
1 LGR.0201/12/2012

  Prace wykończeniowe infrastruktury 
związanej z utworzeniem łowiska na 

potrzeby wędkarzy oraz miejsca zabaw 

dla dzieci w okresie zimowym

Jerzy Traczyk

2 LGR.0201/2/2012
Remont zabytkowej dzwonnicy i 

słupków przy schodach prowadzących 
do kościoła pw. Św. Anny w Kosztowie

Rzymsko katolicka 
parafia p.w.św. Anny w 

Kosztowie

3 LGR.0201/22/2012
Budowa łowiska dla wędkarzy wraz z 

Marek Wiktorski

Lista operacji wybranych  przez LGR do finansowana niemieszczących się w limicie w ramach wdrażania LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania 

kryteriów utworzona na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb", które odbyło się 21 czerwca 2012 o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGR "7 

Ryb" w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonaniawyboru operacji do foinansowania złożonych w odpowiedai na konkurs otwary 04 kwietnia 2012 r. z 

sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04.04.2012r.

Lp. Nr sprawy Tytuł wniosku Wnioskodawca

3 LGR.0201/22/2012
Budowa łowiska dla wędkarzy wraz z 

zapleczem i ścieżką edukacyjną
Marek Wiktorski

4 LGR.0201/7/2012
Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przystosowanego dla osób 
niepełnosprawnych 

Przemysław Gronostaj

5 LGR.0201/23/2012
Budowa zbiornika wodnego-stawu 

wraz z punktem widokowym i 
infrastrukturą dla wędkarzy i turystów.

Małgorzata 

Bobrownicka

6 LGR.0201/5/2012

Budowa centrum wypoczynkowo-
turystycznego na bazie łowiska oraz 

zakup i montaż elementów 
promujących obszar objęty LSR

Ireneusz Kucharski

7 LGR.0201/25/2012

Dwór w Ocieszynie sceną kultury, 
galerią, kawiarnią miejscem spotkania 
ze sztuką współczesną i Historyczną 

zabytkową (obrazy, witraże, 

meble,porcelana,ceramika)

Dworek w Ocieszynie 
sp.z o.o.

8 LGR.0201/8/2012 Budowa stawu rybnego
Waldemar Paweł 

Gryczka

9 LGR.0201/19/2012
Rozbudowa łowiska dla wędkarzy 

wraz z zapleczem
Waldemar Januchowski



10 LGR.0201/14/2012 Razem dla siebie i innych

Stowarzyszenie 
Wspólnota 

Wolontariuszy 
Hospicyjnych "Ludzki 
Gest"im.Jana Pawła II

11 LGR.0201/26/2012 Wdrażanie nowej usługi na terenie LGR Jacek Jabłoński

Limit dostępnych środków w ramach operacji 1.700.000,00 zł.



Skoki 14.05.2012 30 600,00 zł 36 008,88 zł
29,5 punktów/ 

średnia 4,21

Wyrzysk 11.05.2012 64 185,86 zł 92 190,72 zł
29,5 punktów/ 

średnia 4,21

Rogoźno 14.05.2012 480 250,00 zł 694 950,00 zł
29,30 punktów/            

Lista operacji wybranych  przez LGR do finansowana niemieszczących się w limicie w ramach wdrażania LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania 

kryteriów utworzona na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb", które odbyło się 21 czerwca 2012 o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGR "7 

Ryb" w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonaniawyboru operacji do foinansowania złożonych w odpowiedai na konkurs otwary 04 kwietnia 2012 r. z 

sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Liczba 

przyznanych 

punktów

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04.04.2012r.

Gmina

Data 

złożenia 

wniosku

Wartość 

wnioskowanej 

kwoty dotacji 

Łączna kwota operacji

Rogoźno 14.05.2012 480 250,00 zł 694 950,00 zł
29,30 punktów/            

średnia 4,19

Oborniki 14.05.2012 271 905,82 zł 319 889,21 zł
20,5 punktów/                 

śrdnia 4,10

Skoki 14.05.2012 1 232 500,00 zł 1 783 500,00 zł
27,80 punktów/ 

średnia 3,97

Wągrowiec 11.05.2012 168 000,00 zł 275 520,00 zł
18,70 punktów/ 

średnia 3,74

Oborniki 14.05.2012 117 502,00 zł 240 879,00 zł
16,20 punkty/                
średnia 3,24

Wągrowiec 14.05.2012 212 500,00 zł 307 500,00 zł 21,60 punkty/ 
średnia 3,09

Wągrowiec 14.05.2012 167 280,00 zł 196 800,00 zł 21,30 punkty/ 
średnia 3,04



Oborniki 14.05.2012 228 000,00 zł 277 045,20 zł
20,80 punkty/ 
średnia 2,97

Wągrowiec 14.05.2012 300 000,00 zł 500 000,00 zł 20,20 punkty/ 
średnia 2,89


