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CO I. 
Wzmocnien
ie 
potencjału 
sektora 
rybackiego 
na 
obszarze 
NGR 
  
  
  
  

CS I.1. 
Rozwój 
łańcucha 
dostaw 
produktów 
rybactwa oraz 
tworzenie 
miejsc pracy 
w sektorze 
rybackim 

P I.1.1  Dofinansowanie produktów 
marketingowych wykorzystanych w celu 
promocji i sprzedaży produktów rybactwa 

 Cel A a) Podnoszenie wartości produktów 
sektora rybołówstwa i akwakultury przez  
tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, 
obejmującego działalność związaną z 
produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami sektora rybołówstwa i akwakultury; 
 
Cel A b) Wspieranie przedsiębiorczości lub 
innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o 
którym mowa w  § 4 ust 1 pkt. 1a 
Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 27.07.2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na 
realizację operacji w ramach działań wsparcie 
przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym 
koszty bieżące i aktywizacja, objętych 
priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej, zawartym w Programie 
Operacyjnym „Rybactowo i Morze”. 

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie 
istniejących punktów przetwarzania lub 
sprzedaży produktów rybactwa 

P I 1.3 Rozwój działalności lub wspieranie 
zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw 
produktów rybactwa  

CS I.3. 
Wspieranie i 
wykorzystanie 
atutów 
środowiska  
oraz  
potencjału 
produkcyjneg
o sektora 
rybactwa na 
obszarze 
NGR 

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury 
wodnej przed negatywnymi skutkami 
zjawisk atmosferycznych, działalnością 
zwierząt i ludzi.  
 
 

Cel C a) Wspieranie atutów środowiska 
wodnego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury przez przeciwdziałanie 
kłusownictwu. 

Cel C b) Przywracanie lub zabezpieczanie 
potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i 
akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu 
środowiska obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona  klęski 
żywiołowej lub szkody spowodowanej 
działalnością chronionych gatunków zwierząt. 

Cel C c) Odtwarzanie pierwotnego stanu 
środowiska wodnego   przez renaturyzację 
zbiorników wodnych i terenów przyległych do 
tych zbiorników,w przypadku jego zniszczenia 
w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych 

Cel C e) podejmowanie działań na rzecz 
ograniczenia negatywnych skutków zmian 
klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji 
odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu 
przepisów o odnawialnych źródłach energii 

Cel. C d) ochronę obszarów będących formami 
ochrony przyrody przez regulowanie ruchu 
turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo 

CO II. 
Zwiększeni
e 
atrakcyjnoś
ci i 
konkurency

CS II.1 
Różnicowanie 
działalności 
podmiotów 
rybackich  

P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności 
nie związanej z podstawową działalnością 
rybacką. 

Cel B a) Różnicowanie działalności lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących 
pracę związaną z sektorem rybołówstwa i 
akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie   
miejsc pracy niezwiązanych z podstawową 
działalnością rybacką. 



jności 
turystycznej 
obszaru  
NGR 

CS II.2 
Rozwój 
działalności 
gospodarczej 
wykorzystując
ej wodny 
potencjał 
obszaru 

P II.2.1. Aktywne gospodarczo tereny nad 
wodami obszaru NGR. 
 
 

Cel B b) Podejmowanie,  wykonywanie lub 
rozwijanie działalności gospodarczej służącej 
rozwojowi obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury 

CS II.3 
Poprawa 
dostępu 
mieszkańców 
obszaru NGR 
do publicznej 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie 
publicznej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej.  

Cel D a) Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny historycznie 
lub terytorialnie związanej z działalnością 
rybacką. 
 
Projekty konkursowe/projekty własne 

P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej. 

CS II.4 
Promocja 
obszaru NGR 
oraz 
popularyzowa
nie idei LSR 

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta 
turystyczna i promocyjna obszaru NGR. 

Cel D b) Promowanie, zachowanie lub 

upowszechnianie  dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego 

 


