
1 LGR.0303/13/2012

Budowa budynku gastronomiczno- 

kwaterunkoweg z wyposażeniem w 

ramach rozpoczęcia usług 

turystycznych w Pruścach w gminie 

Rogoźno.

Sławomir Łukaszewski

2 LGR.0303/7/2012

Budowa oraz wyposażenie budynku 

kuchni jako bazy działalności 

caternigowej

Bartosz Wołkow

Budowa części usługowej budynku 

       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 22 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 napodnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 

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

Lp. Nr sprawy Tytuł wniosku Wnioskodawca

3 LGR.0303/6/2012

Budowa części usługowej budynku 

mieszklanego oraz zakup wyposażenia 

na potrzeby działalności związanej z 

doradztwem w zakresie informatyki 

Przemysław Paweł Gapiński 

4 LGR.0303/9/2012

Rozszerzenie działalności gospodarczej 

poprzez wprowadzenie nowej usługi w 

postaci e-biura rachunkowego.

Justyna Wicherek

5 LGR.0303/19/2012
Stworzenie aplikacji Internetowej - 

wirtualnego trenera odchodzania
Eliza Soińska

6 LGR.0303/18/2012

Mobilna wypożyczalnia sprzętu 

pływającego, szansą na wzrost 

atrakcyjności turystycznej naturalnych 

akwenów wodnych 

Marek Wiktorski

7 LGR.0303/23/2012
Budowa sklepu do spzedaży ryb oraz 

artykułów spożywczo-przemysłowych

Gospodarstwo Rybackie 

Skoki Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

8 LGR.0303/20/2012

Kompleksowe usugi związane z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii

Karina Ewa Jarosz

9 LGR.0303/21/2012
Zakup samochodu ciężarowego do 

handlu detalicznego
Krzysztof Stoiński



Limit dostępnych środków w ramach operacji 1.700.000,00 zł.



Rogoźno 14.05.2012 300 000,00 zł 615 000,00 zł
29,80 punktów/     

średnia  4,26    

Skoki 14.05.2012 194 600,00 zł 478 772,39 zł
20,6 punktów/     

średnia  4,12      

Liczba 

przyznanych 

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 22 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 napodnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 

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

Gmina

Data 

złożenia 

wniosku

Wartość 

wnioskowanej 

kwoty dotacji 

Łączna kwota operacji

Wągrowiec 14.05.2012 114 289,00 zł 217 321,01 zł
20,5 punktów/     

średnia 4,1     

Oborniki 14.05.2012 36 023,65 zł 73 848,47 zł
27,10 punktów/     

średnia  3,87    

Oborniki 14.05.2012 42 958,90 zł 88 065,75 zł
25,50 punktów/     

średnia 3,64    

Oborniki 14.05.2012 193 300,00 zł 396 326,17 zł
24,60  punktów/     

średnia 3,51    

Skoki 14.05.2012 260 000,02 zł 533 000,00 zł
24,50 punktów/     

średnia 3,50      

14.05.2012 243 005,22 zł 472 648,96 zł
21,10 punktów/     

średnia 3,01    

Skoki 14.05.2012 48 780,49 zł 100 000,00 zł
18,70 punktów/     

średnia 2,67  


