Załącznik
do uchwały nr VII/8/2021
Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze" z dnia 24.11.2021 r.

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania ze środków PO „Rybactwo i Morze” złożonych w naborze nr 9/2021 w zakresie
realizacji celu: wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia
zmiany klimatu. Limit środków w naborze 387 624,28 zł (wynika z przeliczenia kwoty 96 906,07 EUR x 4,00 PLN)
Przedsięwzięcie 2.1.1 „Wspieranie ochrony bioróżnorodności zbiorników wodnych i atutów środowiska wodnego przez przeciwdziałanie kłusownictwu oraz
działania na rzecz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych polegające na tworzeniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii”

Lp.

numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy w
krajowym systemie
ewidencji
numer wniosku
producentów, …
(lub numer PESEL,
NIP w przypadku
braku w/w
numeru)

1

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/1

064573605

2

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/2

060393813

3

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/7

064173162

liczba
ustalona przez
wnioskowana
otrzymanych
LGD kwota
kwota pomocy
punktów
pomcy

nazwa wnioskodawcy

tytuł operacji

Gospodarstwo Rybackie
"Śniardwy" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Ograniczanie negatywnych skutków zmian
klimatycznych poprzez rozwijanie instalacji
odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach
Gospodarstwa Rybackiego Śniardwy

30

160990,00

160990

Rybakówka Klusy - instalacja fotowoltaiczna

30

30294,00

30294,00

Ekologiczne ogrzewanie budynku

25

61636,90

61636,00

"Gospodarstwo Jeziorowe"
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Polski Związek Wędkarski
Gospodarstwo Rybackie PZW w
Suwałkach Zakład Rybacki w
Rucianem-Nidzie

4

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/5

068041363

OŚRODEK ŻEGLARSTWA I
TURYSTYKI WODNEJ CAMP-PISZ
MAREK ŁACHACZ

Patrolowanie jezior oraz wdrożenie aplikacji
"Szczupak Sugnalista" jako sposób na
ograniczenie kłusownictwa na wodach

Operacje z pozycji od 1 do 4 mieszczą się w limicie środków ogłoszonym w naborze

5

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/3

6

LGD MM
I/RW/PORYBY/
0-9/2021/4

064527534

078964755

20

129791,00

129791,00

RAZEM:

382711,90

382711,00

GOSPODARSTWO RYBACKIE
MIKOŁAJKI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
MIKOŁAJKACH

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

15

153000,00

153000,00

Skarb Państwa - Komenda
Wojewódzka Policji w Olsztynie

Ochrona zasobów naturalnych i utrzymanie
atrakcyjności regionu poprzez działania Policji
w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu na
terenach przywodnych

15

163672,00

163672,00

RAZEM W
NABORZE:

699383,90

699383,00

Operacje z poz. od 5 do 6 nie mieszczą się limicie środków ogłoszonym w naborze. Limit naboru ustalony jest w walucie
EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego,
publikowany przez Europejski Bank Cenrtalny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu
poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

