
                                                      
 
  
 
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (malejąco). Działanie małe projekty  
 

Lp. Nr rejestru 
wniosku 

Nazwa wnioskodawcy 
 
 
 

Nazwa działania Nazwa operacji Zgodność z 
LSR (tak/nie) 

Ilość punktów 
proponowanych 
dla operacji za 

spełnianie 
kryteriów wyboru 

Całkowita 
wartość 
operacji 

Kwota 
wnioskowan
ej pomocy 

1. 
 
IX/MP/2010 

 

Gmina Pawłowiczki 
Pl. Jedności Narodu 1 
47-280 Pawłowiczki 

Działanie 413 
Wdrażanie 

lokalnych strategii 
rozwoju dla małych  

projektów, tj. 
operacji, które nie 

odpowiadają 
 warunkom 

przyznania pomocy 
w ramach działań 

 Osi 3 ale 
przyczyniają się do 
osiągnięcia celów 

tej osi. 

Organizacja imprezy kulturalno- 
sportowej w Pawłowiczkach tak 16 36 982,48 23 599,00 

2. 

 
X/MP/2010 

 
 

Gmina Lubrza 
Ul. Wolności 73 
48-231 Lubrza 

Działanie 413 
Wdrażanie 

lokalnych strategii 
rozwoju dla małych  

projektów, tj. 
operacji, które nie 

odpowiadają 
 warunkom 

przyznania pomocy 
w ramach działań 

 Osi 3 ale 
przyczyniają się do 
osiągnięcia celów 

tej osi. 

Stworzenie miejsca rekreacyjno-
turystycznego w miejscowości 

Prężynka 
tak 15,35 26 200,92 15 121,79 

3. 

 
VIII/MP/2010 

 
 

Gmina Głogówek 
Rynek 1, 48-250 Głogówek 

Działanie 413 
Wdrażanie 

lokalnych strategii 
rozwoju dla małych  

projektów, tj. 
operacji, które nie 

odpowiadają 
 warunkom 

przyznania pomocy 
w ramach działań 

Modernizacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w 

Biedrzychowicach 
tak 14 41 815,26 23 992,00 



                                                      
 
  
 

 Osi 3 ale 
przyczyniają się do 
osiągnięcia celów 

tej osi. 

4. 

 
 

VII/MP/2010 
 
 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie ul. Kościelna 2, 47-240 
Bierawa 

Działanie 413 
Wdrażanie 

lokalnych strategii 
rozwoju dla małych  

projektów, tj. 
operacji, które nie 

odpowiadają 
 warunkom 

przyznania pomocy 
w ramach działań 

 Osi 3 ale 
przyczyniają się do 
osiągnięcia celów 

tej osi. 

Zakup sprzętu komputerowego, 
multimedialnego i 

audiowizualnego dla obiektów 
należących do Gminnego 

Centrum Kultury i Rekreacji w 
Bierawie 

tak 12 32 933,00 23 053,10 

5. VI/MP/2010 
Rzymskokatolicka Parafia 
Św. Wawrzyńca Wierzch 3 , 48-250 
Głogówek 

Działanie 413 
Wdrażanie 

lokalnych strategii 
rozwoju dla małych  

projektów, tj. 
operacji, które nie 

odpowiadają 
 warunkom 

przyznania pomocy 
w ramach działań 

 Osi 3 ale 
przyczyniają się do 
osiągnięcia celów 

tej osi. 

Remont elewacji zabytkowego 
budynku plebani-Fary parafialnej tak 9,9 87 955,62 14 234,00 
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