
VIII. 2 Powiązanie budżetu z celami LSR 

Zgodnie z założeniami osiągania wskaźników określonymi na poziomie krajowym, również w 

budżecie na wdrażanie LSR 50% ze środków przypisano celom i przedsięwzięciom ukierunkowanym 

na zmianę sytuacji na rynku pracy poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy. Poniżej 

przedstawiono przypisanie kwot składających się na środki w wysokości 1.054.737,50 Euro 

przypisane w Programie Rybactwo i Morze do tworzenia i utrzymania miejsc pracy i środki w 

wysokości 1.187.500,00 1.404.500,00 Euro przypisane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich do 

tworzenia i utrzymania miejsc pracy. 

Tab. 37 Budżet powiązany z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy - EUR 

Nazwa 

programu 

Cel ogólny 1: 

Podniesienie 

standardu życia 

mieszkańców 

poprzez wsparcie 

trwałego 

zatrudnienia 

Cel ogólny 2: ochrona 

zasobów naturalnych i 

utrzymanie atrakcyjności 

oraz różnorodności 

przyrodniczej obszaru 

Cel ogólny 3: Poprawa 

konkurencyjności obszaru jako 

miejsca wypoczynku, 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i zamieszkania 

P R O W 

2014 – 2020 

1 187 500,00 

1 404 500,00 

1 187 500,00  

1 404 500,00 
- - 

PO R i M 

2014 – 2020 

1 054 737,50 

759 924,23 

292 321,46 

w celu szczegółowym 2.1 

„zrównoważony rozwój 

gospodarki rybackiej” na 

przedsięwzięci 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 – nazwę 

przedsięwzięcia 

zmodyfikowano 

zmieniając LSR w dn. 

04.02.2021 r.” 

2 491,81 

w celu szczegółowym 3.2. 

„Pobudzenie aktywności 

gospodarczej, społecznej i 

kulturalnej mieszkańców” na 

przedsięwzięcia 3.2.5 

„Podniesienie wiedzy i 

umiejętności osób z sektora 

rybackiego, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk” 

 



Tab. 38 Powiązanie budżetu z pozostałymi celami - EUR 

Cel ogólny 2 ochrona 

zasobów naturalnych i 

utrzymanie 

atrakcyjności oraz 

różnorodności 

przyrodniczej obszaru 

37 881,02 

 

Cel szczegółowy 

2.2.Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

poprzez podniesienie 

świadomości 

ekologicznej i 

zwiększenie wiedzy 

mieszkańców i 

turystów. 

2.2.1. Inicjatywy przyczyniające się do nabycia 

przez mieszkańców wiedzy o środowisku i 

zwiększenia ich świadomości ekologicznej, np. 

szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, 

doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp. 

PROW – 

projekty 

grantowe 

37 881,02 

 

Cel ogólny 3. 

Poprawa 

konkurencyjności 

obszaru jako miejsca 

wypoczynku, 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej i 

zamieszkania 

2 816 856,48 

3 294 256,48 

(w tym  

612 500,00 

686 900,00 fundusz 

wiodący na koszty 

bieżące) 

 

 

3.1. Rozwój 

infrastruktury 

drogowej lokalnej 

201 983,50 

3.1.1Budowa lub przebudowa dróg 

gminnych/powiatowych w celu połączenia 

obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg 

publicznych lub w celu skrócenia dystansu/czasu 

dotarcia do tych obiektów 

PROW 

201 983,50 

3.2. Pobudzenie 

aktywności 

gospodarczej, 

społecznej i 

kulturalnej 

mieszkańców 

867 166,23 

941 566,23 

(w tym 612 500,00   

686 900,00 fundusz 

wiodący na koszty 

bieżące) 
 

3.2.2.Wsparcie podejmowanych działań wspólnych 

dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji 

turystycznych i innych lokalnych produktów i 

usług w ramach partnerstw terytorialnych lub 

branżowych 

PROW – 

projekty 

grantowe 

74 915,26 

3.2.3.Promowanie zachowania i upowszechniania 

dziedzictwa lokalnego,  np. poprzez tworzenie 

wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących 

zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, 

edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – 

regionalnych i lokalnych 

PROW – 

projekty 

grantowe 

103 000,00 

3.2.4. Działania edukacyjne, promocyjne, 

informacyjne przyczyniające się do zachowania, 

lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, w tym rybackich kulinariów 

PO RiM 

76 750,97 

3.2.6. Działania przyczyniające się do integrowania 

i aktywizowania społeczności dla wdrażania LSR  

fundusz  

wiodący 

612 500,00 

686 900,00 

 

3.3. 

Rozwój infrastruktury 

służącej zaspokajaniu 

potrzeb społeczności 

lokalnej i turystów 

1 747 706,75 

2 150 706,75 

3.3.1.Organizacja ogólnodostępnych miejsc 

tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz 

wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej 

infrastruktury w tym zakresie 

PO RiM 

82 856,44 

3.3.2.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej 

(niekomercyjnej) infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej np. przystanie, porty, 

zewnętrzne siłownie, place zabaw, ścieżki 

rowerowe (piesze, konne, narciarskie), muzea, 

ośrodki kultury, amfiteatry, świetlice, grillownie, 

wiaty, itp. 

PROW 

769 720,22 

1 172 720,22 

3.3.3.Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną historycznie lub 

terytorialnie związaną z działalnością rybacką 

PO RiM 

895 130,09 

 


