
 

UCHWAŁA NR R/4,5 i 6/2017/8c 

RADY  

Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

Lutynia, 28 listopada 2017 roku 

           

 w sprawie: Zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia – mieszczących 

się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze  

 

Na podstawie § 9 pkt. 1 Procedury oceny wniosków o udzielenia wsparcia uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu w liczbie 6 podczas  głosowania jawnego zatwierdzili  listę rankingową składającą się z listy operacji 

rekomendowanych do udzielenia wsparcia – mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w 

limicie środków dostępnych w naborze  

Wyniki głosowania: 

a/ 6 głosów za 
b/ 0 głosów przeciw 
c/ 0 głosów wstrzymujących się 
 
 
 

1. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki 
przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 



 

 

LISTA RANKINGOWA nr 6/2017 

Numer naboru 

wniosków: 
6/2017 

Zakres tematyczny: 1.2.1 Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne uwzględniające 
przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Czas trwania 

naboru: 
od 27-10-2017 12:00 do 10-11-2017 12:00 

Limit dostępnych 

środków : 
956 677,00 

Data sporządzenia 

listy : 
28-11-2017 

Lp. 

Znak sprawy 

(indywidualne 

oznaczenie 

sprawy) 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Nazwa/imię i nazwisko 

podmiotu ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł operacji określony we wniosku 

Kwota wsparcia 

wnioskowana 

przez podmiot 

ubiegający się 

o wsparcie 

Zgodność 

z LSR 

Liczba 

otrzymanych 

punktów wraz 

z 

uzasadnieniem1 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE 

1. 6/2017/JSFP/01 063050764 Gmina Stronie Śląskie  
Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras 

241 537,00 TAK 80 241 537,00 

                                                             
1 Uzasadnienie oceny wniosków znajduje się w załączniku nr 1 do listy rankingowej 



 

narciarstwa biegowego. 

2. 6/2017/JSFP/02 059840631 gmina Duszniki-Zdrój  "Singletrackiem na Orlicę" 246 288,72 TAK 80 246 288,72 

3. 6/2017/JSFP/03 062719502 GMINA RADKÓW  
Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej 

- linarium w Ścinawce Średniej. 
118 301,00 TAK 70 118 301,00 

OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE 

brak 

 
 

Załącznik nr 1 do listy rankingowej nr 6/2017 

nr wniosku   nr kryterium uzasadnienia punktacja 

6/2017/JSFP/01 80 

1 
Operacja dotyczy zakupu mobilnego systemu naśnieżania ogólnodostępnych tras narciarstwa 
biegowego. 30 

2 
Operacja sprzyja ochronie klimatu poprzez zwiększenie retencji wody w postaci zmagazynowanego 
śniegu. Zakupiony sprzęt będzie spełniał aktualne, restrykcyjne normy ochrony środowiska. 10 

3 

Operacja przyczynia się do poszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej  regionu, co stymuluje jego 
rozwój gospodarczy. Tym samym projekt przyczynia się do niwelowania problemów społeczno-
gospodarczych (nowe firmy, nowe miejsca pracy, wzrost zamożności mieszkańców) 10 

4 
Operacja będzie realizowana w Starej Morawie. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 wynosiła 
117 osób. 10 

5 
Wnioskodawca nie załączył  do wniosku deklaracji stosowania zrównoważonego zamówienia 
publicznego/zapytania ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych klauzul. 0 

6 Operacja dotyczy zakupu sprzęgu i wyposażenia i nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych. 10 

7 
Wartością dodaną operacji będzie wzrost aktywności ruchowej mieszkańców obszaru LSR w zakresie 
sportów zimowych poprzez nieodpłatne udostępnienie tras biegowych.  10 

  RAZEM 80 

      

6/2017/JSFP/02 80 
1 

Operacja dotyczy utworzenia sieci tras rowerowych w celu wyeksponowania walorów turystycznych 
gór Orlickich. 30 

2 

Inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem środowiska, bez wycinki drzew, z 
uwzględnieniem problematyki retencji wodnej.  
Zaplanowane jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej opartej na edukacji ekologicznej w 20 



 

zakresie roli turystyki rowerowej w ochronie środowiska. 

3 

Kreowanie nowego  produktu turystycznego i zwiększenie dostępności miejsc atrakcyjnych 
przyrodniczo i kulturowo zwiększy odwiedzalność regionu.  
Zwiększą się dochody generowane przez ruch turystycznych w obszarze LGD. Poprawi się kondycja 
firm z branży turystycznej i poziom zamożności mieszkańców LGD. 10 

4 
Operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 tys mieszkańców. Wg danych na dzień 
31.12.2013 roku Gminę zamieszkiwało 4899 osób. 10 

5 
Wnioskodawca nie załączył  do wniosku deklaracji stosowania zrównoważonego zamówienia 
publicznego/zapytania ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych klauzul. 0 

6 

Do wniosku dołączono Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, złożonego w 
Starostwie 8.11.2017. Brak oświadczenia/zaświadczenia że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w 
terminie 21 dni. 0 

7 

Wartością dodaną operacji będzie wzrost aktywności ruchowej mieszkańców obszaru LSR (sporty 
rowerowe), co przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców, integracji społecznej (wspólne 
spędzanie czasu wolnego) oraz wzrost poziomu zamożności (w wyniku wzrostu liczby turystów 
odwiedzających obszar LSR). 10 

    80 

        

6/2017/JSFP/03 70 

1 
Operacja obejmuje rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (przestrzennej konstrukcji 
wspinaczkowej) na terenie kompleksu sportowego w Ścinawce Średniej. 30 

2 

Operacja sprzyja ochronie klimatu poprzez zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży życiem 
społecznym mieszkańców, w tym wypoczynkiem na łonie natury i ochroną środowiska. Przyczyni się 
także do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (oderwanie młodych ludzi od komputerów, 
tabletów, smartfonów na rzecz aktywnego wypoczynku) 10 

3 

Operacja pozwoli na stworzenie nowej atrakcji wspinaczkowej w regionie, co przyczyni się do 
zwiększonego ruchu turystycznego.  
Zwiększą się dochody generowane przez ruch turystycznych w obszarze LGD.  
Poprawi się kondycja firm z branży turystycznej i poziom zamożności mieszkańców LGD. 10 

4 Operacja będzie realizowana w Ścinawce Średniej  10 

5 
Wnioskodawca nie załączył  do wniosku deklaracji stosowania zrównoważonego zamówienia 
publicznego/zapytania ofertowego, poprzez wykorzystanie zielonych lub społecznych klauzul. 0 

6 

Do wniosku nie  dołączono Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych wraz z 
oświadczeniem/zaświadczeniem że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni. 
(wykazane w spisie załączników) 0 



 

7 

Wartością dodaną operacji będzie wzrost aktywności ruchowej mieszkańców obszaru LSR, co 
przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczności LSR. Integracji społecznej (wspólne spędzanie 
czasu wolnego) oraz wzrost poziomu zamożności (w wyniku wzrostu liczby turystów odwiedzających 
obszar LSR). 10 

    70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

§ 3 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

 

………………………….                                                                                                              ……………………………… 

Sekretarz Rady                                                                                                                     Przewodniczący Rady 

 

 

 


