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Nabory i ich alokacja w 2019 roku

Czas naboru wniosków: od 29 lipca do 06 września 2019 r.

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD. Alokacja – 732 440,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów

rybackich . Alokacja – 690 918,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury

powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia)

poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw Alokacja – 830 760,00 zł.;

Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu

usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury

Alokacja – 878 940,00 zł;



Złożone wnioski i wyniki naborów
lp Wnioskodawca Przedsięwzięci

e

Tytuł operacji Treść  na co środki Kwota kwalifik Kwota  dofinansow Wskaźniki

rezultatu

Wskaźniki

produktu

1 Iwona Lepsik Solarium 

„FARAON”

1.1.1 UTWORZENIE KAWIARNI –

LUCNHERII W MIASKU

UTWORZENIE KAWIARNI –

LUCNHERII W MIASKU

634 685,50 300 000,00 Utworzenie 3 miejsc pracy, 1 z grupy 

defaworyzowanej

-rozwój istniejącego przedsiębiorstwa mieści się w 

ramach 

limitu

2 JDG POLSKA 

JAROSŁAW GÓRAL

1.1.1 „Królewska ryba” tylko u nas – rozwój 

restauracji  „Królewskiej” w Suchorzu”

Rozwój restauracji  

„Królewskiej” w Suchorzu”

258 077,61 129 038,80 Utworzenie 3 miejsca pracy ,

1 z grupy defaworyzowanej

-rozwój istniejącego przedsiębiorstwa mieści się w 

ramach 

limitu

3 Gruchała Cezary Piotr 1.1.1 Zakup parku maszynowego do produkcji i 

dystrybucji pelletu

Zakup parku maszynowego do 

produkcji i dystrybucji pelletu

609 400,00 300 000,00 Utworzenie 2 miejsc pracy, 1 z grupy 

defaloryzowanej

- utworzenia nowego przedsiębiorstwa mieści się w 

ramach 

limitu

4 Hoppe Waldemar 1.1.1 Zakup kompletu innowacyjnych urządzeń 

poligraficznych

Zakup kompletu innowacyjnych 

urządzeń poligraficznych

370 892,58 185 446,29 Utworzenie 3 miejsc pracy, , 1 z grupy 

defaloryzowanej

-rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Nie mieści 

się w 

ramach 

limitu

5 Gawin Tomasz 1.1.1 Uruchomienie innowacyjnej działalności 

związanej z turystyką wędkarską 

Uruchomienie innowacyjnej 

działalności związanej z turystyką 

wędkarską

201 059,96 100 529,98 Utworzenie2 miejsc pracy - utworzenia nowego przedsiębiorstwa Nie mieści 

się w 

ramach 

limitu

6 Gec  Krzysztof Witold 1.1.1 Budowa i wyposażenie „Pensjonatu 

poczthalteria” w miejscowości Krzynania

Budowa i wyposażenie 

„Pensjonatu poczthalteria” w 

miejscowości Krzynania

687 271,34 300 000,00 Utworzenie 2 miejsca pracy 

- 1 z grupy defaworyzowanej

- utworzenia nowego przedsiębiorstwa Nie mieści 

się w 

ramach 

limitu

7 WIRELAND SPÓWKA Z 

OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.1.1. Zakup wyposażenia służący budowie 

przedsiębiorstwa nieskoemisyjnego –

WIRELAND Sp.z o.o.

Zakup wyposażenia służący 

budowie przedsiębiorstwa 

nieskoemisyjnego – WIRELAND 

Sp.z o.o.

375 587,69 187 793,00 Utworzenie 3 miejsc pracy, 1 z grupy 

defaworyzowanej

-rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Nie mieści 

się w 

ramach 

limitu

Razem 1.1.1

Szt 7 alokacja

732 440,00zł

1 502 808,07

Wybrane do do dof. na summę 729 038,80 zł. zostaje – 3 401,20 zł  



Nie 
wpłynął 
żaden 
wniosek

Razem 
1.1.2

Szt 0 690 918,00zł 000 000,00



1 PRZEDSIĘBIORS

TWO 

PRODUKCYJNO-

HANDLOWE”AQ

AMAR” SP. Z 

O.O.

1.2.1 Rozwój łańcucha dostaw 

poprzez zakup urządzeń 

poprawiających jakość ryb

Rozwój łańcucha 

dostaw poprzez zakup 

urządzeń 

poprawiających jakość 

ryb

293 049,14 146 524,57 - Liczba utrzymanych miejsc 

pracy

- Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw  produktów 

rybackich

- Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje

mieści 

się w 

ramach 

limitu

2 Kruse Tomasz 1.2.1 Zakup środka transportu do 

przewozu żywych ryb na rynek 

lokalny oraz maszyn i urządzeń 

wspomagających rozwój 

sprzedaży bezpośredniej i 

organizację pracy w Ośrodku 

Hodowli Ryb w Gatce

Zakup środka 

transportu do przewozu 

żywych ryb na rynek 

lokalny oraz maszyn i 

urządzeń 

wspomagających 

rozwój sprzedaży 

bezpośredniej i 

organizację pracy 

618 956,96 309 478,48 - Liczba utrzymanych miejsc 

pracy

- Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw  produktów 

rybackich

mieści 

się w 

ramach 

limitu

3 Gospodarstwo 

Rybackie Bytów 

Spółka z o.o.

1.2.1 Wyposażenie ośrodka hodowli 

pstrąga w Jutrzence w 

urządzenia natleniające i wagi 

platformowe

Wyposażenie ośrodka 

hodowli pstrąga  

urządzenia natleniające 

i wagi platformowe

143 440,00 71 720,00 - Liczba utrzymanych miejsc 

pracy (8 miejsc)

- Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw  produktów 

rybackich

mieści 

się w 

ramach 

limitu

4 Hodowla Ryb 

Spółka Cywilna G. 

Dziewański, A. 

Dziewański

1.2.1 Wzmocnienie łańcucha dostaw 

ryby ośrodka hodowlanego w 

Jaworach poprzez zakup 

wyposażenia. 

Wzmocnienie łańcucha 

dostaw ryby poprzez 

zakup wyposażenia

176 290,00 88 145,00 - Liczba utrzymanych miejsc 

pracy (5 miejsc)

- Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw produktów 

rybackich

mieści 

się w 

ramach 

limitu

Razem 1.2.1

Szt 4 830 760,00 zł. 615 868,05

Zostaje – 214 891,95 zł  



1 Piotr 
Dziewańsk
i 
Gospodars
two Rolne 
Globio 
Fish  

1.2.2 Stworzenie 
instalacji 
odnawialnych 
źródeł energii wraz 
z akcją 
uświadamiającą…

Budowa 
instalacji 
fotowoltaiczne
j 

297 778
,08

121 048
,00

- Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy (1 
miejsce)

- Liczba 
wyposażonych 
przedsiębiorstw w 
sprzęt 
ułatwiający/zapew
niający możliwość 
rozwoju w 
łańcuchu dostaw 
produktów 
rybackich

mieś
ci się 
w 
rama
ch 
limit
u

Razem 
1.2.2.

Szt 1 878 940,00 zł. 
121 048,0
0

Zostaje – 757 892,00 zł  
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