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Przedsiębiorczość Infrastruktura i 

środowisko

Cel szczegółowy I.1

Różnicowanie działalności w ramach 

rybactwa i poza nim

Cel szczegółowy I.2

Wzrost jakości produktów i usług, 

innowacyjności oraz rozwój  dziedzictwa 

kulturowego w szczególności w rybactwie

Cel szczegółowy II.1

Ochrona, poprawa i odnowa stanu 

środowiska  przyrodniczego, w tym 

operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu

Cel ogólny I:

Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w 

szczególności powiązanej z rybactwem

Cel ogólny II:

Zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie RLGD PB 

oraz wsparcie działań prośrodowiskowych

Cel szczegółowy II.2

Zrównoważony rozwój infrastruktury 

turystycznej  oraz rekreacyjnej i kulturalnej 

powiązanej z rybactwem lub wodą

Przedsięwzięcia

1.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w 

tym tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy 

na obszarze RLGD PB

1.1.2 Wspieranie rozwoju lub 

przebranżowienia istniejących podmiotów 

gospodarczych

1.1.3 Działania mające na celu aktywizację 

i integrację lokalnej społeczności lokalnej, 

wymianę doświadczeń, wsparcie wspólnych 

inicjatyw 

Przedsięwzięcia

1.2.1 Wspieranie produktów i usług sektora 

rybactwa i akwakultury powstających na 

terenie RLGD  PB (w tym m.in. publikacje, 

marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez 

tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw.

1.2.2 Wspieranie innowacyjnych działań 

młodych ludzi mających na celu 

usprawnienie lub modernizację  łańcucha 

dostaw produktów sektora rybactwa i 

akwakultury.

1.2.3 Wspieranie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego na obszarze RLGD PB

Przedsięwzięcia

2.1.1 Działania na rzecz ochrony, poprawy i 

odnowy  środowiska i jego elementów w 

tym: restytucja   cennych przyrodniczo 

gatunków,  czynna ochrony przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek 

i jezior,  przeciwdziałanie kłusownictwu 

wodnemu lub podejmowanie działań na 

rzecz ograniczenia negatywnych skutków 

zmian klimatycznych, tworzenie i 

rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł 

energii, w rozumieniu przepisów o

odnawialnych źródłach energii;

2.1.2 Rozwój świadomości ekologicznej.

Przedsięwzięcia

2.2.1 Rozbudowa, modernizacja, integracja 

sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i 

harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i  

rozwój infrastruktury towarzyszącej 

wodnym szlakom komunikacyjnym 

historycznie lub terytorialnie powiązanej z 

działalnością rybacką.

2.2.2 Budowa, rozbudowa, modernizacja i 

wyposażenie obiektów rekreacyjnych,  

kulturowych powiązanych z rybactwem, w 

tym ułatwienie dostępu do nich  (likwidacja 

barier architektonicznych) oraz 

zagospodarowanie przestrzeni wokół tych 

obiektów



Przedsięwzięcia

Grupy 

docelowe

Sposób realizacji (konkurs, 

projekt grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, aktywizacja 

itp.)

Wskaźniki produktu

nazwa
jednostka 

miary

Wartość

Źródło 

danych/sposó

b pomiaru

stan 

początkowy 

2015 rok

plan 2023 rok

1.1.1

Tworzenie nowych miejsc pracy w 

tym tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na 

obszarze LGD

przedsiębior

stwa, osoby 

fizyczne

konkurs

Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa

szt 0 1

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

szt 0 4

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

1.1.2

Wspieranie rozwoju lub 

przebranżowienia istniejących 

podmiotów gospodarczych

przedsiębior

stwa, osoby 

fizyczne

konkurs

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje

szt 0 1
Dokumenty 

wewnętrzne

Liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

szt 0 4

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

1.1.3

Działania mające na celu 

aktywizację i integrację lokalnej 

społeczności lokalnej, wymianę 

doświadczeń, wsparcie wspólnych 

inicjatyw w tym wymianę dobrych 

praktyk w zakresie drobnej 

przedsiębiorczości

NGO, osoby 

fizyczne
projekty współpracy

Liczba projektów dot. 

