
1. LGR.0304/3/2013
"Budowa zbiornika wodnego 
spełniającego funkcje małej retencji, 
we wsi Nowołoskoniec, gm. Oborniki"

Jacek Jan Ławniczak Oborniki 15.03.2013 7.43 100 000,00 zł 127 920,00 zł społeczny 6,91

2. LGR.0304/6/2013

Zachowanie funkcji gruntów rolnych 
przez tereny sąsiadujące z miejscem 
inwestycji poprzez budowę 2 
obiektów małej retencji w 
miejscowości turystycznej 
Potrzanowo

Stanisław Janecko Skoki 19.03.2013 10.12 70 000,00 zł 97 170,00 społeczny 6,12

3. LGR.0304/2/2013
Dokończenie budowy zbiornika 
retencyjnego w gminie Skoki

Krzysztof Janusz 
Bystry

Skoki 04.03.2013 12.50 200 000,00 zł 503 063,31 zł społeczny 5,68

4. LGR.0304/7/2013

Zabudowa biologiczna zbiornika 
retencyjnego oraz budowa mnicha 
piętrzącego na odpływie ze stawu i 
zabudowa zabezpieczająca skarpy i 
rurociagu drenarskiego 
doprowadzającego wodę do stawu

Ewa Durasiewicz Oborniki 19.03.2013 14.57 31 264,96 zł 36 782,31 społeczny 5,54

5. LGR.0304/4/2013
Renaturyzacja terenu Nadleśnictwa 
Podanin

Nadleśnictwo 
Podanin

Margonin/ 
Szamocin

18.03.2013 11.28 195 193,13 zł 282 455,95 gospodarczy 5,34

6. LGR.0304/1/2013

Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego przez budowe stawu 
w miejscowości Koninek (nr fz 
geod.11). Staw ma funkcję 
melioracyjną

Krzysztof Ćwik Wągrowiec 19.02.2013 9.25 85 000,00 zł 130 086,56 zł społeczny 3,97
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Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 18.02.2013 r.
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  Lista operacji niewybranych przez LGR, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów w sektorze gospodarczym i społecznym w ramach wdrażania LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów 

wyboru utworzona na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00 w siedzibie Biura LGR "7 Ryb" w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań 

oraz dokonania wyboru operacji do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty 18 lutego 2013 r. z sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacji polegających 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
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