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Lokilllrir (iru1ra l)ziałani a
''Par'tnerst\ł'o n a Jurze''
32-5c0 ChrzaŃw. ui. Focha 3

NIP 62E 21 5 'r s5 FEC0N 1 20324E'12
Nr KRS i!0C262ar37 LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych W ramach naboru o płzyznanie pomocy na oporacie w ramach działania 

''wdraianio 
lokalnych strategii rozwoiu'' obiętrgo

Programom Rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem ślodk w Europeiskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obs}ar w wiejskich, oś ił Loader z zakresu: ,,odnowa i rołY i wsi'' wdrażanych za pośrednictwem Lokalnei Grupy Działania
,,Partnerstwo na JuJze''. Wysokość dosĘpnych środk w w naborze w dniach od 30.06-14.07.2014r. na operacjo w ramach działania
,,WdraŁnb Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakr gu ,,odnowa i rozw j wsi'' wynogiła 636 l40'90 ż.

1. Lista operacji zgodnych z LsR' kt re nie zostł wybrane do dofinansowania, ponieważ nie mieszczą się W limicie środk w pŻeznaczonych
na działanie 413 313 ,,odnowa i wsi":

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
wniÓŚkÓdawcv

NIP
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:
miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

I 11ilXtOWt2014
14'07 '2o1Ą

g. 15.50

Muzeum - NadwiŚla ski
Park Etnograficzny

w Wygiełzowie iZamek
Lipowiec

Wygiełz q
ul. Podzamcze 1

32-551 Babice
6282146484 0631 831 50

Adaptacja Wnętrza i Wyposażeni(
zabytkowego spichlerza
z Kościelca na terenie
Nadwiśla skiego Parku

Etnoorafi czneoo W WVoiełzowie

Wygiełz w
gm. Babice,

pow. chrzanowski,
Woj. małopolskie

81 1 83,00 I

2. Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinansor/ania' ponieważ wniosek nie otŻymał wymaganego minimum
punktowąo W zakresie lokalnych kMeri w wyboru dotyczących działania 413-3'13 'odnowa 

i roarl j Wsi'':

Brak

3. Lista operacji niezgodnych z LSR:
Brak

4' Lista operacji, kt re nie zostały złoŻone W miejscu i terminie Wskazanym w informacji o naborze:
Brak

5. Lista operacji, w ktorych nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwoŚci ustalenia tego adresu.
Brak
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