Załącznik
do uchwały nr III/4/2022
Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze" z dnia 18.05.2022 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju złożonych w naborze nr 1/2022 w zakresie Realizacja celu: propagowanie
dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Przedsięwzięcie 3.3.3 Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością
rybacką.

Lp.

Numer
wniosku

1

LGDMM
I/RW/PORYBY/01/2022/1

2

LGDMM
Miejsko-Gminna
I/RW/PORYBY/0- Biblioteka Publiczna w
1/2022/2
Białej Piskiej

Remont pomieszczenia wypożyczalni i
pomieszczenia czytelni Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w celu utworzenia punktu
informacji turystycznej

3

LGDMM
I/RW/PORYBY/01/2022/3

4

LGDMM
I/RW/PORYBY/0- MUZEUM ZIEMI PISKIEJ
1/2022/4

nazwa wnioskodawcy

Gmina Ruciane-Nida

GMINA BIAŁA PISKA

Tytuł operacji

udział procentowy grup
interesu przy ocenie
poszczególnych wniosków

sektor publiczny - 40%
Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie
plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem- sektor społeczny - 30%
Nidzie
sektor gospodarczy - 40%

członkowie Rady
wyłączeni z oceny
wynik
na podstawie
głosowania
deklaracji
TAK/NIE
poufnoścci i
bezstronnosci
9/0

Andrzej Klimek

sektor publiczny - 40%
sektor społeczny - 30%
sektor gospodarczy - 40%

9/0

Joanna Galerczyk Alaborska

BUDOWA PARKINGU ZE STACJĄ ŁADOWANIA
POJAZDÓW W BIAŁEJ PISKIEJ

sektor publiczny - 40%
sektor społeczny - 30%
sektor gospodarczy - 40%

9/0

Joanna Galerczyk Alaborska

Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi
Piskiej w Piszu na potrzeby utworzenia wystaw
czasowych i przestrzeni do popularyzowania
tradycji rybackich

sektor publiczny - 45%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 36%

11/0

brak

5

LGDMM
POLANA KULTURY
I/RW/PORYBY/0- Centrum Biblioteczno1/2022/5
Kulturalne w Orzyszu

"MOST ZAKOCHANYCH - remont kładki na rzece
Orzyszy"

sektor publiczny - 33%
sektor społeczny - 22%
sektor gospodarczy - 44%

9/0

Patrycja Ostrowska
Beata
Szymankiewicz

6

LGDMM
I/RW/PORYBY/01/2022/6

Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego
jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego
hostorycznie wraz z zagospodarowaniem terenu

sektor publiczny - 45%
sektor społeczny - 27%
sektor gospodarczy - 36%

11/0

brak

GMINA PISZ

