
Lp. Nr sprawy Tytuł wniosku Wnioskodawca

1 LGR.0204/12/2012

Restytucja raka błotnego i szlachetnego 

w jeziorach i stawach na terenie gminy 

Skoki

Gospodarstwo Rybackie 

Skoki Sp. z o.o

2 LGR.0204/11/2012
Rekultywacja jeziora Maciejek poprzez 

zastosowanie zabiegów areacyjnych

Gospodarstwo Rybackie 

Skoki Sp. z o.o

Uczynić piękny park bezpiecznym i 

atrakcyjnym dla najmłodszych. 

Innowacyjne i ekologiczne inwestycje 

  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. 18.30 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 ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04 04.2012r.

3 LGR.0204/10/2012
Innowacyjne i ekologiczne inwestycje 

na terenie parku (plac zabaw, mała 

architektura, regulacja brzegów stawu, 

nasadzenie, pompa ciepła)

Łukasz Tylkowski

4 LGR.0204/2/2012

"Budowa zbiornika wodnego 

spełniającego funkcje małej retencji, 

we wsi Nowołoskowiec, gm. Oborniki"

Jacek Jan Ławniczak

Limit dostępnych środków w ramach operacji 700.000,00 zł.



Gmina

Data 

złożenia 

wniosku

Wartość 

wnioskowanej 

kwoty dotacji 

Łączna kwota operacji

Liczba 

przyznanych 

punktów

Skoki 14.05.2012 87 487,89 zł 117 400,00 zł
24,50 punktów/     

średnia  3,50   

Skoki 14.05.2012 129 268,28 zł 265 000,00 zł
24,3 punktów/     

średnia   3,47     

 16,63 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. 18.30 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 ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04 04.2012r.

Oborniki 14.05.2012 169 862,00 zł 169 862,00 zł
 16,63 punktów/     

średnia  3,26 

Oborniki 14.05.2012 244 816,83 zł 288 019,80 zł
16,1 punktów/     

średnia  3,22


