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Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER w PROW 

na lata 2014-2020

Grzegorz Brach 
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Kraków, 25 listopada 2015 

DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Wsparcie przygotowawcze

Zakres wsparcia: 

Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie 
i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów 
współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu 
przygotowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Beneficjenci:

Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z 
wyłączeniem stowarzyszeń JST.
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DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Wsparcie przygotowawcze

Wnioski składano od 15 lipca 2015 roku do 29 lipca 2015 roku.

Wyniki konkursu:

• Zawarte zostały umowy z 32 LGD

• Pomoc przyznano w wysokości:

• 110 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;

• 132 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;

• 154 000 złotych – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest 
zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 
mieszkańców.
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Wykaz LGD z terenu województwa małopolskiego, które podpisały umowy w ramach poddziałania „Wsparcie 
przygotowawcze” PROW 2014-2020

5

Lp. Nazwa LGD Data podpisania umowy Kwota pomocy
1. LGD "Korona Sądecka" 07.09.2015 132 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 17.09.2015 132 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” 21.09.2015 110 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 07.09.2015 110 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby 08.09.2015 132 000,00 zł
6. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania 09.09.2015 110 000,00 zł
7. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 15.09.2015 132 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Lkoalna Grupa Działania "Wadoviana" 21.09.2015 132 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" 08.09.2015 132 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Dolina Karpia 09.09.2015 110 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Lokalana Grupa Działania "Podbabiogórze" 07.09.2015 132 000,00 zł
12. Nadwiślańska Grupa Działania "E.O. CENOMA" 08.09.2015 132 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą 14.09.2015 154 000,00 zł
14. Gościniec 4 żywiołów 07.09.2015 110 000,00 zł
15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 10.09.2015 132 000,00 zł
16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" 09.09.2015 110 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działnia "Przyjazna Ziemia Limanowska" 17.09.2015 132 000,00 zł
18. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 16.09.2015 132 000,00 zł
19. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 07.09.2015 110 000,00 zł
20. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska 11.09.2015 110 000,00 zł
21. Zielony Pierścień Tarnowa 15.09.2015 132 000,00 zł
22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa 11.09.2015 132 000,00 zł
23. Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" 17.09.2015 110 000,00 zł
24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" 17.09.2015 110 000,00 zł
25. Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" 08.09.2015 132 000,00 zł
26. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 15.09.2015 110 000,00 zł
27. Stowarzyszenie Loklana Grupa Działania "Dolina Raby" 14.09.2015 110 000,00 zł
28. Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania "Miedzy Dalinem i Gościbią" 08.09.2015 110 000,00 zł
29. Podhalańska Lokalna Grupa działania 15.09.2015 110 000,00 zł
30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania                Powiatu Wielickiego 07.09.2015 132 000,00 zł
31. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" 16.09.2015 110 000,00 zł
32. Blisko Krakowa 15.09.2015 132 000,00 zł

Razem 3 916 000,00 zł

Zasady rozliczania wsparcia przygotowawczego

•Wypłata środków finansowych następuje po złożeniu Wniosku o 
Płatność (I transza 70% środków). 

•Samorząd Województwa na podstawie dostarczonych dokumentów 
weryfikuje stan realizacji operacji, w tym realizację Planu włączenia 
społeczności lokalnej w przygotowanie LSR zgodnie z harmonogramem 
oraz osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie Wskaźników 
realizacji celu operacji.

•Realizacja zadeklarowanych na etapie umowy przyznania pomocy 
wskaźników realizacji operacji musi znaleźć odzwierciedlenie w 
dokumentacji przedłożonej wraz z Wnioskiem o Płatność – jest 
warunkiem koniecznym do wypłaty środków finansowych.
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Zasady rozliczania wsparcia przygotowawczego

• Wniosek o Płatność II transzy pomocy (30% środków) – Beneficjent 
składa po zakończeniu realizacji operacji, nie później niż przed 
upływem ostatniego dnia terminu składania wniosków o wybór LSR 
wraz z załącznikami,

• Termin na rozpatrzenie wniosku o płatność: II transza  40 dni od dnia, 
w którym upływa termin składania wniosków o wybór LSR,

• Możliwość II uzupełnień wniosku o płatność w zakresie usunięcia
braków lub oczywistych omyłek (termin 14 dni na uzupełnienie).

