
Konsultacje społeczne –28.10.2022 r. 
Wykaz zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 

 

 

Rozdział VIII Budżet LSR, aktualne zapisy: 
 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Alokacja w zł 

 1. Wsparcie 
rozwoju 

przedsiębiorczości 
na obszarze LSR 

do 2022r. 

1.1. Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa oraz 
dywersyfikacja dochodów lub 
zatrudnienia na obszarze LSR 
do 2022 roku   

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 

700000 

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 

500000 

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 

2600000 

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał 
obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku 

3500000 

2. Poprawa 
atrakcyjności 

obszaru LSR do 
2022 r. 

2.1. Rozbudowa i poprawa 
standardu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarze LSR do 2022 roku 

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 

3020000 

2.2 Propagowanie rybackiego 
dziedzictwa kulturowego na 
obszarze LSR do 2022 roku 

2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na 
obszarze LSR do 2022 roku 

567137,24 
(600000 PW)  

2.3 Ochrona zasobów 
przyrodniczych obszaru LSR 
do 2022 r. 

2.3.1 Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu 

120000 

3. Wsparcie 
aktywności 

mieszkańców 
obszaru LSR do 

2022 r. 

3.1. Powierzenie 
społecznościom rybackim 
ważniejszej roli w rozwoju 
lokalnym i zarządzaniu 
lokalnymi zasobami 
rybołówstwa obszaru LSR do 
2022 r. 

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 

200000 
(100000 PW)   

3.2. Wsparcie aktywności 
społeczności rybackiej do 
2022 r.  

3.2.1 Funkcjonowanie RLGD do 2022 r. 2100000 
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Zmiana dotyczy: Rozdział VIII Budżet LSR, zapisy po zmianach kwot: 
 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Alokacja w zł 

 1. Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 
na obszarze LSR do 
2022r. 

1.1. Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa oraz 
dywersyfikacja dochodów lub 
zatrudnienia na obszarze LSR do 
2022 roku   

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 

556843,00 

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 

297948,00 

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 

3223757,00 

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru 
rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku 

3633523,00 

2. Poprawa 
atrakcyjności 
obszaru LSR do  
2022 r. 

2.1. Rozbudowa i poprawa 
standardu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarze LSR do 2022 roku 

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 

2885359,00 

2.2 Propagowanie rybackiego 
dziedzictwa kulturowego na 
obszarze LSR do 2022 roku 

2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze 
LSR do 2022 roku 

387675,24 

(600000 PW) 

2.3 Ochrona zasobów 
przyrodniczych obszaru LSR do 
2022 r. 

2.3.1 Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 
poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu 

108149,00 

3.Wsparcie 
aktywności 
mieszkańców 
obszaru LSR do  
2022 r. 

3.1. Powierzenie społecznościom 
rybackim ważniejszej roli w 
rozwoju lokalnym i zarządzaniu 
lokalnymi zasobami rybołówstwa 
obszaru LSR do 2022 r. 

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 

113883,00 

(100000 PW) 

3.2.Wsparcie aktywności 
społeczności rybackiej do  
2022 r.  

3.2.1 Funkcjonowanie RLGD do 2022 r. 2100000,00 
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Zgłaszający: 
 
Instytucja / Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Kontakt telefon/ e-mail:  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Uwagi:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
    


