
Lp. numer wniosku nazwa wnioskodawcy tytuł operacji
miejsce 

realizacji

koszty  

kwalifikowalne 

operacji

wnioskowana 

kwota pomocy

1

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/1

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup wyposażenie do walki z kłusownictwem i prowadzenia zabiegów 

ichtiologicznych

Gmina 

Orzysz
54 218,96 zł      46 086,00 zł       

2

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/2

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Ochrona bioróżnorodności oraz wzmacnianie potencjału produkcyjnego w 

wybranych jeziorach leżących na terenie Gminy Orzysz

Gmina 

Orzysz
35 047,62 zł      29 790,46 zł       

3

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/3

Polski Związek Wędkarski 

Gospodarstwo Rybackie PZW w 

Suwałkach Zakład Rybwacki w 

Rucianem-Nidzie

Modernizacja podchowalni węgorza "Guzianka"
Ruciane-

Nida
83 312,43 zł      70 731,42 zł       

4

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/4

Gospodarstwo Rybackie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz ochrona bioróżnorodności w 

wybranych jeziorach Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie

Gmina 

Mrągowo
176 900,00 zł   150 365,00 zł     

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" w Naborze nr 

12/2017 w zakresie realizacji celu: wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, 

w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako 

2.1.1

„Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku 

eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz 

działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego 

stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.”

 z limitem środków w naborze: 600.000,00zł

                 



5

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/5

Gospodarstwo Rybackie 

"Śniardwy" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska jeziora Śniardwy w związku ze 

szkodami w ichtiofaunie powodowanymi przez lęgową populację 

kormorana

Okartowo 

gm. Orzysz
203 000,00 zł   172 000,00 zł     

6

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/6

Gospodarstwo Rybackie 

"Śniardwy" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Walka z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności 

biologicznej oraz przywrócenia i zabezpieczenia potencjału produkcyjnego 

sektora rybactwa

Okartowo 

gm. Orzysz
32 970,74 zł      28 000,00 zł       

7

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/7

Stypik Dariusz
Zakup jednostki pływającej wraz z wyposażeniem pomocniczym służącym do 

zwalczania kłusownictwa oraz środka lokomocji przeznaczonego do transportu tej 

jednostki
gm. Pisz 85 736,00 zł      72 876,00 zł       

8

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

12N/2017/8

GOSPODARSTWO RYBACKIE 

MIKOŁAJKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA W 

MIKOŁAJKACH

Przeciwdziałaniu kłusownictwu na obszarach rybackich przez 

Gospodarstwo Rybackie "Mikołajki"
Mikołajki 129 750,00 zł   110 287,50 zł     

RAZEM: 800 935,75 zł   680 136,38 zł     


