
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:
 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”

rok  naboru
półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1

EFRROW2 EFS2 EFRR2  EFMR2

2016
I

II

2017

I

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja
obiektów  służących  gospodarce  rybackiej  obszaru
RLGD  „Jurajska  Ryba”,  poprawa  dostępności  do
tych  obiektów,  wyposażenie  obiektów  w  sprzęt
urządzenia i/lub technologię (P1.1.1) – 779 421,00
2. Infrastruktura  turystyczna  i  odpoczynkowa
terenów  przybrzeżnych  i  śródlądowych  obszarów
rybackich i akwakultury (P2.1.1) – 563 674,00

II

1.  Rybacy,  przedsiębiorcy  branży  rybackiej,
organizacje  społeczne  i  instytucje  publiczne
uczestnikami  i/lub  organizatorami  wydarzeń
lokalnych,  regionalnych  i  ponadregionalnych
(P1.2.1) – 89 018,00
2.  Promocja  specyfiki  obszaru  RLGD  „Jurajska
Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym,
kulinarnym,  kulturalnym,  wystawienniczym
(P2.2.1) – 187 953,00
3.  Tworzenie  stałej  i  przenośnej  infrastruktury
edukacyjnej,  handlowej  oraz  jej  wyposażenie
(P2.2.2) – 219 973,00
4.  Infrastruktura  turystyczna  i  odpoczynkowa
terenów  przybrzeżnych  i  śródlądowych  obszarów
rybackich i akwakultury (P2.1.1) – 394 741,00

2018

I

1.  Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim
oraz  zdobywanie  nowych  umiejętności
zawodowych związanych z sektorem akwakultury
i rybołówstwa (P1.3.2) – 50 021,00
2.  Rozwijanie  działalności  gospodarczej  sektora
rybackiego (P1.3.4) – 440 068,00
3.  Rewitalizacja  zbiorników  wodnych  i  terenów
przyległych  o  walorach  rekreacyjnych,
edukacyjnych  i  przyrodniczych  (P1.1.3)  –
480 408,00
4. Tworzenie  stałej  i  przenośnej  infrastruktury
edukacyjnej,  handlowej  oraz  jej  wyposażenie
(P2.2.2) – 237 061,00

II

1.  Rozpoczynanie  działalności  gospodarczej  w
sektorze rybackim (P1.3.1) – 448 527,00
2. Wspieranie  dywersyfikacji  zatrudnienia  osób
mających  pracę  związaną  z  sektorem rybactwa  w
drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie
związanych  z  podstawową  działalnością  rybacką
(P1.3.3) – 170 044,00

2019 I 1. Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa
w sektorze rybackim (P1.1.2) – 235 140,00
2. Rybacy,   przedsiębiorcy  branży  rybackiej,
organizacje  społeczne  i  instytucje  publiczne
uczestnikami  i/lub  organizatorami  wydarzeń

1
Dla  każdego z  funduszy,  w ramach których w danym półroczu planowane jest  ogłoszenie

naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2Jeśli dotyczy.



lokalnych,  regionalnych  i  ponadregionalnych
(P1.2.1) – 70 873,00
3. Spójny  system  informacji  i  promocji  obszaru
RLGD „Jurajska Ryba” (P.2.1.2) – 128 529,00
4. Rewitalizacja  zbiorników  wodnych  i  terenów
przyległych  o  walorach  rekreacyjnych,
edukacyjnych  i  przyrodniczych  (P1.1.3)  –
507 315,00

II

1. Utrzymanie  miejsc  pracy  w sektorze  rybackim
oraz  zdobywanie  nowych  umiejętności
zawodowych związanych  z  sektorem akwakultury
i rybołówstwa (P1.3.2) – 47 841,00
2. Wspieranie  dywersyfikacji  zatrudnienia  osób
mających  pracę  związaną  z  sektorem rybactwa  w
drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie
związanych  z  podstawową  działalnością  rybacką
(P1.3.3) – 235 200,00

2020

I

II

1 . Rozwijanie działalności gospodarczej  (P1.3.4) –
602 141,00
2.  Rozpoczynanie  działalności  gospodarczej
(P1.3.1) – 149 971,00
3. Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa
w sektorze rybackim (P1.1.2) – 56 294,00
4.  Infrastruktura  turystyczna  i  odpoczynkowa
terenów  przybrzeżnych  i  śródlądowych  obszarów
rybackich i akwakultury (P2.1.1) – 69 197,00

2021

I

II

1. Tworzenie  sieci  współpracy  gospodarczej,
społecznej  i/lub  naukowej  o  charakterze
regionalnym  i  ponadregionalnym  (P1.2.2)  –
30 000,00
2. Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i
poza  nim  oraz  zdobywanie  nowych  umiejętności
zawodowych  (P1.3.2) – 475 332,00
3. Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, 
organizacje społeczne i instytucje publiczne 
uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń 
lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych           
( P 1.2.1 ) – 17 697,00
4. Spójny system informacji i promocji obszaru 
RLGD „Jurajska Ryba” ( P 2.1.2 )- 70 790,00

2022
I

II

2023
I

II

 


