
Załącznik nr 6 
do protokołu nr 3/2017 

z Posiedzenia Rady LGR Zalew Szczeciński  

 
UCHWAŁA NR  5/2017 

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 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i 
tworzenie miejsc pracy, Celu szczegółowego 1.3. Reorientacja i różnicowanie działalności 
rybaków Przedsięwzięcia 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak. 

 
 
Na podstawie §30 Statutu Stowarzyszenia uwzględniając postanowienia §6 ust.  
1 Regulaminu Rady, Rada uchwala co następuje: 
 

§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.4122.01.2017, 
LGRZS.II.4122.02.2017, LGRZS.II.4122.02.2017 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 5/2017 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 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy, Celu szczegółowego 
1.3. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków  

Przedsięwzięcia 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak, złożonego w ramach naboru nr II/2017 

Limit środków finansowych: 779 240,00 

 

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 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Wkład 

własny 

[%] 

1. Jama Mirosław 

Rozwój firmy RYBOŁÓWSTWO MORSKIE 

MIROSŁAW JAMA w Darzowicach 

poprzez doposażenie w agregat 

prądotwórczy, wytwornicę lodu z 

agregatem chłodniczym, pompę 

perystaltyczną z sortownikiem i wężami 

oraz patroszarkę,  

LGRZS.II.4122.03.2017 148 000 29 148 000 50 

2. Jama Daniel 

Rozwój firmy RYBOŁÓWSTWO MORSKIE 

DANIEL JAMA w Darzowicach poprzez 

doposażenie w agregat prądotwórczy i 

wytwornicę lodu z agregatem 

chłodniczym,  

LGRZS.II.4122.02.2017 106 000 29 106 000 50 

3. 
Sunrice Roman 

Nowicki Roman 

Budowa domu wypoczynkowego w 

zabudowie bliźniaczej z apartamentami 

na wynajem wraz z wyposażeniem, 

przystosowaniem do osób 

niepełnosprawnych oraz 

zagospodarowaniem terenu, tj. 

utwardzeniem nawierzchni, 

posadowieniem placu zabaw i 

ogrodzeniem terenu. 

LGRZS.II.4122.01.2017 300 000 28 300 000 38,17 

 

  
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 
 


