
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

 
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać 

hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 
2 Jeśli dotyczy. 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

rok  naboru 
półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 
I     

II     

2017 

I     

II    

Rozwój 

infrastruktury 

lokalnej związanej z 

działalnością 

rybacką – nowe, 

zmodernizowane lub 

doposażone obiekty 

lub miejsca 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

2.393.444,89 zł 

 

Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa i 

akwakultury  - 

tworzenie i rozwój 

przedsiębiorstw lub 

gospodarstw 

rybackich 

2.953.129,35 zł 

2018 I    

Rozwój 

infrastruktury 

lokalnej związanej z 

działalnością 

rybacką – nowe, 

zmodernizowane lub 

doposażone obiekty 

lub miejsca 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

1.508.637,92 zł 

 

Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa i 

akwakultury  - 

tworzenie i rozwój 



przedsiębiorstw/gos

podarstw w sektorze 

rybackim 

1.868.002,31 zł 

 

Propagowanie 

dobrostanu 

społecznego i 

dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury – 

organizacja imprez i 

wydarzeń 

208.473,15 zł 

 

II    

Propagowanie 

dobrostanu 

społecznego i 

dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury – 

organizacja imprez i 

wydarzeń  

63.000,00 zł 

 

Wspieranie i 

wykorzystanie 

atutów środowiska 

obszaru LSR 

140.000,00 zł 

 

2019 

I    
 

 

II    

Propagowanie 

dobrostanu 

społecznego i 

dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury – 

wydawanie 

publikacji 61.506,00 

zł 

 

Rozwój 

infrastruktury 

lokalnej związanej z 

działalnością 

rybacką – nowe, 

zmodernizowane lub 

doposażone obiekty 

lub miejsca 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

467.279,00 zł 

2020 
I     

II     

2021 I    

Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa i 

akwakultury  - 



 

tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw/gos

podarstw w sektorze 

rybackim 

617.868,34 zł 

 

Rozwój 

infrastruktury 

lokalnej związanej z 

działalnością 

rybacką – nowe, 

zmodernizowane lub 

doposażone obiekty 

lub miejsca 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

437.637,38 zł 

 

Propagowanie 

dobrostanu 

społecznego  

i dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury  

– organizacja imprez  

i wydarzeń 

43.769,00 zł 

II     

2022 
I    

Propagowanie 

dobrostanu 

społecznego  

i dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury   

- wydawanie 

publikacji 

159.967,47 zł 

II     

2023 
I     

II     


