- Liczba operacji obejmujących
wyposażenie podmiotów działających w
sferze kultury

sztuka 1 1

4
w.p. 17- Liczba operacji ukierunkowanycn
na innowacie

sztuka 5 a

s3
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Prezes

Wanda Łaszkowska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


