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Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień – 
nabór 6/2019/R 

 
Lista wnioskodawców wezwanych do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosków złożonych w ramach 
naboru: 
 z datą ogłoszenia naboru: 28 sierpnia 2019r. 
 oznaczeniem naboru: 6/2019/R 
 celu Szczegółowego: 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru 
 przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem 

obszaru 
 z limitem dostępnych środków w konkursie: 700 000,00 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-PW-006-001 Robert Klusek Turystyka morska. 

SGR-2019-PW-006-003 Tech – Luk Joanna Szczypińska 
Projekt Restauracja Stodoła – 

połączenie architektury z 
nowoczesną restauracją. 

SGR-2019-PW-006-004 Artur Szamiel 

Rozwój działalności związanej ze 

sportami wodnymi poprzez 

uruchomienie wypożyczalni 

sprzętu wodnego: skuterów i łodzi 

wiosłowych. 

SGR-2019-PW-006-005 
Glob – Sander Sebastian 

Mojsiejenko 

Budowa ośrodka 

agroturystycznego – „Cztery Pory 

Roku”. 

SGR-2019-PW-006-006 

Solidbud Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Handlowo – 

Usługowe Dariusz Palimonka 

Rozwój działalności poprzez 

remont budynku gospodarczego z 

przeznaczeniem na zakład szycia 

sieci i osprzętu rybackiego. 

SGR-2019-PW-006-007 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „DAGMOR” Zdzisław 

Górecki 

Otwarcie obiektu 

gastronomicznego z warsztatami 

dla najmłodszych. 

SGR-2019-PW-006-008 
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-PW-006-009 Greenlogic Tomasz Andrzejewski 

Opracowanie aplikacji 

dokonującej inteligentnej detekcji 

zanieczyszczeń spożywczych na 

zdjęciach RTG i możliwej do 

wdrożenia w fabrykach 

przetwórstwa rybnego. 
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SGR-2019-PW-006-010 SWORDFISCH Daniel Wysoczański 

Rozszerzenie działalności 

gospodarczej o handel hurtowy 

rybami i produktami rybnymi 

poprzez zakup innowacyjnego 

specjalistycznego środka 

transportu. 

SGR-2019-PW-006-011 
KOPTRANS Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Piotr Wysoczański 

Rozszerzenie działalności 

gospodarczej o handel hurtowy 

rybami i produktami rybnymi 

poprzez zakup innowacyjnego 

specjalistycznego środka 

transportu. 

 
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. 
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