Wybór Strategii Rozwoju Lokalnego (LRS)

Forma wyboru: konkurs

Regulamin konkursu jednakowy dla wszystkich województw, 
opracowany przez MRiRW

Cel konkursu: 
wybór LSR, które będą realizowane przez LGD w 
perspektywie finansowej 2014-2020
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. 

Termin składania wniosków: 
10 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku

Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski należy składać
osobiście w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM), ul.
Wielicka 72B, Kraków, dziennik podawczy, w godzinach od 8.00 –
15.00.
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INFORMACJE OGÓLNE
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Formularz wniosku, formularz umowy ramowej oraz regulamin
konkursu zamieszczono na stronie www.prow.malopolska.pl.

Dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków oraz kryteria
wyboru LSR zawarte są w regulaminie konkursu.

Fundusze, z których współfinansowane b ędą LSR wybrane w
ramach tego konkursu to: EFMR –Europejski Fundusz Morski i
Rybacki i EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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Maksymalna wysokość budżetów poszczególnych LGD jest uzależniona od liczby 
ludności objętej lokalnymi strategiami rozwoju

Liczba ludności wiejskiej zamieszkałej na 
obszarze objętym LSR

Maksymalna kwota na wsparcie 
operacji w ramach LSR 

(poddziałanie 19.2) udzielane w 
ramach danej LSR (zł) .

Maksymalna kwota na wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji (poddziałanie 19.4) 
udzielane w ramach danej LSR (zł).

Razem (zł)

od 30 000 do 39 999 5 000 000 1 250 000 6 250 000

od 40 000 do 49 999 6 000 000 1 450 000 7 450 000

od 50 000 do 59 999 7 000 000 1 650 000 8 650 000

od 60 000 do 69 999 8 000 000 1 850 000 9 850 000

od 70 000 do 79 999 9 000 000 2 050 000 11 050 000

od 80 000 do 89 999 10 000 000 2 250 000 12 250 000

od 90 000 do 99 999 11 000 000 2 450 000 13 450 000

od 100 000 do 109 999 12 000 000

2 650 000

14 650 000

od 110 000 do 119 999 13 000 000 15 650 000

od 120 000 do 129 999 14 000 000 16 650 000

od 130 000 do 139 999 15 000 000 17 650 000

od 140 000 do 150 000 16 000 000 18 650 000
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Tryb składania wniosków

13

1. Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy bezpośrednio
do organizatora, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przed zło żeniem wniosku nast ępuje sprawdzenie jego kompletno ści.
Kompletno ść wniosku po świadczaj ą w formie pisemnej składaj ący i przyjmuj ący
wniosek, wskazuj ąc na jego oryginale i kopii liczb ę załączników faktycznie
doł ączonych do wniosku.

3. Organizator potwierdza złożenie wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią organizatora i podpisane przez osobę
przyjmującą wniosek.

4. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony
w siedzibie organizatora.

Ocena złożonego wniosku

14

Wstępna ocena wniosku polega na sprawdzeniu:

1. Czy wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu?
2. Czy we wniosku wskazano nazwę wnioskodawcy?
3. Czy we wniosku wskazano nazwę wnioskodawcy lub czy można go ustalić na podstawie

posiadanych danych?
4. Czy do wniosku dołączono LSR?

Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia jest w tedy gdy:

1. Nie został on złożony w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Nie zawiera nazwy wnioskodawcy.
3. Nie zawiera adresu wnioskodawcy, a jego ustalenie na podstawie posiadanych danych

nie jest możliwe.
4. Nie zawiera LSR.
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Ocena złożonego wniosku

15

W przypadku pozytywnej wstępnej oceny wniosku dokonywana jest
ocena spełniania warunków udziału w konkursie.

Jeżeli wniosek zawiera braki inne niż te które powodują
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub oczywiste omyłki LGD
wzywane jest do usunięcia braków lub poprawienia oczywistych
omyłek w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, 
nie usunął w terminie braków lub oczywistych omyłek, organizator 
pozostawia wniosek bez rozpatrzenia informując o tym 
wnioskodawcę w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn. 

Ocena złożonego wniosku

16

Usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie
może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Przez istotną modyfikację
wniosku rozumie się zmiany wniosku niebędące następstwem wezwania, o
którym mowa w ust. 4, zmiany LSR niebędące następstwem poprawienia w
niej oczywistych omyłek, a także uzupełnianie złożonego wniosku o
dodatkowe załączniki fakultatywne.

