
   

1 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
w zakresie ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 oraz propozycji zmian do strategii. 

 
 

Tabelę z uwagami prosimy przesyłać mailowo na biuro@lgd.mazurskiemorze.pl 
lub pocztą na adres Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz   

do dnia 30.11.2020 r. 
 
 
 

L.p. 
Nazwa instytucji /  

Imię nazwisko 

Część dokumentu  
do którego odnosi  

się uwaga 
 (akapit/strona/opis) 

Treść uwagi + ewentualna 
propozycja zmiany 

Zwięzłe uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie wraz  

z uzasadnieniem 

1.  

 
Przedstawiciele 

sektora rybackiego 
 

Plan działania – Przedsięwzięcie 
1.1.1 Budowa lub rozbudowa 
Budowa lub rozbudowa 
infrastruktury, wyposażenie w 
nowoczesny sprzęt i technologie 
związane z łańcuchem dostaw 
produktów sektora rybołówstwa i 
akwakultury 

Propozycja pozostawienia jeszcze 
kwoty 200.000,00zł na kolejny 
nabór skierowany na wsparcie 
rozwoju przedsiębiorstw już 
istniejących. 
Pozostała kwota proponowana 
do przeniesienia na 
Przedsięwzięcie 1.2.2 (ok. 
83.454,00zł) 

Sektor rybacki zainteresowany 
jest realizacją operacji 
związanych z rozwojem łańcucha 
dostaw produktów sektora 
rybołówstwa i akwakultury. 
Natomiast niewykorzystana 
kwota powinna być również 
skierowana do przedsięwzięcia 
wspierającego rozwój 
przedsiębiorczości na obszarze 
LGD „Mazurskie Morze” 

 

2.  

 
Przedstawiciele 

sektora rybackiego 
 
 

Plan działania – Przedsięwzięcie 
1.2.3 Wprowadzanie na rynek 
nowych, lub rozwój istniejących 
usług lub produktów 
umożliwiających dywersyfikację 
działalności sektora rybackiego i 
nie związanych z podstawową 
działalnością rybacką 

Propozycja pozostawienia kwoty 
50.000,00zł na kolejny nabór 
skierowany na wsparcie sektora 
rybackiego. 
Pozostała kwota proponowana 
do przeniesienia przedsięwzięcia: 

 
2.1.1 „Działania na rzecz 
ochrony bioróżnorodności lub 
renaturyzacja zbiorników 
wodnych i terenów przyległych 

Sektor rybacki zainteresowany 
jest realizacją operacji związanej 
z różnicowaniem działalności 
sektora i wprowadzaniem 
nowych usług.  
 
Sektor rybacki widzi potrzebę 
wzmocnienia swojej działalności  
poprzez stosowanie rozwiązań 
sprzyjających ochronie 
środowiska. Dlatego propozycja  
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L.p. 
Nazwa instytucji /  

Imię nazwisko 

Część dokumentu  
do którego odnosi  

się uwaga 
 (akapit/strona/opis) 

Treść uwagi + ewentualna 
propozycja zmiany 

Zwięzłe uzasadnienie uwagi 
Rozstrzygnięcie wraz  

z uzasadnieniem 

zniszczonych w wyniku 
eutrofizacji, działania polegające 
na walce z kłusownictwem …..” – 
kwota ok. 250.000,00zł.  
 
Proponujemy dopisanie do 
zakresu przedsięwzięcia 2.1.1 
możliwości dofinansowania 
operacji ukierunkowanych na 
dofinansowanie tworzenia i 
rozwijania instalacji 

odnawialnych źródeł energii. 

1.2.2 - Podejmowanie lub 
rozwój działalności gospodarczej 
wykorzystującej wodny potencjał 
obszaru - rozwijanie działalności 
– kwota ok. 373.980,00zł 

 

przesunięcia środków i 
rozszerzenie zakresu 
przedsięwzięcia, zgodnie z 
możliwościami przewidzianymi w 
Rozporządzeniu Ministra. 
 
niewykorzystana kwota powinna 
być również skierowana do 
przedsięwzięcia wspierającego 
rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze LGD „Mazurskie Morze” 
dlatego propozycja przesunięcia 
do przedsięwzięcia 1.2.2. Tutaj 
wnioskodawcami mogą być 
również przedsiębiorcy spoza 
sektora rybackiego.  

3.  

 
 
 

    

 


