
 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

 

  1 
 

Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – 
nabór 7/2019/R 

 
Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w ramach 
naboru: 
 z datą ogłoszenia naboru: 28 sierpnia 2019r. 
 oznaczeniem naboru: 7/2019/R 
 celu Szczegółowego: 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru 
 przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 
 z limitem dostępnych środków w konkursie: 2 100 000,00 zł 
 
Rada SGR na posiedzeniu w dniu 28 października 2019r. postanowiła wezwać następujących wnioskodawców do 
uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej przez nich dokumentacji aplikacyjnej: 

Numer sprawy Nazwa Wnioskodawcy Tytuł operacji 

SGR-2019-DZ-007-001 Robert Klusek Turystyka morska. 

SGR-2019-DZ-007-002 Jolanta Wepryk 
Zakup wyposażenia na potrzeby 

świadczenia usług w zakresie 
budownictwa. 

SGR-2019-DZ-007-003 JW Jerzy Wysoczański 

Rozszerzenie działalności 

gospodarczej o handel hurtowy 

rybami i produktami rybnymi oraz 

wzrost zatrudnienia poprzez 

zakup specjalistycznego środka 

transportu towarów w warunkach 

chłodniczych. 

SGR-2019-DZ-007-004 SWORDFISH Daniel Wysoczański 

Rozszerzenie działalności 

gospodarczej o handel hurtowy 

rybami i produktami rybnymi oraz 

wzrost zatrudnienia poprzez 

zakup specjalistycznego środka 

transportu towarów w warunkach 

chłodniczych. 

SGR-2019-DZ-007-005 
KOPTRANS Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Piotr Wysoczański 

Rozszerzenie działalności 

gospodarczej o handel hurtowy 

rybami i produktami rybnymi oraz 

wzrost zatrudnienia poprzez 

zakup specjalistycznego środka 

transportu towarów w warunkach 

chłodniczych. 

SGR-2019-DZ-007-006 

Łukasz Tyszkiewicz Firma 

Handlowo – Usługowa GASTRO - 

BUD 

Rozbudowa obiektu 

gastronomicznego nawiązującego 

swym wystrojem i otoczeniem do 

nadmorskiego charakteru obszaru 

oraz oferującego dania bazujące 

na lokalnych produktach i 

przetworach z ryb. 
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SGR-2019-DZ-007-007 Robert Smołuch 

Zakup specjalistycznego 

samochodu ciężarowego do 

prowadzenia obrotu produktami 

rybnymi z własnych zasobów 

połowowych w ramach 

dywersyfikacji działalności. 

SGR-2019-DZ-007-008 Krzysztof Pela 

Zakup samochodu do 3,5 t z 

przyczepą izotermiczną z 

agregatem chłodniczym 

niezbędny do prowadzenia 

działalności w zakresie dystrybucji 

żywności ekologicznej. 

SGR-2019-DZ-007-011 Artur Szamiel 

Rozwój działalności związanej ze 

sportami wodnymi poprzez 

uruchomienie wypożyczalni 

sprzętu wodnego: skuterów i łodzi 

wiosłowych. 

SGR-2019-DZ-007-012 

Wańtuchowicz Marcin 

Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe 

Otwarcie barki z usługami 

gastronomicznymi na wodzie. 

SGR-2019-DZ-007-013 
Łódź rybacka UST – 24  

Ryszard Pilarczyk  

Stworzenie bazy noclegowej wraz 

z zasilającą ją instalacją OZE oraz 

zakup grillo - wędzarni i sprzętu 

do wędkarstwa morskiego w celu 

poszerzenia działalności 

turystyczno - rekreacyjnej 

SGR-2019-DZ-007-014 Marcin Woś 

Zakup wolnobieżnych pojazdów 

elektrycznych niezbędnych do 

prowadzenia działalności w 

zakresie wycieczek turystycznych 

po obszarze SGR. 

SGR-2019-DZ-007-015 
Przedsiębiorstwo Transportowe 

Olszewski Jerzy 

Zakup naczep 

wielotemperaturowych 

przeznaczonych do 

specjalistycznego przewozu 

owoców i warzyw. 

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 12 listopada 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 w 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. 
 

mailto:biuro@sgr.org.pl

