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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacie w ramach działania 

''Wdrażanie 
lokalnych atrategii rozTvoju'' objętego

Programem Roz.voju obszar w wiejskich na lata 2007-20i3 z udziałem środk w Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
ob9zar w wieiskich' oś 4 Leader z zakresu: 

''odnowa 
i roafl j wsi'' wdrażanych za pośrednictwem Lokalnei Grupy Działania

,,Partnerstwo na Julze''. vw8okość dostępnych środk w w naborze w dniach od 30'12'2013l' do 20'o1'2o14r' na operacje w ramach
dzialania ,,wdrażanie Lokalnych sirategii Rozwoju" z zakresu: ,,odnowa i ro4v j wsi'' 570 876'90 zł.

'l . Lista operadi, kt re są zgodne z LSR, zostały złożone W miejscu i terminie wskazanym W informacji o naboze, uzyskały najwyższą liczbę
punkt w w ramach oceny spełnienia kMeri w Wyboru dla zakresu ,'odnowa i rozwÓj wsi', mieszczą się w limicie środk w pŻeznaczonych
na działanie 413-313' w9 liczby uzyskanych punkt w:

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

AOres Zamtesz(ant
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby

NIP
wnioskodawcy

Nr
idenqdikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztvio,
powiat, gmina:
miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 02NilOW/2014 20.01 .2014
g. 9.37

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Matki Boskiej

częstochowskiej w Mętkowie

. Mętk u
ul. Sw Floriana 1

32-551 Babice
6282241805 065278305

Wykonanie instalacji elektrycznej
w kościele pW N/atki Boskiej
częstochowskiei W l\4ętkowie

Mętk W
gm. Babice,

pow. chrzanowski,
wni mełÓnÓlckie

140000.00 I

08NItowt2014 20'01.2o1Ą
9. 15.35

Gmina Alwernia ul' Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia 6282074477 063039645 Remont budynku Domu Ludowego

w Grojcu

urolec,
gm. Alwernia,

pow chrzanowski,
w im.l n lĘkiA

78876,00 13

3. 07Nvow12014 20.01.2014
g. 15.13

Gmina Libiąż Ul' Działkowa 1

32-590 Libiąż 6282260168 063245653
Budowa parkingu przy

ul. Traugutta w Gromcu

Gromiec,
gm' Libiąż'

pow chrzanowski,
\^'^i .J^ 

^lśLi

1 97606.00 12

4 01NMOW12014
20.0'1.2014

9.9.12
Miejska Biblioteka Publiczna

w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 10C

32-500 Chrzan w
6280001072 067692745

Remont i Wyposażenje biblioteki
w Luszowicach wraz z utwoueniem

izby regionalnej

Luszowice,
gm' chŻan W'

pow. chrzanowski,
wni m'łrnrlśkiA

1 531 01,00 11



2. Lista operacji, Kóre są zgodne z LsR; zostały złożone W miejscu i terminie Wskazanym W informacji o naborze; uzyskały najwyższą liczbę
punktów w ramach oceny spełnienia kryteńó^, Wyboru dla zakresu 'odnowa irozwój wsi'; niemieszczące się w limicie środków
pzeznaczonych na działanie 4'13-3'l3 Wg liczby uzyskanych punktów:

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wPlywu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

AOres zamreszKanta
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
w i^cL^d.w.v

NIP
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacji

Lokalizacja
operacji

(wojewÓdztwo'
powiat, gmina:
miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 05Nlllowl2o1Ą 20.01.2014
g.12.31 Gmina Trzebinia ul' Piłsudskiego 14

32-540 -|rzebinia 6242260122 063152424 Remont pomieszczenia Koła Gospody
Wiejskich w Domu Gminnym w Dulowej

Dulowa,
gm. Trzebinia,

pow. chrzanowski,
\r i m.l^^^l.Li^

38954,00 1'l

2 06Nr/owt2014 20.0't.2014
9.12.41

Gmina Trzebinia ul. Piłsudskiego 1 4
32-540 f.zebinia 6282260122 063'152424

Remont pomieszczerl w Domu Kultury
w Psarach przeznaczony ch

na działalnośc społeczno-kulturalną

rsary,
gm. Trzebinia,

pow chrzanowski, 52542,00 11
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