
Obszar działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

Obszar działania NGR obejmuje siedem gmin byłego województwa pilskiego 
stanowiących zwarty terytorialnie i geograficzne obszar o podobnych 
uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych: Drawsko, Krzyż Wlkp., 
Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Człopa i Wałcz.  
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Zapraszamy do współpracy 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków  
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,  

zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo. 
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Oś 4 PO RYBY 2007 - 2013 
Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka powstało w celu wdrażania założeń 
osi 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich" 2007-2013,           
w skrócie PO "Ryby". Jest to jedno z zadań Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
którego celem jest rozwój terenów zależnych od rybactwa oraz utrzymanie 
zatrudnienia na tych terenach. Dopełnia on zadania prowadzone w ramach 
pozostałych osi priorytetowych, zakładających rozwój branży stricte rybackiej. 
Oś 4 w odróżnieniu od pozostałych przewiduje wsparcie obszaru, który spełni 
kryteria zależności od rybactwa, w tym także dofinansowanie infrastruktury                    
i przedsiębiorstw poza rybackich. 

 

Czym zajmuje się NGR 
Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka dysponuje kwotą 26 675 603,03 zł., 
którą pozyskało z Europejskiego Funduszu Rybackiego  w ramach PO RYBY                      
na lata 2007 – 2013, którą zamierza rozdysponować  w ramach ogłaszanych 
konkursów na terenie działania NGR. Środki będzie można przeznaczyć                           
na wsparcie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, poprawę jakości życia 
lokalnych społeczności oraz rozwój ekoturystyki turystyki wodnej. 

Biuro NGR 
Nasze Biuro to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy wierzą w idee 
Europejskiego Funduszu Rybackiego i dostrzegają w nich szanse rozwoju dla 
samego siebie oraz dla regionu, w którym mieszkają. Nasze Biuro to także 
wykfalifikowana i fachowa kadra pracownicza, która gotowa jest dzielić się                   
z Państwem swoją wiedzą i zapleczem technicznym w pracy przy tworzeniu 
projektów. 

 

 
 
  

Usługi NGR 

• Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 

• Usługi informacyjne dot. warunków i zasad udzielenia pomocy na realizację 
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriów wyboru 
projektów oraz sposobu naboru wniosków o pomoc w ramach 
realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 

• Opiniowanie projektów (operacji) do dofinansowania ze środków 
przewidzianych w PO RYBY 2007 – 2013, 

• Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym 
lub szkoleniowym, imprez kulturalnych, służących promocji regionu i jego 
tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej, informacyjnej                     
i poligraficznej.  

 

Wszystkie usługi świadczone przez Nadnotecką Grupę Rybacką są całkowicie 
bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. 
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