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1

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/1

064527534

GOSPODARSTWO RYBACKIE 

MIKOŁAJKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W 

MIKOŁAJKACH

Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach 

rybackich przez Gospodarstwo Rybackie 

"Mikołajki" cz. II

30 19961,52 19961,00

2

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/3

064573605
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 - zakup 

lornetki termowizyjnej i dwóch lornetek 

optycznych

30 16715,29 16715,00

Lista operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania ze środków PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 w ramach naboru nr 

10/2018 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.”

Limit środków w naborze: 344.896,00zł                                                                                                                                                                                              

Załącznik do Uchwały Nr VII/3/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze"                                                                                                                                                                                                                                                                               

z dnia 19.10.2018 r.



3

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/4

063781316
Gospodarstwo Rybackie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w kamerę 

termowizyjną do zwalczania kłusownictwa
30 13060,00 13060,00

4

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/5

063781316
Gospodarstwo Rybackie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w łódź 

patrolową do zwalczania kłusownictwa
30 132005,00 132005,00

5

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/2

064573605
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 - zakup 

specjalistycznego środka transportu

25 126564,15 126564,00

6

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/7

063809190

Polski Związek Wędkarski 

Gospodarstwo Rybackie PZW w 

Suwałkach Zakład Rybacki w 

Rucianem-Nidzie

Zakup mobilnej jednostki do patrolowania 

jezior
25 24614,00 24614,00

7

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/6

Stypik Dariusz

Zakup wyposażenia dla Gospodarstwa 

Rybackiego Dariusz Stypik do badania jakości 

wody

20 3454,00 3454,00

RAZEM: 336373,00Operacje z pozycji od 1 do 7 mieszczą się w limicie środków w naborze


