
Lista rankingowa wniosków ocenionych przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie  złożonych w ramach  konkursu nr III/LGR 

Pojezierze Olsztyńskie/LGRPO/4.1/a/2013 – sektor społeczno-gospodarczy w zakresie „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa”- limit 378 455,59 zł 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/4/14 z dnia 21 stycznia 2014 roku 

Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie 
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursu 

 nr III/LGR Pojezierze Olsztyńskie/PORYBY/4.1/a/2013 – sektor społeczno-gospodarczy w zakresie 
 „ Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 

MIEJSCE NR WNIOSKU TYTUŁ OPERACJI NAZWA BENEFICJENTA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

UŚREDNIONA L. 
PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH 
PODCZAS OCENY 

OPERACJI WEDŁUG 
KRYTERIÓW 

WYBORU 

UWAGI 

1 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/14 

Zaprojektowanie 
kompleksowego 

zagospodarowania terenu 
gospodarstwa pod kątem 

turystyki i rekreacji z 
zabudową i modernizacją 

ogólnodostępnego parkingu do 
obsługi klientów  

Gospodarstwa  i ruchu 
turystycznego. 

Gospodarstwo Rybackie 
Szwaderki Sp. z o.o. 

321 683,83 51,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

2 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/1 

Utworzenie edukacyjnych tras 
spacerowych wraz z miejscem 
wypoczynku w obszarze linii 

brzegowej jeziora Pluszne 
obręb Mierki 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

81 646,08 46,00 
Operacja NIE mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

3 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/7 

"Modernizacja i przebudowa 
istniejącego budynku 

magazynowego na potrzeby 
realizacji regionalnej izby 
rybackiej wraz z tarasem 

rekreacyjno-wypoczynkowym 
z elementami edukacyjnymi i 

informacyjnymi" 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

99 525,87 46,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

4 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/9 

Modernizacja i rewitalizacja 
pomostów żeglarskich, 

wędkarskich oraz 
rekreacyjnych z miejscem do 

grillowania wraz z 
modernizacją parkingu przy 

budynku apartamentowym, dla 
zwiększenia atrakcyjności linii 

brzegowej jeziora Pluszne 
obręb Mierki 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

96 776,67 46,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

5 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/4 

Modernizacja wraz z 
rozbudową wędzarni i miejsca 

biwakowo-rekreacyjnego z 
miejscem do zabaw 
terenowych w celu 

rewitalizacji przestrzeni 
publicznej oraz poprawy 
zagospodarowania linii 

brzegowej jeziora Pluszne 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

151 278,65 44,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

6 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/12 

"„Bezpieczna przystań” – 
budowa pływających 

pomostów łączących funkcję 
pomostu, wyznaczenia strefy 

kąpielowej i miejsca do 
cumowania niewielkich 

pływających jednostek dla 
celów wędkarskich, żeglarstwa 

i kajakarstwa" 

Archidiecezjalny Ośrodek 
Charytatywny Caritas 

Archidiecezji Warmińskiej 

99 990,00 43,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

7 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/10 

Usytuowanie pomostu 
pływającego na Jeziorze 

Wulpińskim oraz budowa 
ścieżki turystycznej nad 

jeziorem w miejscowości 
Majdy 

ZRZESZENIE MAJDY-
KRĘSK 

68 834,98 41,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

8 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/15 

Muzyka organowa we wnętrzu 
odrestaurowanych zabytków – 

kontynuacja prac z lat 
poprzednich 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Pasymiu 

38 000,00 41,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 



9 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/2 

"Modernizacja i rewitalizacja 
pomostów żeglarskich, 

rekreacyjnych oraz 
wędkarskich wraz z 
modernizacją placu 

manewrowego i pochylni do 
wodowania łodzi, dla 

zwiększenia atrakcyjności linii 
brzegowej jeziora Pluszne" 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

195 653,33 39,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

10 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/5 

Remont pomostu 
wędkarskiego pływającego dla 
rozwoju turystyki, aktywizacji 

mieszkańców regonu oraz 
poprawy zagospodarowania 

linii brzegowej jeziora Pluszne 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

27 883,20 39,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

11 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/3 

Zwiększenie konkurencyjności 
i atrakcyjności obiektu 

rekreacyjnego dla potrzeb 
turystyki oraz społeczności 

lokalnej poprzez modernizację 
ścian elewacyjnych basenu 

krytego z jednoczesnym 
ograniczeniem emisji i strat 

ciepła do atmosfery 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

295 008,00 34,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

12 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/8 

Zwiększenie konkurencyjności 
i atrakcyjności obiektu dla 

potrzeb turystyki grupowej 
oraz społeczności lokalnej 

poprzez modernizację ścian 
elewacyjnych sali 

widowiskowej z jednoczesnym 
ograniczeniem emisji i strat 

ciepła do atmosfery 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

156 720,00 34,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

13 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/13 

Wzmocnienie i konserwacja 
kapliczki z końca XIX wieku 

wpisanej do rejestru zabytków 
w miejscowości Tomaszkowo, 

gmina Stawiguda 

Danuta Piełudź 

22 000,00 34,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

14 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/6 

Dostosowanie dla osób 
niepełnosprawnych wejścia i 

podjazdu do budynku 
głównego i do klubu Centrum 

Konferencyjno-
Wypoczynkowego KORMORAN 

CENTRUM MIERKI  Sp. z 
o.o. 

89 337,24 31,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

15 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/16 

Trzy widoki na Warmię: 
przyroda, historia, tradycja – 

cykl wydarzeń 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Purda 

23 682,87 31,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

16 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/17 

Mistrzostwa Polski w  
ratownictwie w ramach 

kwalifikowanej pierwszej 
pomocy Star Dadaj  2014 

Stowarzyszenie Joannici 
Dzieło Pomocy Oddział 
miejscowy w Barczewie 

45 800,00 31,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

17 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/20 

Mistrzostwa Polski w  
ratownictwie w ramach 

kwalifikowanej pierwszej 
pomocy Star Dadaj  2015 

Stowarzyszenie Joannici 
Dzieło Pomocy Oddział 
miejscowy w Barczewie 

45 800,00 31,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

18 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/19 

Koło miłośników ratownictwa Stowarzyszenie Joannici 
Dzieło Pomocy Oddział 
miejscowy w Barczewie 

57 900,00 30,44 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

19 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/11 

Budowa ciągu pieszego i miejsc 
postojowych w miejscowości 

Majdy 

ZRZESZENIE MAJDY-
KRĘSK 

252 789,78 30,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 



20 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/18 

Stworzenie zaplecza 
przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych w postaci 
pływających platform 

Biskupieckie Towarzystwo 
Żeglarskie 

48 432,00 26,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

21 

III/LGRPO/PORYBY/4.1./
a/2013/21 

Jeziora pełne tajemnic Stowarzyszenie Twórców 
Warmii i Mazur 

48 000,00 23,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

 
 
 
 

 

 

 

              

 

 

 


