
Lista rankingowa wniosków ocenionych przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie złożonych w ramach  konkursu nr 
III/LGR Pojezierze Olsztyńskie/LGRPO/4.1/b/2013  w zakresie „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem” – limit 800 000,00 zł 

Załącznik nr 1 do Uchwała nr V/6/14  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/b/2013 w zakresie „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności  

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,  
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” 

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./
b/2013/5 

Remont łodzi rybackich 
poprzez dostosowanie ich do 

usług wędkarskich i 
rekreacyjnych 

Gospodarstwo Rybackie 
Szwaderki Sp. z o.o. 

17 544,00 58,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

2 

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

Modernizacja informatyczna 
Gospodarstwa Rybackiego 

Szwaderki 

Gospodarstwo Rybackie 
Szwaderki Sp. z o.o. 

41 314,67 57,29 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

3 

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

Przebudowa i remont budynku 
zabytkowego spichlerza w 

Łajsach 

PW Rolłajsy Sp. z o.o. 

395 000,00 54,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

4 

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

Budowa i modernizacja 
stawów tarlakowych do 

hodowli jesiotrów 

Gospodarstwo Rybackie 
Olsztyn II Sp. z o.o. 

447 000,00 50,00 
Operacja NIE mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

5 

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

Zakup samochodu ciężarowo-
terenowego ze zbiornikiem do 

przewozu żywych ryb 

Ryby Stafiniak, Tandyrak 
Spółka Jawna 

57 624,00 46,56 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

6 

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

"Wyposażenie budynku usług 
turystycznych w zabudowie 

zagrodowej, agroturystycznej 
sposobem na zwiększenie 

przychodów i wzrost 
zatrudnienia w gospodarstwie 

Dariusz Nieć 

34 375,00 41,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

7 

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

Zakup samochodu do 
transportu ryb żywych oraz 

kosiarki samojezdnej 

Rafał Chwaluczyk 

68 169,00 38,00 

Operacja NIE mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

 

 

 

 

 


