
L.p.

Nazwa
 podmiotu 

ubiegającego się
o przyznanie

pomocy

Numer
 

identyfikacyjn
y producenta

Tytuł 
operacji

Całkowity koszt 
operacji                                       

[PLN z VAT]

Koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
[PLN]

Wnioskowana 
kwota pomocy

 [PLN]                            

Liczba punktów 
uzyskanych za 
kryterium, o 

którym mowa  
w § 11 ust. 1 

pkt 1  
rozporządzenia*

Ilość 
uzyskanych 

punktów 
operacji

Data       
przyjęcia 
wniosku o 
przyznanie 

pomocy
 (rrrr-mm-dd)

Godzina 
przyjęcia 
wniosku o 
przyznanie 

pomocy
 (gg-mm)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

1.
Powiat Gdański w Pruszczu 
Gdańskim

065918120 Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór 
gmina Pruszcz Gdański 3 334 387,07

3 334 387,07 2 121 669,00
95 115

2016-05-20 14:22:00

2.
Powiat Gdański w Pruszczu 
Gdańskim

065918120 Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. 
Pruszcz Gdański 4 299 698,62

3 463 750,01 2 203 983,00
93 113

2016-05-20 14:23:00

3.
Powiat Malborski 064595920 Scalanie gruntów wsi Klecie 

gmina Stare Pole 4 256 155,51
4 256 155,51 2 708 191,00

72 102
2016-05-20 12:52:00

4.
Powiat Malborski 064595920 Scalanie gruntów wsi Złotowo 

gmina Stare Pole
4 112 629,29 4 112 629,29 2 616 865,00

63 93
2016-05-20 12:48:00

5.
Powiat Gdański w Pruszczu 
Gdańskim

065918120 Scalanie gruntów wsi Trzepowo 
gmina Przywidz 5 966 019,22

5 966 019,22 3 796 177,00
55 75

2016-05-20 14:24:00

21 968 889,71 21 132 941,10 13 446 885,00

Załącznik do pisma P- 4/406

Data i podpis osoby zatwierdzającej 

 Lista operacji 
zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020, 

dla naboru od 2016-03-31 do 2016-05-21

RAZEM

Załącznik do Uchwały 
Nr 1051/179/16

Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 13 października 2016 r.

KP-611-406-ARiMR/1/z



* Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 2180) kryterium: 
procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli 
gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie 
postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów  odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na 
projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego lub procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o 
przeprowadzenie postępowania scaleniowego.
Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku przyznania punktów w ramach ww. kryterium, uwzględnia się wyższą z dwóch wartości punktowych przyznanych w ramach tego kryterium.
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