Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/110/18
Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
z dnia 24 maja 2018 roku

Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru
nr 3/2017/G w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, organizowanego przez
Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” oraz zgodnych z LSR.
Numer naboru:

3/2017/G

Numer i Nazwa Przedsięwzięcia z LSR:

III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

Data naboru:

26-09-2017 – 25-10-2017

Limit środków w naborze:

150 000,00 zł.

Zakładany wskaźnik produktu w naborze:

Liczba działań promocyjnych polegających na wydaniu materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów

Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy/
Nazwa
Wnioskodawcy

Tytuł

Numer
Identyfikacyjny
Wnioskodawcy

Numer wniosku

Lp.

Data i godzina
wpływu wniosku (w
systemie
lgd.witkac.pl)

Wniosek został
złożony w
terminie i nie
został wycofany
(Tak/Nie)

Zadanie jest zgodne
z zakresem
tematycznym
projektu
grantowego
wskazanym w
ogłoszeniu

Zadanie realizuje cele
główne i szczegółowe
LSR

Zadanie jest zgodne z
Programem

Zadanie jest
zgodne z LSR

Kwota wnioskowanego
wsparcia

(Tak/ Nie) *
(TAK/ Nie

(Tak/Nie)

(Tak/Nie)

073839320

1.

NGD 2-3/2017/G-2017

Operacje zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodne z LSR

Stowarzyszenie
Nadwiślanie
MalkowiceSiedliska

Kultywowanie
tradycji poprzez
opracowanie i
wydanie książki
pt.: "Ćwierć wieku
wspólnego
działania”

2017-10-23
08:23:46

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

21 400,00 zł

NGD 3-3/2017/G-2017

063043845
073856360
073870713

4.

NGD 4-3/2017/G-2017

3.

NGD 6-3/2017/G-2017

2.

Wykonanie filmu
promocyjnego,
druk
fotokalendarzy
oraz fotoksiażki
promujących
zasoby i walory
gminy Rzezawa

2017-10-24
09:51:03

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

18 739,00 zł

Gmina Szczurowa
w obiektywie wydanie publikacji
promujących
walory kulturowe,
Ochotnicza Straż
przyrodnicze i
Pożarna w Górce
historyczne Gminy
Szczurowa na tle
działalności
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górce.

2017-10-24
12:23:19

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

21 280,00 zł

Wydanie
publikacji pt.
„Matko Dająca
Życie – Pani
Okulicka wstawiaj
się za nami” formą
Stowarzyszenie
kultywowania i
Miłośników
promocji
Ziemi Okulickiej
lokalnych
zasobów i
walorów oraz
obszaru LGD
"E.O. Cenoma" i
ziemi okulickiej.

2017-10-24
19:15:04

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

26 707,00 zł

Gmina Rzezawa

Zadania które nie podlegały ocenie merytorycznej ze względu na ich wycofanie lub ich niezłożenie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i naborze

NGD 5-3/2017/G-2017

063043845

NGD 1-3/2017/G-2017

7.

072682490

6.

Gmina Rzezawa

Wykonanie filmu
promocyjnego
oraz druk
kalendarzy
promujących
zasoby i walory
gminy Rzezawa

2017-10-20
12:40:32

NIE

-

-

-

-

-

Stowarzyszenie
"Aktywni dla
gminy"

"Tradycja wczoraj
i dziś" opracowanie i
przygotowanie
materiałów
promocyjnych.

2017-10-24
14:13:18

TAK

-

-

-

-

-

…………………………………………………………………….
Zastępca Przewodniczącego Rady- Adam Gąsior

………………………………………………..
Sekretarz Posiedzenia- Anna Maj-Skowrońska

*UWAGA –
* Operacja jest zgodna z Programem gdy: -spełnia obowiązujące w naborze warunki udzielenia wsparcia, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze jest zgodna z PROW (2014-2020)

