Załącznik do uchwały Nr II/4/2019
Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze" z dn. 04.02.2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania ze środków PO "Rybactwo i Morze" w ramach naboru Nr 1/2019 w zakresie realizacji
celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań
wpisujących się w przedsięwzięcia wpisane do LSR jako:
3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej
ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie z limitem środków w naborze - 72.428,00zł
3.3.3 inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością
rybacką z limitem środków w naborze - 275.213,00zł
Przedsięwzięcie 3.3.1

Lp.

1

numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy w
krajowym systemie
numer wniosku
ewidencji
nazwa wnioskodawcy
producentów, … (lub
numer NIP w
przypadku braku w/w
numeru)
LGDMM
I/RW/PORYBY/01N/2019/3

072043793

Muzeum Wojska,
Wojskowości i Ziemi
Orzyskiej w Orzyszu (w
organizacji)

tytuł operacji

liczba
otrzymanych
punktów

"Rybacy i wojownicy" - organizacja stałej wystawy
muzealnej wraz z systemem zabezpieczeniem
elektronicznych

45

RAZEM:

Operacja z poz. 1 dla Przedsięwzięcia 3.3.1 mieści się w limicie środków przewidzianym w naborze.

wnioskowana
kwota pomocy

ustalona przez LGD
kwota pomocy

72 400,00 zł

72 400,00 zł

72 400,00 zł

72 400,00 zł

Przedsięwzięcie 3.3.3

Lp.

numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy w
krajowym systemie
numer wniosku
nazwa wnioskodawcy
ewidencji
producentów, … (lub
numer NIP w
przypadku braku w/w
numeru)

1

LGDMM
I/RW/PORYBY/01N/2019/4

NIP: 7421000679

2

LGDMM
I/RW/PORYBY/01N/2019/1

062403252

3

LGDMM
I/RW/PORYBY/01N/2019/2

064141812

tytuł operacji

liczba
otrzymanych
punktów

wnioskowana
kwota pomocy

ustalona przez LGD
kwota pomocy

Gminny Ośrodek Kultury
Zagospodarowanie plaży wiejskiej nad Jeziorem Wągiel
Sportu i Rekreacji PEGAZ

35

81 493,00 zł

81 493,00 zł

GMINA MRĄGOWO

Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w
miejscowości Śniadowo

30

42 894,00 zł

42 894,00 zł

Orzyskie Stowarzyszenie
Terapeutów i
Animatorów Kultury

Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej - wędkarskiej stanicy wodnej na Jeziorze
Bełdany Gmina Ruciane Nida wraz z zakupem
wyposażenia.

30

146 900,68 zł

146 900,00 zł

271 287,68 zł

271 287,00 zł

RAZEM:

Operacje z poz. 1-3 dla Przedsięwzięcia 3.3.3 mieszczą się w limicie środków przewidzianym w naborze.

