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Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej 
w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju, w tym koszty bieżące i aktywizacja” 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 - 2020



Konkursy przeprowadzone w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”:

4 konkursy dot. przedsiębiorczości
4 konkursy dot. infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej
2 konkursy dot. organizacji wydarzeń
2 konkursy dot. ochrony środowiska

1 konkurs dot. publikacji o obszarze LSR



Liczba wniosków złożonych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”:

34 wnioski dot. przedsiębiorczości
27 wniosków dot. infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej
6 wniosków dot. organizacji wydarzeń

2 wnioski dot. ochrony środowiska
2 wnioski dot. publikacji o obszarze LSR



Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone na realizację  

projektów dot. infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej wynoszą 4.392.000,00 zł

Założono, że powstanie lub zostanie wyposażonych 
24 obiekty lub miejsca infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej



Środki przeznaczone na projekty infrastrukturalne 
zostały rozdysponowane w 99,74%

Dotychczas zawarto 24 umowy (100% wskaźnika)
z jednostkami samorządu terytorialnego 

lub ich jednostkami organizacyjnymi. 
Ostatnie dwie umowy zawarto w połowie 2020r. 



Na dzień 31.12.2020 rozliczono 
22 projekty dot. infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej na kwotę ok. 3.910.000,00 zł
(87,57% budżetu celu szczegółowego LSR). 
Realizacja dwóch projektów zakończy się 

w roku 2021.









Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone na realizację 

projektów dot. wspierania i wykorzystania 
atutów środowiska wynoszą 140.000,00 zł

Zawarto 1 umowę o dofinansowanie. 
Projekt jest zrealizowany i rozliczony.



Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone na realizację projektów 

dot. publikacji o obszarze RLGD wynoszą
176.526,00 zł

Założono, że zostaną wydane 3 publikacje 
o obszarze RLGD „Z Ikrą”. 



Środki przeznaczone na publikacje 
wydatkowano w 100%. 

Zawarto dwie umowy z jednostkami 
organizacyjnymi jednostek samorządu 

terytorialnego (bibliotekami). Planowane jest 
opracowanie i wydanie 7 publikacji (m. in. 

monografia, przewodnik, interaktywna mapa).
Projekty są w trakcie realizacji.  



Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone na realizację 
projektów dot. rozwoju i podejmowania 

działalności gospodarczej wynoszą
5.007.000,00 zł

Założono, że wsparcie otrzyma 29 nowych 
lub rozwijających przedsiębiorstw 

(w tym przedsiębiorstw w sektorze rybackim)



Środki przeznaczone na podejmowanie 
i rozwój przedsiębiorczości zostały 

wydatkowane w 90,68 %
Zawarto 27 umów (93,11% wskaźnika)

z przedsiębiorcami lub osobami 
podejmującymi działalność gospodarczą. 



Na dzień 31.12.2020 rozliczono 
26 projektów dot. przedsiębiorczości 

na kwotę 4.432.481,00 zł
(88,53% budżetu celu szczegółowego LSR).

Jeden projekt jest w trakcie weryfikacji 
wniosku o płatność.

















Środki Lokalnej Strategii Rozwoju
RLGD „Z Ikrą” przeznaczone na organizację 

wydarzeń wynoszą 271.473,00 zł

Założono, że zostanie zorganizowanych
7 wydarzeń



Środki przeznaczone na organizację wydarzeń 
w ramach LSR zostały wydatkowane w 100 %.

Zawarto 6 umów z jednostkami samorządu 
terytorialnego lub ich jednostkami 

organizacyjnymi. 



Na dzień 31.12.2020 rozliczono 
6 umów dot. organizacji 7 wydarzeń 

na kwotę ok. 271.473,00 zł 
(100% budżetu celu szczegółowego LSR)









Środki przeznaczone na projekty związane 
z ochroną środowiska zostały 

wydatkowane w 100 %. 
Osiągnięto 100% zaplanowanego wskaźnika.
Została zawarta 1 umowa o dofinansowanie,  

płatność została rozliczona.





Projekty współpracy 
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

W LSR zaplanowano realizację trzech 
projektów współpracy. 

Zostały zawarte trzy umowy o dofinansowanie.
Trzy projekty zostały zrealizowane i rozliczone. 



Osiągnięto 100% wskaźnika – liczba zrealizowanych 
projektów współpracy – 3 sztuki.

Środki zostały wydatkowane w 100%.

Rozliczono do dnia 31.12.2020r. trzy
projekty współpracy na kwotę 92.467,00 zł



Projekty współpracy RLGD „Z Ikrą”:

1. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców 
śródlądowych obszarów rybackich –16.365,00 zł 

2. Punkty Aktywnego Wypoczynku –76.102,00 zł
3. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 
oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na 
obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział 
w wizytach studyjnych i konferencji” – 122.290,00  zł






