
Umowa Płatność

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej

sztuka 1 100,00 0,00

Liczba operacji w 

zakresie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego

sztuka 6 100,00 50,00

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy
sztuka 1 100,00 0,00

Liczba operacji z zakresu 

powierzenia 

społecznościom rybackim 

ważniejszej roli w 

rozwoju lokalnym

sztuka 2 100,00 50,00

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy
sztuka 1 300,00 200,00

Liczba uczestników 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń 

edukacyjnych, 

aktywizacyjnych i 

integracyjnych

osoba 3000 21,93

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń edukacyjnych, 

aktywizacyjnych i 

integracyjnych

sztuka 55 129,09 129,09

Liczba osób/podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa

osoby/podm

iot 
139 134,53 134,53

Liczba wydanych, 

opracowanych publikacji 

i materiałów 

informacyjno-

promocyjnych

sztuka 4 125,00 125,00

Liczba wydarzeń 

promocyjnych, na 

których promowano 

działalność MLGR i 

obszar LSR

sztuka 20 125,00 125,00

Liczba stron 

internetowych MLGR
sztuka 1 100,00 100,00

Liczba opracowanych 

LSR
sztuka 1 100,00 100,00

Liczba uczestników 

wydarzeń 

promocyjnych, na 

których promowano 

działalność MLGR i 

obszar LSR

osoba 30000 56,67

Liczba projektów 

polegających na 

udzieleniu wsparcia 

przygotowawczego

sztuka 0 0,00 0,00

osoba

osoba

20000

4000

3

Liczba operacji w 

zakresie łańcucha 

dostaw, realizowanych 

przez osoby młode

Liczba operacji w 

zakresie tworzenia lub 

utrzymania miejsc pracy, 

nie związanych z 

podstawową 

działalnością rybacką

Liczba operacji w 

zakresie działalności 

gospodarczej 

wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru

50

2,1

2.2 Propagowanie 

rybackiego dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarze LSR do 2022 

roku

2.1. Rozbudowa i 

poprawa standardu 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej na 

obszarze LSR do 2022 

roku

Liczba odbiorców 

wydanych, 

opracowanych 

publikacji i materiałów 

informacyjno-

promocyjnych

Liczba utrzymanych 

miejsc pracy (ogółem) 

w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne

Liczba utworzonych 

działalności 

gospodarczych

Realizacja (%)

3.1. Powierzenie 

społecznościom 

rybackim ważniejszej 

roli w rozwoju 

lokalnym i zarządzaniu 

lokalnymi zasobami 

rybołówstwa obszaru 

LSR do 2022 r.

3. Wsparcie aktywności 

mieszkańców obszaru LSR do 

2022 r.

3.2. Wsparcie 

aktywności 

społeczności rybackiej 

do 2022 r. 

1.Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości na 

obszarze LSR do 2022 r.

sztuka 23

Liczba odbiorców 

operacji z zakresu 

powierzenia 

społecznościom 

rybackim ważniejszej 

roli w rozwoju 

lokalnym

Liczba utworzonych 

miejsc pracy (ogółem) 

w biurze MLGR w 

przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne

Liczba odbiorców 

operacji w zakresie 

rybackiego dziedzictwa 

kulturowego

2.3 Ochrona zasobów 

przyrodniczych 

obszaru LSR do 2022 

r.

2. Poprawa atrakcyjności 

obszaru LSR do 2022 r.

Liczba osób 

korzystających z 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej

Liczba zbiorników 

i/lub cieków wodnych 

objętych operacjami w 

zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwa

Liczba utworzonych 

miejsc pracy (ogółem) 

w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne

sztuka

Cel ogólny Cel szczegółowy Wskaźniki rezultatu
Jednostka 

miary

Stan 

docelowy

1.1. Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa oraz 

dywersyfikacja 

dochodów lub 

zatrudnienia na 

obszarze LSR do 2022 

roku

Jednostka 

miary

1.1.1 Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa poprzez 

tworzenie lub rozwijanie 

łańcucha dostaw produktów 

sektora rybołówstwa, rybactwa 

śródlądowego i akwakultury na 

obszarze LSR do 2022 roku

1.1.2 Wspieranie 

przedsiębiorczości lub innowacji 

młodych ludzi w łańcuchu dostaw 

produktów sektora rybołówstwa, 

rybactwa śródlądowego i 

akwakultury na obszarze LSR do 

2022 roku

sztuka 10 0

1.1.3 Różnicowanie działalności 

lub dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia lub utrzymania miejsc 

pracy, nie związanych z 

podstawową działalnością 

rybacką na obszarze LSR do 

2022 roku

101,39

Stan 

docelow

y

Realizacja 

(%)

 sztuka

 sztuka

Liczba operacji w 

zakresie podnoszenia 

wartości produktów 

rybactwa

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu

sztuka 2

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru rybackiego na obszarze 

LSR do 2022 roku

2000

osoba

sztuka

osoba

2.2.1 Promowanie, zachowanie 

lub upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarze LSR do 2022 roku

3.1.1 Pomoc na realizację 

operacji polegającej na 

powierzeniu społecznościom 

rybackim ważniejszej roli w 

rozwoju lokalnym i zarządzaniu 

lokalnymi zasobami rybołówstwa 

i działalnością morską obejmuje 

wspieranie dialogu społecznego i 

udziału lokalnych społeczności w 

badaniu i zarządzaniu zasobami 

rybołówstwa na obszarze LSR do 

2022 roku

3

200

3

Liczba stworzonych, 

rozwiniętych lub 

wyposażonych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej

3.2.1 Funkcjonowanie RLGD do 

2022 r.

100,00

166,67 100,00

133,33 133,33

90,91 45,45

sztuka 1

sztuka 11

 sztuka 16

3

Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć LSR w MLGR stan na koniec 2020r.

300

550

2,5

93,75

120,00 100,00

100,00 0,00

2.3.1 Wspieranie atutów 

środowiska wodnego na 

obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury poprzez działania na 

rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu

2.1.1. Tworzenie, rozwój, 

wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, 

przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub 

terytorialnie związanych z 

działalnością rybacką na 

obszarze LSR do 2022 roku

50,00

450

Liczba operacji w 

zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwu

sztuka 15


