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……. stan prac zespołu roboczego 



INSTRUMENT RLKS – OPERACJE KWALIFIKOWALNE 

 Wsparcie przygotowawcze 

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

 Działania prowadzone w ramach współpracy 

 Koszty bieżące i animacja 



Realizacja LSR – typy projektów 

Projekt w 
konkursie  

Projekt 
parasolowy 

Projekty 
„własne” LGD 

LSR 

Projekty realizowane w ramach wniosków 
składanych przez wnioskodawców innych 
niż LGD i wybieranych przez organ 
decyzyjny LGD 

Projekty, w ramach których LGD jako 
beneficjent organizuje konkursy na 
realizację mikroprojektów, OP max 400 
000 , MP max 50 000. 

Projekty związane z funkcjonowaniem i 
animacją oraz …….. operacje kluczowe dla 
LSR …. zasadne jest umieścić tu ….. 
projekty współpracy  

Projekty 
współpracy 

………….. 



„Ukierunkowanie na rezultaty” – wskaźniki dla 
RLKS w ramach EFMR 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy 

Liczba utworzonych 
działalności gospodarczych  

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba LSR 
Liczba projektów 

polegających na udzieleniu 
wsparcia przygotowawczego 

Liczba projektów 
współpracy 



Realizacja LSR 

Artykuł 63 Ust. 1  

Wskazując 5 celów na realizację których ukierunkowana jest 
Lokalna Strategia Rozwoju 

Zakresy realizacji LSR określono w rozporządzeniu EFMR: 



Realizacja LSR 

Cel 1.  

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Wsparcie na rzecz realizacji LSR może być przyznane na następujące cele – 
art. 63 : 

Cel 3.  

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu. 

Cel 2.  

Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i 
tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich. 



Realizacja LSR 

Cel 4.  

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

Wsparcie na rzecz realizacji LSR może być przyznane na następujące cele: 

Cel 5.  

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju 
lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i 
działalnością morską. 



Realizacja LSR 

Zakresy realizacji LSR określono w rozporządzeniu EFMR: 

Artykuł 63 Ust. 2  

.. „Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 może obejmować 
środki przewidziane w rozdziałach I , II i IV niniejszego 
tytułu, z wyłączeniem art. 66 i 67 ( plan produkcji i obrotu i 
dopłaty do przechowania ) , pod warunkiem że istnieje wyraźne 
uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym.  

 

Do wsparcia przyznawanego dla operacji odpowiadających tym 
środkom stosuje się odpowiednie warunki i poziomy udziału na 
operację określone w rozdziałach I, II i IV niniejszego tytułu”. 



Realizacja LSR 

PROPOZCYJE DZIAŁAŃ W RAMACH RLKS 

 

 

…… w opracowaniu  



CEL 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Działanie 4.2.1  
Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie 
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs / projekty parasolowe  
Intensywność wsparcia:    60% ……… w trakcie uzgodnień   
Beneficjentów :    Sektor MŚP  

Działanie 4.2.2  
Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji młodych ludzi  w łańcuchu dostaw 
produktów sektora rybołówstwa i akwakultury 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Projekty parasolowe/ uruchomienie  działalności  
Intensywność wsparcia:    60% …….. w trakcie uzgodnień  
Beneficjent:    Młodzi ludzie – definicja (do 40 roku ) 



CEL 2. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia 
miejsc pracy na obszarach rybackich. 

Działanie 4.2.3  

Dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związaną z 
podstawową działalnością rybacką 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs 
Intensywność wsparcia:    60% ……... w trakcie uzgodnień  
Beneficjentów :    Sektor rybacki   

Działanie 4.2.4  
Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z  turystyką wodną  
( wędkarską, kajakową itp. )  
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs  
Intensywność wsparcia:    60% ……… w trakcie uzgodnień  
Beneficjent:    Sektor MŚP  



…… cd….. CEL 2. Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia 
miejsc pracy na obszarach rybackich. 

Działanie 4.2.5  

Wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, 

  

Propozycje MRiRW dotyczące:  

Wdrażanie :    Konkurs / projekty parasolowe  

Intensywność wsparcia:    ………. w trakcie uzgodnień   

Beneficjentów :    Podmioty szkoleniowe  



CEL 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i 
obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

Działanie 4.2.6  

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

Propozycje MRiRW dotyczące:  

Wdrażanie :    Konkurs 

Intensywność wsparcia:    70% …… w trakcie uzgodnień  

Beneficjentów :    Sektor rybacki   

Działanie 4.2.7  
Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub 
odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody 
spowodowanej  działalnością chronionych gatunków zwierząt. 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs  
Intensywność wsparcia:    70% …… w trakcie uzgodnień  
Beneficjent:    Sektor rybacki; sektor publiczny  



…..cd …… CEL 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu. 

Działanie 4.2.8  

Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację 
zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia min. w 
wyniku procesu eutrofizacji wód 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs 
Intensywność wsparcia:    70% ……. w trakcie uzgodnień  
Beneficjentów :    Sektor rybacki , sektor publiczny   



CEL 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. 

Działanie 4.2.9  

Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z 
działalnością rybacką 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs 
Intensywność wsparcia:    70% …….w trakcie uzgodnień  
Beneficjentów :    Sektor publiczny 

Działanie 4.2.10  
Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego. 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Projekt własny LGD ….. 
Intensywność wsparcia:    70% …….w trakcie uzgodnień  
Beneficjent:    LGD …. 



CEL 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym 
oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 

Działanie 4.2.11  
Wspieranie dialogu społecznego lub udział społeczności lokalnych w badaniu i 
zarządzaniu zasobami rybołówstwa. 
 
Propozycje MRiRW dotyczące:  
Wdrażanie :    Konkurs / projekty parasolowe  
Intensywność wsparcia:    70%  ……… w trakcie uzgodnień  
Beneficjentów :    ……… w trakcie uzgodnień  

Działanie 4.2.12  
………………………………. 



Do dalszych prac ………. decyzji …. 

 Procent dofinansowania operacji – art. 94 EFMR 

 Realizacja artykułów z rozdz. I, II i IV  - w zależności od alokacji na 
RLKS ……….. 

 Funkcjonowanie – poziom dofinasowania gwarantujący płynność 
finansową LGD   

 Zasady realizacji projektów współpracy – jw.  

 Projekty własne – czy to dobra droga w formule określonej w 
podręczniku dla LGD ?  

 Katalog działań uwzględniający szerokie możliwości - art. 63 EFMR 

 „Wskaźnik rybackości” ……….  



 

Dziękuję za uwagę 
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  Północnokaszubska 

  Lokalna Grupa Rybacka 

 

 


