
Zmiany w LSR  w wyniku przeprowadzenia konsultacji w zakresie ewaluacji wdrażania strategii 

Lp. Przed zmianą Po zmianie 
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Str. 37 (Przedsięwzięcie 1.2.4) 

 

Wsparcie z programu PROW udzielane w formach: 

1) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

 w zakresie handlu, rozumianego jako działalność polegająca na sprzedaży 

detalicznej lub hurtowej produktów (również z wykorzystaniem internetu), 

 w zakresie usług doradczych (biurowych, finansowych, menadżerskich, 

zarządczych, usług internetowych, itp.) 

w formie premii 50 tys. złotych na operację i do 100% kosztów kwalifikowalnych, 

 

 

Str. 37 (Przedsięwzięcie 1.2.4) 

 

Wsparcie z programu PROW udzielane w formach: 

2) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 

w formie premii 50 tys. lub 100 tys. złotych na operację i do 100% kosztów 

kwalifikowalnych 
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Str. 38 (Przedsięwzięcie 2.1.1 

Cel szczegółowy 2.1 Zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej. 

 

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS: 

1) Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników 

wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania 

polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia 

różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub 

zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie 

pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością 

chronionych gatunków zwierząt. 

Str. 38 (Przedsięwzięcie 2.1.1 

Cel szczegółowy 2.1 Zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej. 

 

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS: 

 

1) Wspieranie ochrony bioróżnorodności zbiorników wodnych i atutów 

środowiska wodnego przez przeciwdziałanie kłusownictwu oraz działania na 

rzecz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych polegające 

na tworzeniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. 
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Str. 46 Tab. 20 Cele i przedsięwzięcia 

1.1.1.Budowa lub rozbudowa infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i 

technologie związane z łańcuchem dostaw produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury 

1.1.2.Inwestycje w zakładanie przez młodych ludzi przedsiębiorstw opartych na 

jednym lub kilku etapach łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa  i 

akwakultury -  

Str. 46 Tab. 20 Cele i przedsięwzięcia 

1.1.1.Budowa lub rozbudowa infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i 

technologie związane z łańcuchem dostaw produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury 

1.1.2.Inwestycje w zakładanie przez młodych ludzi przedsiębiorstw opartych na jednym 

lub kilku etapach łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa  i akwakultury - – 

wykreślono zmieniając LSR w dn. 04.02.2021 r. 
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Str. 46 Tab. 20 Cele i przedsięwzięcia 

2.1.1. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników 
wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania 
polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia 
różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub 
zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie 
pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością 
chronionych gatunków zwierząt. 

Str. 46 Tab. 20 Cele i przedsięwzięcia 

2.1.1. Wspieranie ochrony bioróżnorodności zbiorników wodnych i atutów środowiska 
wodnego przez przeciwdziałanie kłusownictwu oraz działania na rzecz ograniczania 
negatywnych skutków zmian klimatycznych polegające na tworzeniu i rozwijaniu 
instalacji odnawialnych źródeł energii. 
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Str. 49 Tab. 21 wskaźniki do analizy SWOT i diagnozy 

1.1.2.Inwestycje w zakładanie przez 

młodych ludzi przedsiębiorstw 

opartych na jednym lub kilku 

etapach łańcucha dostaw 

produktów sektora rybołówstwa  i 

akwakultury 

1) Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 

 

 

Str. 49 Tab. 21 wskaźniki do analizy SWOT i diagnozy 

1.1.2.Inwestycje w zakładanie przez 

młodych ludzi przedsiębiorstw 

opartych na jednym lub kilku 

etapach łańcucha dostaw produktów 

sektora rybołówstwa  i akwakultury 

1) Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

 

 

 

1.2.1.Podejmowanie, lub rozwój 

działalności gospodarczej w branży 

opartej o przetwarzanie lokalnych 

produktów rolnych 

1) Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

2) Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa  

3) Liczba nowych inkubatorów (centrów) 

przetwórstwa lokalnego 

 

 

1.2.1.Podejmowanie, lub rozwój 

działalności gospodarczej w branży 

opartej o przetwarzanie lokalnych 

produktów rolnych 

1) Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  

2) Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa  

3) Liczba nowych inkubatorów (centrów) 

przetwórstwa lokalnego 
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2.1.1 Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników 
wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania 
polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia 
różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub 
zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie 
pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością 
chronionych gatunków zwierząt.” 