wymiany doświadczeń 

(projekt współpracy)

szt 0 1
Dokumentacj

a wewnętrzna



1.2.1

Wspieranie produktów i usług 

sektora rybactwa i akwakultury  

powstających na terenie RLGD  

PB (w tym m.in.. publikacje, 

marketing, sprzedaż 

bezpośrednia) poprzez 

tworzenie lub rozwój łańcucha 

dostaw

przedsiębiorst

wa
konkurs

Liczba publikacji, kampanii szt 0 2
Dokumenty 

wewnętrzne

Udział w targach szt 0 1
Dokumenty 

wewnętrzne

Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw produktów 

rybackich

szt. 0 3
Dokumenty 

wewnętrzne

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje

szt. 0 4

Ankiety 

monitorujące 

postęp realizacji 

LSR

1.2.2

Wspieranie innowacyjnych

działań młodych ludzi mających

na celu usprawnienie lub

modernizację łańcucha dostaw

produktów sektora rybactwa i

akwakultury

przedsiębiorst

wa
konkurs

Liczba przedsiębiorstw z 

usprawnioną lub 

zmodernizowaną produkcją

szt 0 3
Dokumenty 

wewnętrzne

1.2.3

Wspieranie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarze RLGD PB

NGO, osoby 

fizyczne
konkurs

Liczba zastosowanych metod 

wspierania dziedzictwa 

kulturowego

szt 0 1
Dokumentacja 

wewnętrzna

Liczba wydarzeń 

promujących tradycję 

akwakultury

szt 0 3
Dokumentacja 

wewnętrzna



Przedsięwzięcia
Grupy 

docelowe

Sposób realizacji 

(konkurs, proj. 

grant., op. 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu

nazwa
jednostka 

miary

Wartość

Źródło 

danych/sposó

b pomiaru

stan 

początkowy 

2015 rok

plan 2023 rok

2.1.1

Działania na rzecz ochrony, poprawy i

odnowy środowiska i jego elementów w

tym: restytucja cennych przyrodniczo

gatunków, czynna ochrona przyrody ze

szczególnym uwzględnieniem ochrony

rzek i jezior, przeciwdziałanie

kłusownictwu wodnemu lub

podejmowanie działań na rzecz

ograniczenia negatywnych skutków zmian

klimatycznych, tworzenie i rozwijanie

instalacji odnawialnych źródeł energii, w

rozumieniu przepisów o odnawialnych

źródłach energii;

przedsiębio

rstwa, 

osoby 

fizyczne ,

NGO, 

jednostki 

sektora 

finansów 

publicznych

konkurs

Liczba zakupionego sprzętu do 

przeciwdziałania kłusownictwu
szt. 0 2

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba projektów dot. 

pozostałego obszaru -ochrony, 

poprawy środowiska i jego 

elementów

szt 0 6

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

odtwarzanie pierwotnego 

stanu środowiska naturalnego, 

renaturyzacja zbiorników 

wodnych zniszczonych w 

procesie eutrofizacji

szt. 0 1

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba operacji służących 

poprawie małej retencji i 

wytwarzaniu odnawialnych 

źródeł energii

szt. 0 4

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR



2.1.2

Rozwój świadomości ekologicznej

przedsiębiorst

wa, osoby 

fizyczne ,

NGO, finansów 

publicznych

konkurs
Liczba akcji rozwijających świadomość 

ekologiczną
szt 0 2

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

2.2.1

Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci 

szlaków turystycznych w powiązaniu i 

harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i 

rozwój infrastruktury towarzyszącej 

wodnym szlakom komunikacyjnym 

historycznie lub terytorialnie powiązanej z 

działalnością rybacką

JST, 

organizacje 

pozarządow

e

Konkurs, 

projekt 

współpracy

Liczba rozbudowanych, 

zmodernizowanych szlaków 

turystycznych (projekt 

współpracy)

szt 0 1
Protokół 

odbioru

Liczba rozbudowanych, 

zmodernizowanych szlaków 

turystycznych

szt 0 2

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba  rozbudowanych, 

zmodernizowanych ścieżek 

edukacyjnych

szt 0 1

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba wspartych projektów dot. 

infrastruktury towarzyszącej 

szlakom wodnym

szt. 0 3

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

2.2.2

Budowa, rozbudowa, modernizacja i 

wyposażenie obiektów rekreacyjnych,  

kulturowych powiązanych z rybactwem, w 

tym ułatwienie dostępu do nich  

(likwidacja barier architektonicznych) oraz 

zagospodarowanie przestrzeni wokół tych 

obiektów

JST konkurs

Liczba wybudowanych, 

rozbudowanych, 

zmodernizowanych, 

wyposażonych obiektów 

kulturalnych i rekreacyjnych

szt. 0 5

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR

Liczba zabytków poddanych 

pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim w wyniku 

wsparcia otrzymanego w ramach 

realizacji strategii

szt. 0 1

Ankiety 

monitorujące 

postęp 

realizacji LSR



Docelowy obszar interwencji RLGD PB 

to szeroko rozumiany sektor akwakultury
(zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 508/2014 z dnia 15.05.2014 r.,) 

obejmuje realizację następujących działań:

➢ Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcenie

młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha

dostaw produktów w sektorze akwakultury,

➢ Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i

tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich,

➢ Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i

obszarach akwakultury, w tym działań na rzecz łagodzenia zmian

klimatu,

➢ Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa

kulturowego rybołówstwa i akwakultury.



