
Propozycja celów i przedsięwzięć 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
Program 

finansujący 

1 

Podniesienie standardu życia  

mieszkańców poprzez wsparcie 

trwałego zatrudnienia 

1.1. 

Wspieranie przedsiębiorczości 

ukierunkowanej na tworzenie lub 

rozwijanie łańcucha dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury. 

(finansowanie z programu RiM) 

Budowa lub rozbudowa infrastruktury, wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt i technologie związane z łańcuchem dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i akwakultury 

PO RiM 
Inwestycje w zakładanie przez młodych ludzi przedsiębiorstw 

opartych na jednym lub kilku etapach łańcucha dostaw 

produktów sektora rybołówstwa  i akwakultury 

1.2. 

Wzrost aktywności gospodarczej 

mieszkańców, poprzez wsparcie 

tworzenia i rozwoju firm 

(finansowanie z programu RiM i 

PROW) 

Podejmowanie, lub rozwój działalności gospodarczej w branży 

dotyczącej produktów opartych o lokalny produkt rolny 
PROW 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał obszaru. 
PORiM 

Wprowadzanie na rynek nowych, lub rozwój istniejących usług 

lub produktów umożliwiających dywersyfikację działalności 

sektora rybackiego i nie związanych z podstawową działalnością 

rybacką. 

PORiM 

Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych 

przedsiębiorstw 
PROW 

Rozwój współpracy podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w celu realizacji dostaw, świadczenia usług, rozwoju 

rynku zbytu produktów i usług lokalnych. 

PROW 



2 

Ochrona zasobów naturalnych i 

utrzymanie atrakcyjności oraz 

różnorodności przyrodniczej 

obszaru 

2.1. 
Zrównoważony rozwój gospodarki 

rybackiej. 

(finansowanie z programu RiM) 

renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych 

zniszczonych w wyniku eutrofizacji 

PO RiM 

działania polegające na walce z kłusownictwem w celu 

zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej 

działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie 

pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody 

spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt 

2.2. 

Wzmocnienie kapitału społecznego 

poprzez podniesienie świadomości 

ekologicznej i zwiększenie wiedzy 

mieszkańców i turystów. 

(finansowanie z programu PROW) 

 

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 

prowadzenie badań naukowych jakości środowiska na obszarze 

LGD i przekazywanie wyników  społeczeństwu 

działania edukacyjne w zakresie wiedzy o zmianach 

klimatycznych, połączone z doradztwem  w zakresie 

przygotowania wniosków o dofinansowanie na zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii w działalności mikro i małych 

przedsiębiorstw 



3 

Poprawa konkurencyjności 

obszaru jako miejsca 

wypoczynku, prowadzenia 

działalności gospodarczej i 

zamieszkania 

3.1. 

Rozwój infrastruktury drogowej 

lokalnej 

(finansowanie z programu PROW) 

Budowa 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 

3.2. 

Pobudzenie aktywności gospodarczej, 

społecznej i kulturalnej mieszkańców 

(finansowanie z programu PROW i 

RiM) 

 

doradztwo i szkolenia dla mieszkańców zwiększające ich 

kompetencje w zakresie podejmowania, prowadzenia i rozwoju 

działalności gospodarczej 

PROW 
wsparcie podejmowanych działań wspólnych dla tworzenia, 

rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych 

produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub 

branżowych 

promowanie zachowania i upowszechniania dziedzictwa 

lokalnego,  np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, 

odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń 

promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych - 

regionalnych i lokalnych 

PROW 

działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające 

się do zachowania, lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, w tym rybackich kulinariów 

PO RiM 

podniesienie wiedzy i umiejętności osób z sektora rybackiego, 

wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
PO RiM 



 

3.3. 

Rozwój infrastruktury służącej 

zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej i turystów 

(finansowanie z programu PROW i 

RiM) 

organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii rybackiej, 

oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej 

infrastruktury w tym zakresie 

PO RiM 

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 

inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i 

rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością 

rybacką 

PO RiM 

 


