
                                                                                                               

Słupca, dn. 15.11.2010 r. 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” ul. Poznańska 15 a; 62 – 400 Słupca 

Lista wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla operacji, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

„Różnicowanie w  kierunku działalności nierolniczej”. PROW 2007 – 2013. Nabór 21.10.2010 do 12.11.2010r. Limit 300.000zł

Lp.

Nr wniosku 
nadany przez 
LGD 

Nazwa 
Wnioskodawcy Tytuł operacji

Lokalizacja 
operacji

Nr identyfikacyjny 
Wnioskodawcy zgodnie 
z ustawą z dnia 
18.12.2003r. 
O krajowym systemie 
ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie 
płatności

NIP 
Wnioskodawcy

Poziom 
dofinanso-
wania (%)

Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania

1. RD/1/2010
Barbara 
Gajowiak

Wzrost liczby gości (klientów) 
i dochodu z działalności 

objętej wsparciem poprzez 
poszerzenie zakresu 

świadczonych usług oraz 
podniesienie standardu 

świadczonych usług poprzez 
remont oraz modernizację  i 

wyposażenie kuchni oraz 
łazienek przeznaczonych do 

wyłącznego użytku gości, 
zakup instalacji technicznej. Radłowo 1 .041767325 6671539812 50 39 765,00

2. RD/2/2010 Katarzyna 
Barbara 
Rempińska

Wykonanie zieleni i 
nawierzchni z kostki 

brukowej w celu 
stworzenia infrastruktury 

oraz zaplecza 
rekreacyjnego do 

Ląd 117 .057251495 6671654105 50 79 125,00
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planowanej działalności w 
zakresie usług 

agroturystycznych.

3. RD/3/2010
Paweł Jan 
Rymarski

Dostosowanie domu 
mieszkalnego na potrzeby 

świadczenia usług 
agroturystycznych. Realizacja 

operacji obejmować będzie 
przebudowę, modernizację, 

remont wraz z wyposażeniem 
domu przeznaczonego na 

cele agroturystyczne. Stawisko 7 .040725972 6671522898 50 100 000,00

4. RD/4/2010
Michalina Maria 
Jarzyńska

Poprawienie standardu 
obiektu agroturystycznego a 

także wzrost dochodu z 
działalności pozarolniczej- 

agroturystyki dzięki poprawie 
standardu obiektu. 

Kochowo 16 a ,048171756 6671286765 50 42 657,50
Ogółem wnioskowana kwota dofinansowania: 261 547,50
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