
Uchwała nr EFMR/VI/143/20
Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” 

z dnia 20.05.2020
w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach 

konkursu nr 1/2020 na działanie Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
przez przeciwdziałanie kłusownictwu

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), §21 ust. 4 pkt 1,2
Statutu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem LGR „Nasza Krajna i Pałuki” uchwala
się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu oceny zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodność z LSR, w tym z Programem zatwierdza się Listę operacji
zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

......................................................
(Pieczęć imienna i podpis
Przewodniczącego/
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)



Załącznik nr 1 do Uchwały nr EFMR/VI/143/20

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR 
ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD

Lp.
Znak

sprawy
LGD

Imię i
Nazwisko /

Nazwa
Wnioskodawcy

Numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy
(jeśli dotyczy)

Tytuł operacji
Zgodność z
ogłoszeniem

naboru1

Zgodność
z LSR1

Wnioskowana
kwota

wsparcia (w
zł)

1 2020/P.C.2/1 CGFP RYBY sp.
z o. o.

Utworzenie systemu
monitoringu wizyjnego

obejmującego stawy rybne w
Ślesinie i Występie gm. Nakło

nad Notecią

TAK TAK 46 116.00 zł

2 2020/P.C.2/2

Okręg
Polskiego
Związku

Wędkarskiego
w Bydgoszczy

064868162

Zakup nowoczesnego,
innowacyjnego systemu

monitorującego środowisko
oraz sprzętu i wyposażenia w
celu zabezpieczenia obszaru
LGR Nasza Krajna i Pałuki

przed kłusownictwem

TAK TAK 28 342.00 zł

 

Nakło nad Notecią,
dnia20.05.2020

.......................................................
(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ Zastępcy

Przewodniczącego Rady LGD)



Wpisać „tak” lub „nie” – zależnie od decyzji Rady LGD. W sytuacji gdy operacja nie spełnia warunku zgodności z ogłoszeniem pole zgodność z LSR pozostawić niewypełnione.


