Załącznik nr 10
do protokołu nr 3/2017
z Posiedzenia Rady LGR Zalew Szczeciński

UCHWAŁA NR 7/2017
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z 09 października 2017 roku
w sprawie: wyników oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i
Morze”
na
lata
2014-2020,
Celu
ogólnego
2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek
mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu szczegółowego 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie
oferty turystycznej obszaru, Przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą.

Na
podstawie
§30
Statutu
Stowarzyszenia
1 Regulaminu Rady, Rada uchwala co następuje:

uwzględniając

postanowienia

§6

ust.

§1.
1. Przyjmuje informację Biura LGR o wnioskach złożonych w terminie od 31 sierpnia do 13 września 2017
r. w ramach naboru określonego w informacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o możliwości
składania, za pośrednictwem LGR „Zalew Szczeciński”, wniosków o przyznanie pomocy jak określono w
tytule uchwały.
2. Lista złożonych wniosków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§2.
1. Zatwierdza listę operacji zgodnych ze Lokalną Strategią Rozwoju i wybranych ze wskazaniem operacji,
które mieszą się w limicie, zgodnie z §25 ust. 2 Regulaminu Rady.
2. Lista operacji zgodnych ze Lokalną Strategią Rozwoju i wybranych operacji uszeregowanych według
liczby punktów uzyskanych w ramach dokonanej oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Komplet dokumentów dotyczących oceny poszczególnych operacji – wniosków, wymienionych w
załączniku nr 1 do uchwały, zawarty jest w teczkach oznaczonych numerem LGRZS.II.4202.01.2017,
LGRZS.II.4202.02.2017,
LGRZS.II.4202.03.2017,
LGRZS.II.4202.04.2017,
LGRZS.II.4202.05.2017,
LGRZS.II.4202.06.2017, LGRZS.II.4202.07.2017, LGRZS.II.4202.08.2017, nadanym przez Biuro LGR podczas
rejestracji. Teczki ta stanowią załącznik do uchwały.
§3.
W głosowaniu uczestniczyło 13. obecnych na posiedzeniu członków Rady. Uchwałę podjęto 13 głosami za
podjęciem uchwały, przy 0 głosów przeciwko i 0 wstrzymujących się od głosowania.
Załączniki:

wymienione w treści uchwały
Przewodniczący Rady
Tadeusz Krajniak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2017 RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 09-10-2017 r.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR I WYBRANYCH
po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,Celu ogólnego 2. Poprawa
wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania, Celu
szczegółowego 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru,
Przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą, złożonego w ramach naboru nr II/2017

Limit środków finansowych: 726 000,00
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Znak sprawy

Wnioskowana
kwota pomocy
(dofinansowania) w
złotych

LGRZS.II.4202.01.2017

197 399

34

160 487

29,90

Liczba
uzyskanych
punktów

Ustalona
kwota
wsparcia

Wkład
własny
[%]

1.

Pod Dębami Wiesława
Fuksa Wiesława

Remont budynku pod potrzeby
turystyczne oraz
przystosowanie ogrodu pod
plac zabaw, stworzenie
wypożyczalni sprzętu wodnego

2.

Smolarek Ewa

Remont budynku i utworzenie
pensjonatu dla turystów w
Stepnicy

LGRZS.II.4202.06.2017

65 540

30

65 540

48,50

3.

PWP s.c. Tomasz
Majewski, Piotr
Bednarski, Waldemar
Ćwirko, Świętouść 65,
72-514 Kołczewo

Wymiana nawierzchni dróg
wewnętrznych i remont
sanitariatu na ośrodku
Camping Tramp

LGRZS.II.4202.07.2017

228 706

30

228 706

48,98

4.

Driftel Michał Ekiert
Szkoła nauki jazdy

Turkusowy zakątek

LGRZS.II.4202.05.2017

300 000

27

215 955

36,14

Baltinet Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

"Reaktywacja turystyki wodnej
w gminie Międzyzdroje w
akwenach Zalewu
Szczecińskiego (jezioro Wicko
Małe i Wielkie) w oparciu o
LGRZS.II.4202.02.2017
zakup innowacyjnych,
ekologicznych jednostek
pływających oraz usługi na nich
oparte."

100 336,59

27

90 687

39,77

Janicki Zbigniew

Rozbudowa infrastruktury
turystycznej poprzez budowę
domku letniskowegocałorocznego do
krótkotrwałego wynajmu oraz
altany edukacyjno-rekreacyjnej

LGRZS.II.4202.03.2017

49 500,00

24

49 500

31,94

Błażewicz Małgorzata

Utworzenie obiektu
turystycznego poprzez
realizację zakresu rzeczowofinansowego

LGRZS.II.4202.04.2017

92 998,74

24

92 998

39,99

Nowicka Natalia

Utworzenie innowacyjnego
muzeum rybołówstwa,
akwarystyki i akwakultury wraz
z miejscami noclegowymi na
bazie nowobudowanego
budynku usługowego na
odbudowywanym Starym
Mieście w Wolinie

LGRZS.II.4202.08.2017

290 000,00

21

290 000

50,00

.

1.

2.

3.

kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na
dany nabór
bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych
na dany nabór

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krajniak

