Załącznik Nr 2
do uchwały nr II/4/2020
Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze" z dnia 19.02.2020 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 złożonych w naborze Nr 7/2020 w
zakresie wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia
miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Lp.

Numer
wniosku

nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

udział procentowy grup
interesu przy ocenie
poszczególnych wniosków

wynik
głosowania
TAK/NIE

członkowie Rady
wyłączeni z oceny
na podstawie
deklaracji
poufnoścci i
bezstronnosci

Przedsięwzięcie 1.2.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru - tylko podejmowanie działalności

1

LGDMM
Eco Relax Łodzie Hybrydowe - Ahoj Mazury I/RW/PORYBY/0- Kobylarz Katarzyna Karolina
Turystyka i Rekreacja szlakami H2O
7a/2020/1

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 29%
sektor gospodarczy - 43%

14/0

brak

2

LGDMM
I/RW/PORYBY/07a/2020/2

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 29%
sektor gospodarczy - 43%

14/0

brak

Kobylarz Krzysztof
Sebastian

Solar Boats Łodzie Hybrydowe

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wprowadzanie na rynek nowych, lub rozwój istniejących usług lub produktów umożliwiających dywersyfikację działalności
sektora rybackiego i nie związanych z podstawową działalnością rybacką – tylko rozwój działalności gospodarczej

Lp.

Numer
wniosku

nazwa wnioskodawcy

12/0

Krzysztof Szlejter
Sebastian
Kwiatkowski

Tytuł operacji

udział procentowy grup
interesu przy ocenie
poszczególnych wniosków

Stanica wędkarska "Rybakówka Klusy" rozbudowa bazy turystycznej

sektor publiczny - 42%
sektor społeczny - 33%
sektor gospodarczy - 42%

Wyposażenie gospodarstwa w altanę, plac
zabaw i 6 rowerów turystycznych w celu
stworzenia ośrodka kompleksowej obsługi
turystycznej

sektor publiczny - 45%
sektor społeczny - 18%
sektor gospodarczy - 45%

11/0

Adam Kwast
Beata Szymankiewicz
Piotr Sobiech

sektor publiczny - 43%
sektor społeczny - 29%
sektor gospodarczy - 43%

14/0

brak

1

LGDMM
Gospodarstwo Jeziorowe
I/RW/PORYBY/0Spółka z ograniczoną
7b/2020/2
odpowiedzialnością

2

LGDMM
I/RW/PORYBY/07b/2020/3

3

Dywersyfikacja i dalszy rozwój działalności
LGDMM
Gościniec "Hetman" Stanica
przedsiębiorstwa Gościniec "Hetman". Stanica
I/RW/PORYBY/0wędkarska Alina
wędkarska w Starych Sadach poprzez zakup
7b/2020/4
Jakubowska
łodzi do turystyki wędkarskiej

Gospodarstwo Rybackie
"Śniardwy" spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

wynik
głosowania
TAK/NIE

członkowie Rady
wyłączeni z oceny
na podstawie
deklaracji
poufnoścci i
bezstronnosci

