
Lista rankingowa wniosków ocenionych przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie złożonych w ramach  konkursu nr III/LGR 
Pojezierze Olsztyńskie/LGRPO/4.1/d/2013 – sektor społeczno-gospodarczy w zakresie „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” – limit 700 000,00  zł 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/7/14 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/d/2013 – sektor społeczno-gospodarczy w zakresie „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego 

 na obszarach zależnych od  rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego  
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” 

 

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./

d/2013/4 

Ochrona środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od 
rybactwa, dzięki budowie 

platformy geolokalizacyjnej 
wraz z aplikacjami, służącej  

do zwalczania zagrożeń  
dla środowiska na terenie LGR 

Pojezierze Olsztyńskie 

Piotr Fenicki 174 250,00 51,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

2 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/6 

Zakup wyposażenia dla 
społecznych grup ochrony 

jezior, działających  
w ramach firmy Bogusław 

Wyszyński – Rybak, 
zapewniającego skuteczne 

przeciwdziałanie 
kłusownictwu  

i zarastaniu jezior z powodu 
hydrofitów 

Bogusław Wyszyński 78 973,80 51,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

3 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/3 

Natlenianie wód rzeki 
Kośnianki oraz rzeki Kiermes i 

Kanału Elżbiety poniżej 
hodowli ryb 

Ryby Stafiniak, Tandyrak 
spółka jawna 

375 974,55 49,00 
Operacja mieści się w 

dostępnym limicie 
środków 

4 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/5 

Zakup sprzętu niezbędnego  
do skutecznego zabezpieczenia 

zbiorników wodnych, w tym 
użytków ekologicznych przed 

degradacją 

Piotr Multan 74 921,07 48,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

5 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/1 

Renowacja i modernizacja 
kąpielisk wydzielonych w 
obszarze jeziora Pluszne z 

oddzieleniem  
i oznakowaniem części 

dziecięcej 
 i dla osób umiejących pływać 

CENTRUM MIERKI  
Sp. z o.o. 

180 581,93 39,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

6 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/7 

Zakup specjalistycznej  
i wielozadaniowej łodzi 

ratowniczej wraz z oprzętem i 
wyposażeniem, przyczepą 

podłodziową oraz materiałów i 
środków ograniczających 

rozprzestrzenianie się 
produktów ropopochodnych 
 na obszarze LGR „Pojezierze 
Olsztyńskie” dla OSP „Pomoc 

Maltańska” Klebark Wielki 

Ochotnicza Straż Pożarna 
„Pomoc Maltańska” 

Klebark Wielki 
84 798,04 33,00 

Operacja NIE  mieści 
się w dostępnym 
limicie środków 

7 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/11 

Zakup sprzętu 
specjalistycznego 

przeznaczonego do 
ratownictwa ekologicznego w 

celu zabezpieczenia 
środowiska przyrodniczego 

przed szkodami powstałymi w 
wyniku klęsk żywiołowych i 
innych zagrożeń dla OSP w 

Stawigudzie 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Stawigudzie 

56 087,00 33,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 



8 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/13 

Zakup sprzętu 
specjalistycznego 

przeznaczonego do 
ratownictwa ekologicznego w 

celu zabezpieczenia 
środowiska przyrodniczego 

przed szkodami powstałymi w 
wyniku klęsk żywiołowych i 
innych zagrożeń dla OSP w 

Bartągu 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bartągu 

71 055,00 31,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

9 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/10 

Wsparcie gospodarki rybackiej 
oraz turystyki poprzez 

zabezpieczenie i ochronę wód 
LGR Pojezierza Olsztyńskiego 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Olsztynku 

169 532,50 29,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

10 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/12 

Zakup sprzętu 
specjalistycznego 

przeznaczonego do 
ratownictwa ekologicznego w 

celu zabezpieczenia 
środowiska przyrodniczego 

przed szkodami powstałymi w 
wyniku klęsk żywiołowych i 
innych zagrożeń dla OSP w 

Pluskach 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pluskach 

42 493,00 29,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

11 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/2 

Zakup sprzętu 
specjalistycznego  
dla OSP Barczewo 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Barczewie 

99 990,00 28,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

12 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/8 

Zakup sprzętu i wyposażenia  
dla Społecznej Straży Rybackiej 

działającej w ramach 
Stowarzyszenia „Nasz Dadaj” 

na terenie zlewni Jeziora Dadaj 
w celu zachowania 

różnorodności biologicznej 

Stowarzyszenie   
„Nasz Dadaj” 

96 900,00 28,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

13 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/9 

Zakup niezbędnego sprzętu  
i wyposażenia 

umożliwiającego realizację 
projektów rewitalizacji 

zeutrofizowanych zbiorników 
wodnych na obszarze 

Pojezierze Olsztyńskiego 
poprzez stosowanie 

biologiczno-chemicznego 
produktu zmniejszającego ilość 

osadów dennych i namułu 

Jarosław Misiak 205 000,00 26,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

14 
III/LGRPO/PORYBY/4.1./

d/2013/14 

Zakup sprzętu 
specjalistycznego 

przeznaczonego do 
ratownictwa ekologicznego w 

celu zabezpieczenia 
środowiska przyrodniczego 

przed szkodami powstałymi w 
wyniku klęsk żywiołowych i 
innych zagrożeń dla OSP w 

Gryźlinach 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pluskach 

55 194,00 26,00 
Operacja NIE  mieści 

się w dostępnym 
limicie środków 

 

 

 

 


