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Uchwała Nr II/9/10 

Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” 

z dnia 22 stycznia 2010 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 

3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów”. 

 

 

            Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  8 lipca 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) oraz  § 25 ust. 2 Regulaminu Rady 

Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/08 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak, z 

późn. zm.  Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Stobrawski Zielony 

Szlak” uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się listę operacji, które zostały wybrane w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów”. 

2. Lista operacji, o których mowa w ust. 1, ustalona została w kolejności według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru, a w przypadku  

występowania sytuacji określonej w § 24 ust.8 Regulaminu Rady Programowej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/08 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i 

zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Stobrawski Zielony Szlak poprzez zastosowanie procedury głosowania tam określonej, w 

brzmieniu jak niżej: 

1) „Odpocznij pod Hubertusem. Parafia jakiej nie znasz.” – 40,000 pkt 

2) „Interdyscyplinarne plenery Brynickie” – 40,000 pkt 

3) „Stobrawskie Święto Produktów Lokalnych” – 40,000 pkt 

4) „Dożynki Gminne – Popielów 2010” – 39,375 pkt 

5) „Promocja turystyczna Gminy Domaszowice poprzez wydanie folderu i mapy 

turystycznej” - 38,800 pkt 

6) „Zalew Michalice oazą wędkarstwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku –

organizacja ogólnopolskich imprez sportowych promujących rozwój turystyki 

wędkarskiej na rzece Widawie oraz zbiorniku Michalice” -37,364 pkt 

7) „Budujemy lokalną oazę integracji społecznej  w Szydłowicach” – 33,900 pkt 
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8) „Organizacja Dożynek Gminnych  w Domaszowicach” – 33,300 pkt 

9) „Dożynki Gminne w Świerczowie” – 33,300 pkt 

10) „Wsparcie osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą 

poprzez szkolenia i indywidualne konsultacje” – 28,000 pkt 

§ 2 

 

3. Ustala się listę operacji, które nie zostały wybrane w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów”:  

1) „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawiści” – 27,400 pkt 

2) „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej przy OSP Fałkowice” – 27,300 pkt 

3) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni” – 26,200 pkt 

4) „Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej przy OSP Lubnów” – 25,900 pkt 

5) „Remont podłogi w małej świetlicy wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie” – 

25,600 pkt 

6) „Podniesienie standardu funkcjonowania świetlicy wiejskiej Parafialnego Zespołu 

Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Pokoju.” – 23,100 pkt 

7) „Utworzenie salki komputerowo – multimedialnej z dostępem do Internetu w 

Strzelcach”- 22,273 pkt 

8) „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę placu zabaw w Gręboszowie” – 

20,818 pkt 

9) „ Zagospodarowanie parku w Siemysłowie – etap I” – niezgodna  z Lokalną 

Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski 

Zielony Szlak” 

 

§ 3 

 

Limit dostępnych środków na realizację operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów” w 

ramach ogłoszonego naboru wynosił 207.357,00  zł. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                

Przewodnicząca Rady Programowej 

 

 

                                                                                                            

 

   


