Załącznik do Uchwały Nr VII/1/2018
Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze"
z dnia 19.10.2018 r.

Lista operacji ocenionych i wybranych do dofinansowania ze środków PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 w ramach naboru nr
9/2018 w zakresie realizacji celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako:
3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub upowszechniania rybackiego
dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów - limit środków w naborze 117.548,00 zł, lub
3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej
ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie - limit środków w naborze 125.759,00 zł

Lp.

numer wniosku

numer identyfikacyjny
wnioskodawcy w
krajowym systemie
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… (lub numer NIP w
przypadku braku w/w
numeru)

nazwa wnioskodawcy

tytuł operacji

liczba
otrzymanych
punktów

wnioskowana
kwota pomocy

ustalona przez
LGD kwota
pomocy

Przedsięwzięcie 3.2.4 - limit środków w naborze 117.548,00 zł
1

LGDMM I/RW/PORYBY/09N/2018/2

NIP: 7422263292

PRO MAZURY POLSKA

Smaki lokalnego dziedzictwa

30

28 785,00 zł

28 785,00 zł

2

LGDMM I/RW/PORYBY/09N/2018/3

074579340

Fundacja Piękno Naszej
Polski

Aplikacja mobilna Skarby "Mazurskiego
Morza"

30

37 400,00 zł

37 400,00 zł

3

LGDMM I/RW/PORYBY/09N/2018/8

062315183

Gminny Ośrodek Kultury w
Sorkwitach

Organizacja wydarzenia pn. "Festiwal z
rybką"-edycja 2018, 2019

20

40 000,00 zł

40 000,00 zł

Operacje z poz. od 1 do 3 dla przedsięwzięcia 3.2.4 mieszczą się w limicie środków w naborze
4

LGDMM I/RW/PORYBY/09N/2018/6

063105783

Dom Kultury w Rucianem- Plener artystyczny - dziedzictwo rybackie w
Nidzie
sztuce

Operacja z poz. 4 dla przedsięwzięcia 3.2.4 nie mieści się w limicie środków w naborze

RAZEM:
15

39 261,00 zł

RAZEM POZ 1 - 4

106 185,00 zł
39 261,00 zł
145 446,00 zł

Przedsięwzięcie 3.3.1 - limit środków w naborze 125.759,00 zł
1

LGDMM I/RW/PORYBY/09N/2018/5

NIP: 7421933313

Ochotnicza Straż Pożarna w
Grabowie

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca
tradycji pożarniczych w Grabowie

Operacja z poz. 1 dla przedsięwzięcia 3.3.1 mieści się w limicie środków w naborze

30

53 331,00 zł

RAZEM:

53 331,00 zł

53 331,00 zł

