
 
Informacja dotycząca liczby i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  

dla I/2016 Naboru wniosków 07 listopada – 21 listopada 2016 roku 

 
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podejmowanie działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 

klimatu oraz innowacyjności 

Liczba złożonych wniosków Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN 

Liczba wniosków mieszczących 
się w limicie po ocenie 

Liczba projektów odrzuconych z 
przyczyn formalnych 

27 17 0 

Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN 

Wartość wniosków 
mieszczących się w limicie po 

ocenie 

Liczba złożonych protestów od 
oceny 

1 600 000,00 1 000 000,00 
 

975 000,00 3 

 

 



 
Informacja dotycząca liczby i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  

dla I/2016 Naboru wniosków 07 listopada – 21 listopada 2016 roku 

 
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności  

Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom 

klimatu oraz innowacyjności 

Liczba złożonych wniosków Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN 

Liczba wniosków mieszczących 
się w limicie po ocenie 

Liczba projektów odrzuconych z 
przyczyn formalnych 

23 10 2 

Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN 

Wartość wniosków 
mieszczących się w limicie po 

ocenie 

Liczba złożonych protestów od 
oceny 

4 504 931,36 2 500 000,00 1 887 753,00 4 

 



 
Informacja dotycząca liczby i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  

dla I/2016 Naboru wniosków 07 listopada – 21 listopada 2016 roku 

 
PROJEKTY NIEKOMERCYJNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 000 ZŁ 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności 

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 

innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Liczba złożonych wniosków Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN 

Liczba wniosków mieszczących 
się w limicie po ocenie 

Liczba projektów odrzuconych z 
przyczyn formalnych 

18 14 4 

Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN 

Wartość wniosków 
mieszczących się w limicie po 

ocenie 

Liczba złożonych protestów od 
oceny 

2 757 520,25 2 410 000,00 2 060 484,00 1 

 


