
1. LGR.0503/18/2013

Budowa budynku halowego 

przeznaczonego do impregnacji 

drewna

Zakład Wyrobów z Drewna 

"Agma" Sp. z o.o.
Margonin 20.11.2013 13:25 173 489,40 zł        355 652,00 zł     gospodarczy 18,86 średnia

2. LGR.0503/22/2013

Budowa wielofunkcyjnej hali 

namiotowej dwuspadzistej o 

konstrukcji aluminiowej z plandeką 

oraz zakup wyposażenia, w tym 

istniejącego obiektu 

przeznaczonego pod 

zakwaterowanie z wyżywieniem-

inwestycja realizowana w 

m.Szamocin w Gospodarstwie 

Agroturystycznym "Polna 6"

Lidia Woźniczka Skoki 20.11.2013 14:55 75 182,00 zł           154 123,97 zł     gospodarczy 16,00 średnia

3. LGR.0503/7/2013

Zmiana sposobu użytkowania 

budynku inwentarskiego i części 

budynku gospodarczego na 

niepubliczny dom pomocy 

społecznej z rozbudową i 

przebudową w miejscowości 

Jabłkowo, gm. Skoki

Mateusz Kozłowski Skoki 19.11.2013 13:25 300 000,00 zł        1 821 630,00 zł  społeczny 15,71 średnia

4. LGR.0503/11/2013

Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa poprzez zakup 

koparko-ładowarki z osprzętem

Mirosław Karczewski Wągrowiec 20.11.2013 09:35 91 702,23 zł           187 990,23 zł     gospodarczy 15,57 średnia

5. LGR.0503/4/2013
Utworzenie wypożyczalni maszyn 

rolniczych, ogrodniczych i 

budowlanych

Tadeusz Gapiński Wągrowiec 19.11.2013 08:45 68 750,00 zł           140 940,00 zł     gospodarczy 14,71 średnia

Data złożenia 

wniosku
Godzina

Wartość 

wnioskowanej 

kwoty dotacji 

Łączna kwota 

operacji
Sektor

Liczba przyznanych 

punktów

  Lista operacji wybranych przez LGR mieszczących się w ramach dostępnych środków określonych na poziomie 120% limitu podanego do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o możliwości składania

wniosków o dofinansowanie 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 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Biura LGR "7 Ryb" w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonania

wyboru operacji do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty 21 października 2013 r. z sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości

produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Lp. Nr sprawy Tytuł operacji Wnioskodawca Gmina



6. LGR.0503/17/2013

Rozwój działalności firmy poprzez 

zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzonej działalności 

gastronomicznej

PPHU Gold Baron                                      

Elwira Nowak                                                
Rogoźno 20.11.2013 13:15 11 941,20 zł           24 479,46 zł        gospodarczy 14,14 średnia


