
1 LGR.0103/7/2011 Gabinet leczenia chorób kości i stawów PST Violetta Rychlińska Oborniki 29.08.2011 200 000,00 zł             400 200,00 zł      
55 punktów / 
średnia 7,86 pkt.

2 LGR.0103/4/2011
Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 
rekreacji konnej

Narcyz Kosiński Wągrowiec 26.08.2011 200 000,00 zł             604 239,43 zł      
53 punkty / 
średnia 7,57 pkt.

3 LGR.0103/10/2011
Budowa pawilonu do sprzedaży ryb z zapleczem do 
ich wstępnego przetwarzania wraz z niezbędnym 
wyposażeniem

Gospodarstwo Rybackie Skoki 
Sp. z o.o.

Skoki 29.08.2011 121 275,00 zł             262 500,00 zł      
52 punkty/ 
średnia 7,43 pkt.

4 LGR.0103/11/2011
Zakup samochodu do 3,5 tony wraz z zabudową do 
transportu ryb żywych

Gospodarstwo Rybackie Skoki 
Sp. z o.o.

Skoki 29.08.2011 65 604,00 zł               142 000,00 zł      
51 punktów / 
średnia 7,29 pkt.

5 LGR.0103/9/2011

Budowa i wyposażenie wielofunkcyjnego budynku 
agroturystycznego i rekreacyjnego 
przystosowanego dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Przemysław Gronostaj Oborniki 29.08.2011 200 000,00 zł             452 072,39 zł      
50 punktów/ 
średnia 7,14 pkt.

6 LGR.0103/6/2011
Rozbudowa i rozwój warsztatu naprawy pojazdów 
samochodowych

Szymon Syrysko Wągrowiec 29.08.2011 81 787,32 zł               167 664,00 zł      
49 punkty/ 
średnia 7,00 pkt.

7 LGR.0103/3/2011

Budowa 2 wiat zadaszonych o powierzchni do 
25m²każda, przeznaczonych do konsumpcji na 
świeżym powietrzu, rozbudowa i podniesienie 
standardu sanitariatów

Roman Piątkowski Rogoźno 26.08.2011 16 728,45 zł               30 660,00 zł         
44 punkty / 
średnia 6,29 pkt.

8 LGR.0103/1/2011

Remont kapitalny budynku wchodzącego w skład 
gospodarstwa z przeznaczeniem na punkt 
wydawania i konsumpcji posiłków wraz z pokojami 
gościnnymi

Roman Piątkowski Rogoźno 26.08.2011 157 433,60 zł             291 350,00 zł      
42 punkty / 
średnia 6,00 pkt.

Łączna kwota 

operacji

Liczba 
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punktów

Lista ocenionych operacji pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wg liczby uzyskanych punktów                                                                                                                                                                           

w ramach tej oceny w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 30 czerwca 2011 r.

Lp. Nr sprawy Tytuł wniosku Wnioskodawca Gmina
Data złożenia 

wniosku

Wartość 

wnioskowanej 

kwoty dotacji 



9 LGR.0103/2/2011
Zakup sprzętu pływającego do użytku gości 
gospodarstwa 20 kajaków polietylenowych wraz z 
osprzętem oraz środków transportu

Roman Piątkowski Rogoźno 26.08.2011 38 522,93 zł               72 072,00 zł         
41 punktów/ 
średnia 5,86 pkt.

10 LGR.0103/8/2011
Zakup koparki samojezdnej w celu prowadzenia 
prac melioracyjnych, budowy zbiorników małej 
retencji wodnej oraz stawów hodowlanych

Krzysztof Stoiński Skoki 29.08.2011 48 780,00 zł               100 000,00 zł      
39 punktów/ 
średnia 5,57 pkt.

11 LGR.0103/5/2011

Przygotowanie i wdrażanie systemów zbierania i 
przetwarzania danych do czytelnej postaci w 
zwięzłej formie pod potrzeby konkretnych 
przedsiębiorców. Sprzedaż usług w zakresie 
konserwacji i konfiguracji sprzętu komputerowego 
i teleinformatycznego bezpośredniego u klienta lub 
zdalnie

Łukasz Hałasa Oborniki 29.08.2011 5 367,95 zł                  8 946,59 zł           
35 punktów/ 
średnia 5,00 pkt.

12 LGR.0103/12/2011
Rozszerzenie działalności poprzez stworzenie 
nowego punktu

Jacek Jabłoński Wągrowiec 29.08.2011 126 000,00 zł             258 300,00 zł      
34 punkty/ 
średnia 4,85 pkt.

Limit dostępnych środków w ramach operacji 1.500.000,00 zł.


