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

''wdrażanie 
lokalnych strategii roavoju'' objętego

Programem Rozwoiu obszar w Wiejskich na lata 2oo7-2o13 z udziałEm środk w Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obazar w Wieiskich' oś tł Leader z zakresu: ,,odnowa i ro|łv i wsi'' wdrażanych za pośrednictwem Lokalnei Grupy Działania
,,Partnergtwo na JuŻe''. Wysokość dosĘpnych środk w w naborto w dniach od 3o'12.2o13l. do 20'0l'2014r. na oPeracie w ramach
dzialania ,,wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakresu: 

''odnowa 
i rołv i wgi'' 570 876'90 zł.

1. Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinanaowania, ponieważ nie mieszczą się w limicie środk w
pŻeznaczonych na działanie 413-3'13 'odnowa i rozw j wsi':

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wplywu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

^oros 
zamt6szKant

lub adros miejsca
wykonywania
dzialalności/

adr6s si6dziby
w i^cL^drw^w

NIP
wnioskodawcy

Nr
idontyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul op6racii

Lokalizacja
o pEracj i

(wojew dztwo,
powiat, gmina:
miejsaoWość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Pu nktacja

1. 03N|llowl2o1Ą 20.01.2014
g. 9.55

Gmina Alwernia ul' z. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia 6282074477 063039645 Budowa placu zabaw przy Zespole szkoł

nr 3 w Kwaczale

Kwaczała,
gm. Alwernia,

pow. chuanowski,
'ir^i 

m'r^^^lcLi

74803.00 't0

2 o4Nlllowl2o',lĄ 20.o1.2014
g. 12.07

Gmina Trzebinia ul' Pałsudskiego 14
32-540 frzebinia 6242260122 06315242Ą Zagospodarowanie centrum sołectwa

',Nowsie" 
W Bolęcinie

bol ęq n'
gm. Tuebinia,

pow chrzanowski,
wni m'łnnnlckip

120234 OO 10

2. Lista operacji zgodnych z LsR' kt re nie zostały wybrane do dofinansowania' ponieważ Wniosek nie otrzymał Wymaganego minimum
punKowego w zakresie lokalnych kMeri W Wyboru dotyczących działania 413_3'13 

'odnowa 
i rozw j wsi':

Brak

3. Lista operacji niezgodnych z LSR:
Brak

4. Lista operacji, kt re nie zostały złoŹone W miejscu i terminie wskazanym w informacji o naboŻe:
Brak



5. Lista operacji, w kt rych nie wskazano
Brak

adresu Wnioskodawcy i nie ma mozliwoŚci nia tego adresu:

I,okairl lr (irupzł DziałaniattPalinerstwo na Jurze"
32-5C0 ChrzanÓvł. ul' Focha 3

\llP 628 2] 5 'i 85 REG0|'J ] 2a3ŻĄ9Ą2
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