Załącznik do Uchwały Rady Decyzyjnej
LGD "Mazurskie Morze" Nr XI/2/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania, po rozpatrzeniu protestu, w ramach naboru nr 9/2017 przeprowadzonego w
okresie od 15.04.2017 r. do 15.05.2017 r. w zakresie realizacji celu: 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 poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako:
1.2.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru z limitem limitem
środków w naborze: 200.000zł,
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 z limitem środków w naborze:
400.000,00zł,
3.2.5 Podniesienie wiedzy i umiejętności osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z limitem
środków w naborze: 60.000,00zł
Lp.

numer wniosku

nazwa wnioskodawcy

tytuł operacji

liczba
otrzymanych
punktów

wnioskowana
kwota pomocy

ustalona przez
LGD kwota
pomocy

Przedsięwzięcie 1.2.2
1

2

3

LGD MM
I/RW/PORYBY/09N/2017/4
LGD MM
I/RW/PORYBY/09N/2017/5
LGD MM
I/RW/PORYBY/09N/2017/1

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Stanica wędkarska "Rybakówka Klusy" - wypożyczalnia
sprzętu rekreacyjnego

40

18 984,50 zł

18 984,00 zł

Gospodarstwo Rybackie "Śniardwy"
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Wyposażenie gospodarstwa w sprzęt pływający w celu
stworzenia ośrodka kompleksowej obsługi wędkarskiej

35

30 717,06 zł

30 717,00 zł

Kazimierz Mazurek Makabo Yacht

Zakup nowoczesnej i ekologicznej łodzi żaglowej
służącej do wykonywania godzinowych i dziennych
rejsów turystycznych i wędkarskich

20

145 490,00 zł

145 490,00 zł

195 191,56 zł

195 191,00 zł

Operacje z pozycji od 1 do 3 mieszczą się w limicie środków przewidzianym w naborze dla Przedsięwzięcia 1.2.2

Przedsięwzięcie 1.2.3

1

LGD MM
I/RW/PORYBY/09N/2017/3

Gościniec "Hetman". Stanica wędkarska Gościniec "Hetman". Stanica wędkarska
dywersyfikacja i rozwój działalności przedsiębiorstwa
Alina Jakubowska
poprzez zakup łodzi do turystyki wędkarskiej

50

203 811,00 zł

203 811,00 zł

2

LGD MM
I/RW/PORYBY/09N/2017/7

GOSPODARSTWO RYBACKIE MIKOŁAJKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
MIKOŁAJKACH

45

263 755,61 zł

263 755,00 zł

467 566,61

467 566,00

Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez
Gospodarstwo Rybackie "Mikołajki"

Operacja z pozycji 1 mieści się w limicie środków przewidzianym w naborze dla Przedsięwzięcia 1.2.3

