
NUMER WNIOSKU IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI
Wynik wstepnej weryfikacji 

formalnej

Wskazanie przyczy 
odrzucenia wniosku lub 
pozostawienia go bez 

rozpatrzenia

SPN/G/PIII/1/2018 Stowarzyszenie Gorzyń 600 Remont budynku Rybakówki
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/2/2018 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie
Rozwój infastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy miejscu spotkań i strzelnicy Kurkowego Bractwa wniosek przyjęty formalnie - 

nie dotyczy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru  1/2018/G
Przedsięwzięcie PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

Termin składania wniosków 15.03.2018 - 21.03.2018
Limit środków dostępnych 210 000 zł      Wysokość pomocy: do 30 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wskaźnik realizacji naboru - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 7

SPN/G/PIII/2/2018 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sierakowie
Rozwój infastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy miejscu spotkań i strzelnicy Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Sierakowie 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/3/2018 Koło Łowieckie nr 39 DROP w Obrzycku Wpadnij do nas, turysto... 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/4/2018 Stowarzyszenie LZS "BYKI OBROWO" Doposażenie i wymiana w elementy sportowe boiska piłkarskiego w Obrowie
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/5/2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Tucholi Rozbudowa infastruktury turystycznej i rekreacyjnej w centrum wsi Tuchola
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/6/2018 Stowarzyszenie Turystyczne "Kraina Stu Jezior" 
Budowa nowego szlaku kajakowego oraz pieszo-rowerowego na trasie Jezioro Gorzyńskie - Jezioro 

Gorzyckie w Krainie Stu Jezior, na obszarze LGD "Puszcza Notecka" 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/7/2018 Gmina Kwilcz Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mościejewie
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/8/2018 Miasto Obrzycko Łączymy pokolenia
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/9/2018 Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny Nowa kładka - łatwiejsze spacery
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/10/2018
Stowarzyszenie sportowe regionu "RANCZO-

KRAINA-SPORTU"
Ranczo- plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej 

wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PIII/11/2018 Gmina Ostroróg Budowa sceny z zadaszeniem w Bobulczynie
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy



NUMER WNIOSKU IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI
Wynik wstepnej weryfikacji 

formalnej

Wskazanie przyczy 
odrzucenia wniosku lub 
pozostawienia go bez 

rozpatrzenia

SPN/G/PV/1/2018
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 

w Międzychodzie
Jubileusz 60ciolecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Międzychodzie 

wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PV/2/2018 Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ Chrzypskie gawędy
wniosek przyjęty formalnie - 

nie dotyczy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru  1/2018/G
Przedsięwzięcie PV: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Termin składania wniosków 15.03.2017 - 21.03.2018
Limit środków dostępnych 20 000 zł   Wysokośc pomocy: do 10 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wskaźnik realizacji naboru: Liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD - 2

SPN/G/PV/2/2018 Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ Chrzypskie gawędy
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy



NUMER WNIOSKU IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI
Wynik wstepnej weryfikacji 

formalnej

Wskazanie przyczy 
odrzucenia wniosku lub 
pozostawienia go bez 

rozpatrzenia

SPN/G/PVII/1/2018 Gminny Klub Sportowy "RZEMIEŚLNIK" Szkolenia dla trenerów
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru  1/2018/G
Przedsięwzięcie P VII: Aktywizacja mieszkańców poprzez wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności

Termin składania wniosków 15.03.2018 - 21.03.2018
Limit środków dostępnych 10 000 zł      Wysokość pomocy: do 10 000 zł 

Wskaźnik realizacji naboru: Liczba działań edukacyjnych podwyższających wiedzę i umiejętności mieszkańców - 1



NUMER WNIOSKU IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ OPERACJI
Wynik wstepnej weryfikacji 

formalnej

Wskazanie przyczy 
odrzucenia wniosku lub 
pozostawienia go bez 

rozpatrzenia

SPN/G/PXI/1/2018
Parafia Rzymskokatolicka PW. Niepokalanego 

Serca Maryi 
Rozwój międzychodzkiej infrastruktury kulturalnej - doposażenie pomieszczeń parafialnych na cele 

kulturalne 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PXI/2/2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Mylinie Rewitalizacja budynku OSP w Mylinie jako miejsce spotkań, kultury i tradycji lokalnych 
wniosek przyjęty formalnie - 

nie dotyczy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru  1/2018/G
Przedsięwzięcie P XI: Zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury kulturalnej

Termin składania wniosków 15.03.2018 - 21.03.2018
Limit środków dostępnych 60 000 zł.  Wysokość pomocy: do 30 000 zł 

Wskaźnik realizacji naboru: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR - 2

SPN/G/PXI/2/2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Mylinie Rewitalizacja budynku OSP w Mylinie jako miejsce spotkań, kultury i tradycji lokalnych 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy

SPN/G/PXI/3/2018 Stowarzyszenie Kulturalne "Stara Szkoła 19" Pracownia ceramiczna w Kwilczu 
wniosek przyjęty formalnie - 
przekazany do dalszej oceny

nie dotyczy