Jeśli nie zostały spełnione warunku udziału w konkursie LGD informowane
jest o odrzuceniu wniosku.

Jeżeli są spełnione warunki udziału w konkursie, organizator przeka zuje LSR
komisji, która ocenia j ą pod wzgl ędem spełnienia kryteriów wyboru.
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Sposób wyboru LSR

17

Kryteriów wyboru jest 16. 

Są jednakowe dla wszystkich województw. 

Zostały przygotowane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i uzgodnione z instytucjami zarządzającymi
programami.

Sposób wyboru LSR

18

Przykładowe kryteria:

• Sytuacja społeczno–gospodarcza na obszarze objętym LSR oraz 

wielkość obszaru objętego LRS – max. 20 pkt,

• Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD – max. 10 pkt,

• Jakość procesu oceny i wyboru operacji – max. 18 pkt,

• Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR –

max. 8 pkt.
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Sposób wyboru LSR

19

Zarząd Województwa ogłosił nabór na ekspertów.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia podane w ogłoszeniu 
warunki, w tym m.in.: 
• korzysta z pełni praw publicznych;
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe;
• złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;
• posiada wykształcenie wyższe;
• posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w 

dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Sposób wyboru LSR

20

• posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności działania LEADER,
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

• nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego;

• nie pozostaje w stosunku pracy z Lokalną Grupą Działania biorącą udział w
konkursie na wybór LSR w Województwie Małopolskim, nie była zaangażowana w
przygotowanie lub opracowanie LSR złożonych w ramach konkursu na wybór
LSR w Województwie Małopolskim, nie jest członkiem LGD (oraz nie jest
członkiem organów LGD z Województwa Małopolskiego);
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Sposób wyboru LSR

21

Wyboru LSR dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Departamentu. W skład komisji
wchodzą eksperci.

Komisja, o ile spełnione są warunki udziału w konkursie, ocenia LSR pod względem 
spełniania kryteriów wyboru opisanych w załączniku nr 2 do regulaminu. 

Wyboru LSR dokonuje się w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów w
ramach oceny przeprowadzonej przez komisję w oparciu o kryteria wyboru, do
wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym
województwie.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru LSR, wynosi 147, (60% maksymalnej
liczby punktów) a maksymalna 245.

DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zakres wsparcia: 

• wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające 
sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne 
funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób 
uczestniczących w realizacji tych LSR. 

Pomoc będzie miała formę rozliczenia ryczałtowego.

Beneficjenci: LGD, których LSR zostaną wybrane do realizacji i 
finansowania ze środków Programu.
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DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania

Zakres wsparcia:

• przygotowanie projektu współpracy,

• realizacja projektu współpracy. 

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD 
w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze 
środków Programu.

DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność

Limity finansowe: 

- beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publ. oraz LGD 
– do 300 tys. zł.

- grantobiorcy – do 100 tys. zł

- limit na operacje – 300 tys. zł (z wyłączeniem operacji z 
zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia 
inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki 
sektora finansów publicznych)
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DZIAŁANIE: Inicjatywa LEADER
PODDZIAŁANIE: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność

Limity finansowe: 

- limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego - 500 tys. zł

- limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej – 100 tys. zł

- limit na operację własną – 50 tys. zł

W ramach tego poddziałania można realizować różnorodne operacje 
z następujących  zakresów:

• rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej – zakres jest 
bardzo szeroki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
przetwórczej; a także tworzenia tzw. inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego oraz różnych form współpracy między podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą,

• rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
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• budowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,

• rozwój rynków zbytu dla produktów i usług lokalnych,

• wzmocnienie kapitału społecznego, szkoleń,

• zachowanie dziedzictwa lokalnego,

• promowanie obszaru objętego lokalnymi strategiami rozwoju.

