
Lp.
Numer 

wniosku
nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

udział procentowy grup 

interesu przy ocenie 

poszczególnych wniosków 

wynik 

głosowania 

TAK/NIE

członkowie Rady 

wyłączeni z oceny 

na podstawie 

deklaracji 

poufnoścci i 

bezstronnosci 

1

LGD MM 

I/RW/PORYBY/0-

8/2020/1

Polski Związek Wędkarski 

Gospodarstwo rybackie 

PZW w Suwałkach Zakład 

Rybacki w Rucianem-Nidzie

Zakup samochodu terenowego do 

patrolowania jezior i transportu mobilnej 

jednostki pływającej

sektor publiczny - 42%  

sektor społeczny - 33% 

sektor gospodarczy - 42%

12/0
Karol Lisowski 

Andrzej Klimek

2

LGD MM 

I/RW/PORYBY/0-

8/2020/2

Gospodarstwo Rybackie 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Wyposażenie brygad rybackich Zgon i 

Sorkwity w kamerę termowizyjną i dwa silniki 

zaburtowe do zwalczania kłusownictwa

sektor publiczny - 42%  

sektor społeczny - 25% 

sektor gospodarczy - 42%

12/0

Sławomir Gruchała         

Beata 

Szymankiewicz

3

LGD MM 

I/RW/PORYBY/0-

8/2020/3

STYPIK DARIUSZ

Zakup samochodu terenowego służącego do 

transportu jednostki pływającej wraz z 

wyposażeniem służącym do zwalczania 

kłusownictwa

sektor publiczny - 43%  

sektor społeczny - 29% 

sektor gospodarczy - 43%

14/0 brak

Lista wniosków o dofinansowanie zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 złożonych w naborze Nr 8/2020 w 

zakresie: wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu. Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych 

zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz 

działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska 

w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.                                                                                                                                                                                           

Załącznik Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

do uchwały nr II/4/2020                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze" z dnia 19.02.2020 r.



4

LGD MM 

I/RW/PORYBY/0-

8/2020/4

Gospodarstwo Rybackie 

"Śniardwy" spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Doposażenie gospodarstwa w sprzęt 

ułatwiający zabezpieczanie potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa i 

niwelowanie szkód powodowanych 

działalnością chronionych gatunków zwierząt

sektor publiczny - 45%  

sektor społeczny - 18% 

sektor gospodarczy - 45%

11/0

Adam Kwast Beata 

Szymankiewicz    

Piotr Sobiech

5

LGD MM 

I/RW/PORYBY/0-

8/2020/5

Gościniec "Hetman" Stanica 

wędkarska Alina 

Jakubowska

Podjęcie działań polegających na walce z 

kłusownictwem oraz zabezpieczających 

różnorodność biologiczną użytkowanych 

rybacki jezior: Kuchenka i Miałkie

sektor publiczny - 43%  

sektor społeczny - 29% 

sektor gospodarczy - 43%

14/0 brak


