
 
 
 
 
 
 
 
…………….……………………………..            Załącznik do Uchwały Nr VII/116/12 
       (Pieczęć LGD)              Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży   
              Gmin Powiatu Goleniowskiego z dnia  06.08.2012 r. 

 

LISTA RANKINGOWA OPERACJI  
W ZAKRESIE DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA 

DZIAŁANIA  311 „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 
 

NABÓR WNIOSKÓW NR:  4/2012 
 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji określony  

we wniosku  
o przyznanie pomocy 

Indywidualne 

oznaczenie  
sprawy nadane 

przez LGD             

i wpisane na  
wniosku                    

w trakcie jego 

przyjęcia 
(rejestracji) 

Lokalizacja  

operacji 

Numer 
identyfikacyjny 

Wnioskodawcy  

 

NIP  

Wnioskodawcy 

Zgodność 

operacji z LSR 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w ocenie 
wg lokalnych 

kryteriów wyboru 

 

 
 

Wnioskowana 

kwota 

1. Andrzej Pączko 

Zwiększenie dochodu 

poprzez stworzenie i 

prowadzenie agroturystyki w 
gospodarstwie ekologicznym, 

w trzech pokojach w 

istniejącym budynku 
mieszkalnym oraz w 

dostawionym domku 

letniskowym 

LGD-

SB.0005RD/05/12 Białuń 042870325 8561398317 TAK 24,5 

55 742,00 

2. Piotr Kamiński 

Wzrost dochodu z 

działalności pozarolniczej 

poprzez świadczenie usług 

agroturystycznych 

LGD-

SB.0005RD/01/12 Maszewo 053846020 8561439588 TAK 18,8 100 000,00 

3. Daniel Nozdryn-Płotnicki 

Wzrost dochodu z 

działalności pozarolniczej 

objętej wsparciem poprzez 
samozatrunienie 

LGD-

SB.0005RD/04/12 Kartlewo 065018072 8561604691 TAK 15,2 80 000,00 

4. Danuta Wawryszuk 

Wzrost dochodu z 

działalności pozarolniczej 

poprzez świadczenie usług 
dla ludności 

LGD-

SB.0005RD/02/12 Maszewo 041801490 8561388626 TAK 

13,,0 

46 024,50 



5. Alina Kierzynkowska 

Wzrost dochodów w 

gospodarstwie poprzez 

rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej polegającej 

głównie na świadczeniu 

usług związanych z 
uprawami rolnymi, które 

umożliwiłyby zakup nowego 

ciągnika rolniczego oraz 
wykorzystanie posiadanych 

wspólnie z małżonkiem 

maszyn rolniczych. 

LGD-

SB.0005RD/03/12 Gąsierzyno 038726323 8581675292 TAK 11,7 100 000,00 

 

Uwaga: 
1) Kolorem zielonym oznaczono operacje, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, mieszczą się w limicie środków dla 

danego naboru i mogą być wybrane do finansowania. 
2) Kolorem pomarańczowym oznaczono operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR, mieszczą się w 120%  dostępnego limitu środków dla danego naboru 

(ostatni nabór)  i mogą być wybrane do finansowania 
3) Kolorem niebieskim oznaczono operacje, które zostały ocenione wg lokalnych kryteriów wyboru,  ale nie zmieściły się w 120%  limitu środków dla danego 

naboru i nie mogą być wybrane do finansowania. 
4) Kolorem żółtym oznaczono operacje, które zostały uznane za niezgodne z LSR, nie podlegały ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru i nie mogą być wybrane do 

finansowania 
 
Razem wniosków o przyznanie pomocy:  5 
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