Program Rybactwo i Morze 2014 - 2020

• Podział środków finansowych w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 na 

poszczególne województwa został dokonany na podstawie rankingu w 

województwach pod względem wartości „wskaźnika rybackości”. Do wyliczenia 

„wskaźnika rybackości” dla danego województwa wykorzystano metodologię 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza pt.: Metodologia obliczania 

„wskaźnika rybackości” do wyznaczenia obszaru rybackiego i obszaru akwakultury 

na terenie Polski w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-

2020.
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Wskaźnik rybackości

Ww. wskaźnik rozumiany jest jako suma wartości poniższych 
parametrów:

• Wielkość   zatrudnienia   w   rybołówstwie   i   rybactwie   
(parametr   wyrażony   liczbą   osób zatrudnionych);

• Wartość całkowitej produkcji (parametr wyrażony w PLN);

• Wartość   zarybień w   publicznych   śródlądowych   
powierzchniowych   wodach   płynących (parametr wyrażony 
w PLN).

Wskaźnik rybackości

Obliczone w ten sposób wartości „wskaźnika rybackości” 
dla poszczególnych województw zostały uszeregowane od 
województwa o największej wartości „wskaźnika 
rybackości” do województwa o najmniejszej wartości 
„wskaźnika rybackości”. 

Dla każdego województwa przeznacza się kwotę bazową w 
wysokości 3 000 000 €. Kwota bazowa zwiększa się wraz ze 
wzrostem udziału „wskaźnika rybackości” w potencjale 
krajowym.
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31

Województwo Wskaźnik Rybackości Udział w potencjale 
krajowym [%] 

Przedziały uwzględniające 
udział w potencjale 
krajowym 

Kwota bazowa dla 
województwa (EUR) 

Dodatkowa kwota 
wynikająca z 
"rybackości" (EUR) 

Razem (EUR) % alokacji na 
realizację LSR 

Pomorskie 100.00 25.45 >20,1% 3 000 000 18 000 000 21 000 000 22% 

Zachodnio-
pomorskie 

74.98 19.26 15,1%-20% 3 000 000 15 764705,88 18 764 705,88 20% 

Warmińsko-
Mazurskie 

43.17 11.38 10,1%-15% 3 000 000 4 000 000 7 000 000 7% 

Wielkopolskie 37.83 10.06 10,1%-15% 3 000 000 4 000 000 7 000 000 7% 

Śląskie 25.05 6.90 5,1%-10% 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5% 

Lubelskie 24.25 6.70 5,1%-10% 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5% 

Dolnośląskie 16.85 4.87 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Mazowieckie 14.32 4.24 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Podkarpackie 5.22 1.99 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Małopolskie 4.20 1.74 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Lubuskie 4.19 1.74 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Opolskie 3.92 1.67 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Podlaskie 3.05 1.45 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Świętokrzyskie 0.93 0.93 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Łódzkie 0.83 0.90 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

Kujawsko-
pomorskie 

0.00 0.70 <1%-5% 3 000 000 0 3 000 000 3% 

RAZEM: 93 764 705,88 100% 

Rybactwo i Morze 2014 - 2020

Obszar uprawniony:

Standardowe kryteria dla LSR, czyli:
- jest spójny przestrzennie,
- w skład obszaru wchodzi min 2 gminy,
- liczba ludności na obszarze jest większa niż 30 000 , a mniejsza niż 
150 000 mieszkańców,

oraz dodatkowo

- wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim wynosi co najmniej 50 osób,
- wartość całkowitej rocznej produkcji/połowów ryb, w tym wartość 
zarybień w publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach 
płynących wynosi co najmniej 1 300 000 zł.
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Rybactwo i Morze - działania

Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości 
produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i 
propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 
produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmować 
będzie:

• podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub 
rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa,

rybactwa śródlądowego i akwakultury, lub

• wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w 
łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa 
śródlądowego i akwakultury.

Rybactwo i Morze - działania

Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu różnicowania 
działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieraniu 
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury obejmować będzie:

• różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania 
miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub

• podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej 
wodny potencjał obszaru rybackiego, lub

• wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk.
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Rybactwo i Morze - działania
Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu i wykorzystaniu atutów 
środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na 
rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmować będzie:

• wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu, lub

• przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub 
odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody 
spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub

• odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację
zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
procesu eutrofizacji wód publicznych.

Rybactwo i Morze - działania

Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu 
społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury 
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmować będzie:

• tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie 
związanych z działalnością rybacką, lub

• promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa 
kulturowego.
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Dziękuję za uwagę.


