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Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 6/2018 

Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w 
ramach naboru:  
 data ogłoszenia naboru: 23 marca 2018r. 
 oznaczenie naboru: 6/2018 
 konkurs realizowany w ramach celu szczegółowego: 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w 

szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru, przedsięwzięcia: 2.1.2.Rozwijanie 
działalności gospodarczej na obszarze 

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 
Tytuł operacji 

SGR-2018-006-RD-002 Monika Żukowska Budowa dwóch drewnianych domków letniskowych 

SGR-2018-006-RD-003 
Handel Artykułami Przemysłowymi i 

Sportowymi Piotr Andrzejewski 

Zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla 

przedsiębiorstwa Piotra Andrzejewskiego 

SGR-2018-006-RD-004 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"RADMAR" Radosław Szreder 

Modernizacja Pensjonatu Gardna Wielka - stworzenie Portu 

Rowerowego 

SGR-2018-006-RD-005 

Wańtuchwicz Marcin 

Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe 

Zakup innowacyjnego wyposażenia, w tym drukarek w 

technologii trójwymiarowej do tworzenia nadruków na 

sylikonowe obudowy do telefonów 

SGR-2018-006-RD-006 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe Sebastian 

Pierzchalski 

Modernizacja linii do powlekania rur 

SGR-2018-006-RD-007 
Firma Handlowo Usługowa NATPOL 

Tomasz Klimek 

Otwarcie kompleksu sklepowo-gastronomicznego wraz z 

ofertą dla alergików i osób cierpiących na nietolerancje 

pokarmowe 

SGR-2018-006-RD-008 "TEAM 2" Piotr Sieciński 

Zakup wyposażenia, urządzeń oraz maszyn do obróbki 

bursztynu, a także remont i modernizacja lokali 

handlowych. 

SGR-2018-006-RD-009 Cezary Król Utworzenie Centrum Zakupowego Produktów Lokalnych 

SGR-2018-006-RD-010 EKOBIFF Łukasz Pietras Zakup maszyny na potrzeby poprawy jakości produktu 

SGR-2018-006-RD-011 

Solidbud Przedsiębiorstwo 

Budowlane Handlowe Usługowe 

Dariusz Palimonka 

Rozwój firmy SOLIDBUD poprzez zakup maszyny do 

wylewania posadzek metodą maszynową. 

SGR-2018-006-RD-013 
Instytut Kosmetologii Estetycznej 

"Stella" Kornelia Brożyna 

Zakup innowacyjnego wyposażenia do zabiegów i szkoleń z 

dziedziny kosmetologii estetycznej. 

SGR-2018-006-RD-014 FIRMAL Andrzej Łagosz Budowa drewnianego piętrowego domku letniskowego 

SGR-2018-006-RD-015 Landbrand Hubert Gonera 

Rozwój działalności poprzez wprowadzenie pakietów 

turystycznych typu "slow" wykorzystujących zasoby lokalne 

o charakterze kulturowym, kulinarnym i aktywnym 

SGR-2018-006-RD-016 DARDOM Justyna Michałek 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DARDOM 

Justyna Michałek poprzez rozwój agroturystyki w oparciu o 

regionalne zasoby 
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SGR-2018-006-RD-018 
DL PROJECTUS Dorota Płotnikiewicz 

- Lubojemska 

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup 

wyposażenia, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego 

do realizacji wysokiej jakości usług projektowania i aranżacji 

wnętrz. 

SGR-2018-006-RD-020 
BOGUSŁAWSKI.PL Andrzej 

Bogusławski 

Rozwój firmy BOGUSŁAWSKI.PL poprzez zakup 

oprogramowania do obsługi sklepu internetowego 

https://sklep.boguslawski.pl/ 

SGR-2018-006-RD-022 Blazer/PHU Magan  Rozwój bazy noclegowej "Krainy w kratę". 

SGR-2018-006-RD-024 
Firma Handlowa "ERWIN" Krzysztof 

Nowak, Camping Kan 

Mobilne Kluby Fitness - sprzedaż nowoczesnego sprzętu do 

odchudzania i poprawy kondycji fizycznej. 

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. 