2.1.1 Wspieranie ochrony bioróżnorodności zbiorników wodnych i atutów 
środowiska wodnego przez przeciwdziałanie kłusownictwu oraz działania na 
rzecz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych polegające na 
tworzeniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. 
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Str. 60 Tab. 22 Wskaźniki i ich mierzalność 

 

Wskaźniki rezultatu 

w.1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy – 4 

w.1.1 Liczba utworzonych działalności gospodarczych - 4 

w.1.2 Liczba utworzonych działalności gospodarczych – 17 
w.3.3 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 23 
w.3.3 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 
16 

Str. 60 Tab. 22 Wskaźniki i ich mierzalność 

 

Wskaźniki rezultatu 

w.1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy – 4 

w.1.1 Liczba utworzonych działalności gospodarczych - 4 

w1.2 Liczba utworzonych działalności gospodarczych – 20 
w.3.3 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 31 
w.3.3 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 17 

 

Str. 62 Tab. 22 Wskaźniki i ich mierzalność 

Wskaźniki produktu 

Dla przedsięwzięcia 1.1.1: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 

Dla przedsięwzięcia 1.1.2: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstw - 3 

Dla przedsięwzięcia 1.2.1: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2 

- Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego – 2 

Dla przedsięwzięcia 1.2.2 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 3 

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 6 

Dla przedsięwzięcia 1.2.4 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 12 

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 14 

Dla przedsięwzięcia 1.2.5 

- Liczba utworzonych partnerstw przedsiębiorców rozwijających rynek zbytu 

Str. 62 Tab. 22 Wskaźniki i ich mierzalność 

Wskaźniki produktu 

Dla przedsięwzięcia 1.1.1: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 

Dla przedsięwzięcia 1.1.2: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstw -3 

Dla przedsięwzięcia 1.2.1: 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2 

- Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego – 1 

Dla przedsięwzięcia 1.2.2 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2 

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 7 

Dla przedsięwzięcia 1.2.4 

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 18 

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10 

Dla przedsięwzięcia 1.2.5 

- Liczba utworzonych partnerstw przedsiębiorców rozwijających rynek zbytu produktów 



produktów i usług lokalnych - 2 

Dla przedsięwzięcia 2.1.1: 

- Liczba operacji zakresie ochrony bioróżnorodności, renaturyzacji, walce  z 

kłusownictwem, poprawy potencjału produkcyjnego sektora rybactwa – 17 

Dla przedsięwzięcia 2.2.1 

- Liczba operacji adresowanych do mieszkańców obszaru ukierunkowanych na 

przekazanie wiedzy o środowisku i zmianach klimatycznych – 10 

Dla przedsięwzięcia 3.2.4 

- Liczba wspartych operacji ukierunkowanych na zachowanie i upowszechnianie 

rybackiego dziedzictwa kulturowego - 11 

Dla przedsięwzięcia 3.3.2 

- Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub modernizację infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 16 

Dla przedsięwzięcia 3.3.3 

- Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub modernizację infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej związanej z obszarem rybackim - 23 

i usług lokalnych - 3 

Dla przedsięwzięcia 2.1.1: 

- Liczba operacji zakresie ochrony bioróżnorodności, renaturyzacji, walce  z 

kłusownictwem, poprawy potencjału produkcyjnego sektora rybactwa – 17 

Dla przedsięwzięcia 2.2.1 

- Liczba operacji adresowanych do mieszkańców obszaru ukierunkowanych na 

przekazanie wiedzy o środowisku i zmianach klimatycznych – 7 

Dla przedsięwzięcia 3.2.4 

- Liczba wspartych operacji ukierunkowanych na zachowanie i upowszechnianie 

rybackiego dziedzictwa kulturowego - 9 

Dla przedsięwzięcia 3.3.2 

- Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub modernizację infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 21 

Dla przedsięwzięcia 3.3.3 

- Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub modernizację infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej związanej z obszarem rybackim - 27 

 

 

Str. 85 

Tab. 36 Budżet w przedziałach czasowych (bez bieżących i aktywizacji) 

Tab. 37 Budżet powiązany z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy 

Tab. 38 Powiązanie budżetu z pozostałymi celami 

Oraz opis do projektów współpracy 

Zmiany przedstawiono w odrębnym załączniku 

 


