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Dostępność środków 2020

1.1.1.Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD – alokacja 3 401,20 zł

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów rybackich – alokacja 692 

963,72 zł

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 – alokacja 64 604,00 zł (projekt własny współpracy)

1.2.1 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 – alokacja – 214 891,94 zł

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub 

modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury – alokacja 757 892,00 zł

1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB – alokacja 43 657,71 zł

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 - alokacja 2 

075 954,02 zł

2.1.2. Rozwój świadomości ekologicznej – alokacja 42 935,00 zł

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 – alokacja 153 568,90 zł

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 – alokacja 85 333,95 zł



Planowane nabory 2020

Planowany termin ogłoszenia marzec – kwiecień 2020 r.

1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB

alokacja 43 657,71 zł

Wskaźniki produktu:

- liczba zastosowanych metod wspierania dziedzictwa kulturowego

-liczba wydarzeń promujących tradycję akwakultury

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

alokacja 2 075 954,02 zł

Wskaźniki produktu:

- liczba projektów dot. pozostałego obszaru -ochrony, poprawy środowiska i jego elementów

- liczba operacji ukierunkowanych na odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska naturalnego, renaturyzacja 

zbiorników wodnych zniszczonych w procesie eutrofizacji

- liczba operacji służących poprawie małej retencji i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii

2.1.2. Rozwój świadomości ekologicznej

alokacja 42 935,00 zł

Wskaźniki produktu:

- liczba akcji rozwijających świadomość ekologiczną



Dodatkowe nabory w 2020 czy przesunięcie środków 

pomiędzy przedsięwzięciami ?

1.1.1.Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD – alokacja 3 401,20 zł

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów rybackich – alokacja 692 

963,72 zł

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 – alokacja 64 604,00 zł (projekt własny współpracy)

1.2.1 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 – alokacja – 214 891,94 zł

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub 

modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury – alokacja 757 892,00 zł

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 – alokacja 153 568,90 zł

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 – alokacja 85 333,95 zł

Należy zachować zasadę min. 50% alokacji z przeznaczeniem na tworzenie lub 

utrzymanie miejsc pracy.
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