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Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – 
nabór 4/2018/R 

 
Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w ramach 
naboru: 
 z datą ogłoszenia naboru: 5 listopada 2018r. 
 oznaczeniem naboru: 4/2018/R 
 celu Szczegółowego: 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej 
 przedsięwzięcia: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru 
 z limitem dostępnych środków w konkursie: 100 000,00 zł 
 
Rada SGR na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców do 
uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej: 

Numer sprawy Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji 

SGR-2018-004-ChR-002 Bractwo Morza „Słowińska Szkoła pod żaglami” 

SGR-2018-004-ChR-003 Gmina Miasta Ustka 

Opracowanie innowacyjnych gier 
turystyczno-edukacyjnych na 

terenie Starej Osady Rybackiej w 
Ustce 

SGR-2018-004-ChR-004 
Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy Kępice 

Rybka zwana Sobótką – nie igraj z 

naturą 

SGR-2018-004-ChR-005 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Regionu Słowińskiego „Kluka” 

Kształtowanie tożsamości lokalnej 

poprzez działania edukacyjne oraz 

promujące dziedzictwo kulturowe 

w oparciu o tradycje rybackie w 

regionie słowińskim 

 
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.  

Wskazane wyżej uzupełnienia należy złożyć do dnia 21 stycznia 2019r. 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. 
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