Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl
Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 7/2018
Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w
ramach naboru:
 data ogłoszenia naboru: 23 marca 2018r.
 oznaczenie naboru: 7/2018
 konkurs realizowany w ramach celu szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności
turystycznej obszaru, przedsięwzięcia: 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie
turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych
Rada SGR na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców
do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej:
Nr sprawy

Imię i nazwisko /
Nazwa
Wnioskodawcy

SGR-2018-007-ZDT-001

Paweł Nowakowski

SGR-2018-007-ZDT-002

Chrystian Bratasz

SGR-2018-007-ZDT-003

Patrycja GościłowiczWłosek

SGR-2018-007-ZDT-004

Iwona Mazurek

SGR-2018-007-ZDT-005

Mateusz Kasperowicz

Tytuł operacji
Stworzenie kompleksowej usługi w Ustce poprzez zakup łodzi i
wyciągarki na potrzeby lotów tandemowych oraz szkoleń
paralotniowych z zakresu bezpieczeństwa
Rozpoczęcie świadczenia usług transportowo - turystycznych dla
turystów poprzez zakup wolnobieżnego pojazdu elektrycznego
oraz samozatrudnienie
Stworzenie kompleksowej usługi na Bazie WypadowoWypoczynkowej "Pod Brzozami" w Machowinie poprzez zakup
wyposażenia do wypraw rowerowych i pieszych
PRZYSTAŃ ROWEROWA - AGROTURYSTYKA - I ATRAKCJE
REKREACYJNO - SPORTOWE. Stworzenie kompleksowej usługi w
Siemianicach poprzez zakup rowerów oraz zakup wyposażenia i
pomieszczenia gospodarczego oraz udoskonalenie infrastruktury
podwórza do zajęć rekreacyjno - sportowych
Zakup mobilnego symulatora żeglarskiego

W celu zapoznania się z treścią uzupełnień lub wyjaśnień, Zarząd Słowińskiej Grupy zaprasza ww.
wnioskodawców do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce (gmina Ustka), gdzie
wydane zostaną pisma wzywające do uzupełnień.
Jednocześnie informujemy, że informacje o rodzaju uzupełnień zostały przesłane wnioskodawcom drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyznanie
pomocy.
Wskazane wyżej uzupełnienia należy złożyć osobiście do dnia 28 maja 2018r. do godz. 15:30 w min. jednym
egzemplarzu w formie papierowej w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce
(gmina Ustka).
Informujemy, że niezłożenie uzupełnień mających wpływ na ocenę operacji lub złożenie ich innym niż ww.
terminie, miejscu i w innej formie skutkować będzie rozpatrzeniem operacji w zakresie, w jakim została złożona.
Przy ocenie pod uwagę nie będą brane również dodatkowe wyjaśnienia czy dokumenty dotyczące kryteriów
niewymienionych w powyższym uzasadnieniu, tj. ocena których możliwa jest bez składania uzupełnień.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SGR pod numerem: 516 559 181 lub na adres: biuro@sgr.org.pl.

