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Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – nabór 5/2019/R 

Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w ramach 
naboru:  

 Data ogłoszenia naboru: 16 kwietnia 2019r. 
 Oznaczenie naboru: 5/2019/R 
 Konkurs realizowany w ramach: 
 Celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru 
 Przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką 

Rada SGR na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców do 
uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej: 

Nr sprawy 
Imię i nazwisko / Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

SGR-2019-005-IT-001 Gmina Ustka 
Budowa Sali Tradycji Rybackich wraz z wyposażeniem 

w Grabnie 

SGR-2019-005-IT-002 Gmina Miasto Ustka 
Tworzenie i zagospodarowanie szlaków turystycznych 

w Ustce: portowego i uzdrowiskowego 

SGR-2019-005-IT-003 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w 

Ustce 
Tworzenie i zagospodarowanie szlaków turystycznych 

w Ustce: portowego i uzdrowiskowego 

SGR-2019-005-IT-004 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze                
Regionalny Oddział w Słupsku 

Stworzenie infrastruktury turystycznej przy 
wykorzystaniu wiedzy i wsparcia pasjonatów 

akwakultury, zrealizowanej w interesie społecznym 
poprzez bezpłatne udostępnienie nad jeziorem 
Gardno pomostu pływającego z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz tablicą informacyjną 

SGR-2019-005-IT-005 
Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna Gminy Słupsk 

Przebudowa i doposażenie obiektu "Kuźnia Rybacka" 
oraz popularyzacja wędkarstwa i akwakultury poprzez 

zakup sprzętu wędkarskiego oraz akwarium w 
miejscowości Wiklino 

SGR-2019-005-IT-006 
Słupskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Otwarcie kompleksu rekreacyjno - sportowego 
przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla 

seniorów i osób niepełnosprawnych 

SGR-2019-005-IT-007 Gmina Kępice 
Rozwój ośrodka "Sobótka" i nadanie mu nowych 
funkcji rekreacyjno - turystycznych związanych z 

działalnością rybacką 

SGR-2019-005-IT-008 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Regionu Słowińskiego 
"Kluka" 

Zwiększenie atrakcyjności wsi Czysta poprzez 
rewitalizację zabytkowej chałupy wraz z rozbudową 
infrastruktury turystycznej. Wzmocnienie Ośrodka 

Edukacyjnego Karina 

SGR-2019-005-IT-009 Gmina Smołdzino 
"Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca 
promującego lokalne tradycje rybackie" 

SGR-2019-005-IT-010 Gmina Kobylnica 
Stworzenie miejsca do wypoczynku i uprawiania 

wędkarstwa poprzez modernizację parku wiejskiego 
w Kobylnicy 

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 są przesyłane wnioskodawcom drogą 
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez nich w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyznanie 
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pomocy. 

Wskazane wyżej uzupełnienia należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście, do dnia 19 czerwca 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. 


