
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/12/2018
Stowarzyszenie Turystyczne "Kraina 

Stu Jezior"

Budowa nowego szlaku kajakowego oraz pieszo-rowerowego na trasie Jezioro 

Gorzyoskie-Jezioro Gorzyckie w Krainie Stu Jezior, na obszarze LGD "Puszcza 

Notecka"

wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PIII/13/2018
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Charcicach

Modernizacja placu w Charcicach jako miejsce spotkao kultury i tradycji 

lokalnych

wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PIII/14/2018 Gminny Klub Sportowy Rzemieślnik Zmodernizowane boisko piłkarskie w Kwilczu
wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PIII/15/2018
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chorzępowie

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy świetlivy wiejskiej i 

remizie strażackiej

wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PIII/16/2018

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji 

Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych "Wieś bez 

barier"

Rozwój infrastrutkury turystycznej i rekreacyjnej w świetlicy wiejskiej - 

stworzenie Sali doświadczania świata

wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PIII/17/2018
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego 

w Lutomku
Rozwój małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Lutomku

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  2/2018/G

Przedsięwzięcie PIII: Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

Termin składania wniosków 02.10.2018 - 15.10.2018

Limit środków dostępnych 210 000 zł      Wysokośd pomocy: do 30 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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



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/3/2018 Gminny Klub Sportowy Rzemieślnik Sport to zdrowie
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  2/2018/G

Przedsięwzięcie PV: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych

Termin składania wniosków  02.10.2018 - 15.10.2018

Limit środków dostępnych 20 000 zł   Wysokośc pomocy: do 10 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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



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/4/2018
Stowarzyszenie Kulturalne "Stara 

Szkoła 19"

Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej - zakup wyposażenia niezbędnego 

do organizacji imprez plenerowych

wniosek przyjęty formalnie - 

przekazany do dalszej oceny
nie dotyczy

SPN/G/PXI/5/2018

Kwileckie Centrum Kultury i 

Edukacji im. Floriana 

Mazurkiewicza

Rozwój Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji poprzez inwestycję w 

infrastrukturę kulturalną

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  2/2018/G

Przedsięwzięcie P VII: Aktywizacja mieszkaoców poprzez wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności

Termin składania wniosków  02.10.2018 - 15.10.2018

Limit środków dostępnych 10 000 zł      Wysokośd pomocy: do 10 000 zł 

Wskaźnik realizacji naboru: Liczba działao edukacyjnych podwyższających wiedzę i umiejętności mieszkaoców - 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 pomieszczeo 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 spotkao, 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

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru  2/2018/G

Przedsięwzięcie P XI: Zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury kulturalnej

Termin składania wniosków 02.10.2018 - 15.10.2018

Limit środków dostępnych 60 000 zł.  Wysokośd pomocy: do 30 000 zł 

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


