UCHWALA NR
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 3d&Q&/£££;,. 2016 roku
wsprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje
zwiazane z rozwojem, modernizacjaj dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa" obj^tego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu ,,Scalanie
gruntow"

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarow Wiejskich z udzialem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r, poz. 349 ze zm.) oraz § 11 ust. 6 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegobwych
warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Scalanie gruntow"
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem, modernizacja, i dostosowywaniem
rolnictwa i lesnictwa" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015
poz. 2180} uchwala sie_, co naste.puje:
§ 1. Zatwierdza si§ list§ operacji w ramach poddzialania ,,Wsparcie na inwestycje zwiazane
z rozwojem, modernizacja, i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa" obj^tego Programem

Rozwoju

Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu ,,Scalanie gruntow, stanowiac^ zalacznik nr 1
do niniejszej uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

In rKUGKAMQW

ROZWOJU oasjw^Qw WIEJSKICH

ZatqcznikNrldo
Lista operacji
zakwalifikowanych do wspoifmansowania dla operacji typu ,,Scalanie gruntow"
w ramach poddziafania ,,Wsparcie na inwestycje zwi^zane z rozwojem. modernizacja^ i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa"
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskch na lata 2014-2020,
dlanaboruod 31.03.2016 do 25.05.2016

L.p.

Nazwa
podmiotu
ubiegajqcego si?
o przyznanie

Numer
identyfikacyjny
producenta

Calkowity koszt
operacji
[PLN z VAT]

Tytul
operacji

Koszty
kwalifikowalne
operacji
[PLN]

Wnioskowana
kwota pomocy
[PLN]

Liczba punkt6w
uzyskanych za
kryterium, o
ktdrym mowa
w § llust. 1

iiose
uzyskanych
punkt6w
operacji

rozporzadzenia*
-1-

-2-

Zarzqdu Wojewodztwa
Lubuskiego
GSi... 2016 roku

Data
przyj^cia
wniosku o
przyznanie
pomocy
(mr-mm-dd)

przyj^cia
wniosku o
przyznanie
pomocy
(gg-mm)

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

4 896 672,01

4 896 672,01

3 115752,00

80

100

2016-05-24

12:45

3 434 494,85

3 385 694,85

2 154317,00

73

73

2016-05-24

12:44

8 331 166,86

8 282 366,86

5 270 069,00

1.

Starosta Suleciriski

065714765

Scalanie gruntow wraz z
zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Krepiny i
czesci Krzeszyc

2.

Starosta Suleciriski

065714765

Scalanie gruntow wraz z
zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Ownice
RAZEM

*Zgodniez§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporza.dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsizdnia 1Qgrudnia2Q15r. w sprawie szczeg6towych warunkow i trybu przyznawania orazwypiaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Scalanie
gruntow" w ramach poddzialania ,,Wspards na inwestycje zwia_zane z rozwojem, modernizacja, i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. (J. poz. 2180)
kryterium:
procentowy udzial liczby wlascideii gospodarstw rolnych polozonych na projektowanym obszarze scalenia, ktorzy zfoiyli wniosek o przeprowadzenie post^powania scaleniowego, w stosunku do ogolnej liczby wiascicieli
gospodarstw rolnych objetych postepowaniem scaleniowym lub procentowy udziat powierzchni gruntow pofozonych na projektowanym obszarze scalenia, ktorych wfasciciele ziozyii wniosek o przeprowadzenie postepowania
scaleniowego, w stosunku do ogolnej powierzchni gruntow objetych post^powaniem scaleniowym, w ktorym liczba punktdw odpowiada prccentowi wfascicieli gospodarstw rolnych polozonych na projektowanym obszarze
sca/enj'a, ktorzy ziozyli wniosek o przeprowadzenie postepowania scaieniowego lub procentowi gruntow potozonych na projektowanym obszarze scalenia, ktorych wiasciciele ziozyli wniosek o przeprowadzenie postepowania
scaleniowego.
Zgodnie z§ 11 ust. 2 ww. rozporzqdzenia w przypadku przyznania punktow w ramach ww. kryterium, uwzglednia s/? wyzsz$ z dwoch wartosci punktowych przyznanych w ramach lego kryterium.
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