BUDŻET NA WDRAŻANIE LSR 2016-2021 

Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii

z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom

komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką.

– 1 367 876,32 zł

Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, kulturowych

powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja barier

architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów 1 271 851,68 zł

Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub

utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD - 1 114 840 zł

Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów rybackich 852 900 zł

Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym:

restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym

uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub

podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian

klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w

rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii, rozwój świadomości

ekologicznej - 3 061 980 zł

Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w

tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha

dostaw. – 1 130 760 zł

Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub

modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury 878 940,00 zł

Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB - 78 548 zł



Realizacja wskaźników stan na 31.12.2020 r. 
r.

Przedsięwzięcie nazwa wskaźnika nr wniosków
liczba porządkowa 

wskaźnika

wartość liczbowa 

danego wskaźnika 

wskazanego w LSR 

do osiągnięcia

osiągnięta wartość liczbowa 

danego wskaźnika 

wskazanego w LSR do 

osiągnięcia

% osiągniecia 

danego 

wskaźnika

1.1.1

liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

387, 389 1 4 4 100%

1.1.1

liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa
1 1 100%

1.1.2

liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

303, 304 2 4 4 100%

1.1.2

liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje
1 1 100%

1.2.1

liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w sprzęt 

ułatwiający/ zapewniający 

możliwość rozwoju w 

łańcuchu dostaw 

produktów rybackich

33, 305 3 3 3 100%

1.2.1 liczba publikacji, kampanii 2 0 0%
1.2.1 udział w targach 1 0 0%

1.2.1

liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje

33, 305 4 4 4 100%

1.2.2

liczba przedsiębiorstw z 

usprawnioną lub 

zmodernizowaną produkcją
3 1 33,33%

1.2.3

liczba zastosowanych 

metod wspierania 

dziedzictwa kulturowego
1 0 0%

1.2.3

liczba wydarzeń 

promujących tradycję 

akwakultury
3 3 100%



2.1.1

liczba zakupionego 

sprzętu do 

przeciwdziałania 

kłusownictwu

316, 310, 

311
5 2 4 200%

2.1.1

liczba projektów dot. 

pozostałego obszaru -

ochrony, poprawy 

środowiska i jego 

elementów

313, 309, 

310, 311, 

308

6 6 5 83%

2.1.1

liczba operacji służących 

poprawie małej retencji i 

wytwarzaniu 

odnawialnych źródeł 

energii

396, 398, 

397
7 2 3 150%

2.1.1

liczba operacji 

ukierunkowanych na 

odtworzenie 

pierwotnego stanu 

środowiska naturalnego 

renaturyzację 

zbiorników wodnych 

zniemczonych w 

procesie eutrofizacji

397 1 1 100%

2.1.2
liczba akcji rozwijających 

świadomość ekologiczną 397 1 1 100%



2.2.1

liczba rozbudowanych, 

zmodernizowanych 

szlaków turystycznych 

323, 317, 

321 x 3
8 2 5 250%

2.2.1

liczba rozbudowanych, 

zmodernizowanych 

ścieżek edukacyjnych
324, 399 9 1 2 200%

2.2.1

liczba wspartych 

projektów dot. 

infrastruktury 

towarzyszącej szlakom 

wodnym

323, 319, 

320, 321, 

318, 322, 

324

10 3 7 233%

2.2.2

liczba wybudowanych, 

rozbudowanych 

zmodernizowanych 

wyposażonych obiektów 

kulturalnych i 

rekreacyjnych 

325, 326, 

329 x 3, 

330, 327 x 

2, 331, 328

11 5 10 200%

2.2.2

liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim w 

wyniku wsparcia

331 12 1 1 100%



Projekty realizowane obecnie po ogłoszeniu dwóch naborów

ze środków PO RYBY 2014-2020:

Dotychczas udzielono dotacji 
(wg podpisanych umów i wniosków 

wybranych do dofinansowania przez Radę) 
na łączną kwotę:

7 804 891,76 zł 



Dziękuję za uwagę

www.rlgd-pb.pl

http://www.rlgd-pb.pl/

