
BIURO NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ 
 

Pracownicy Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zapraszają 

potencjalnych wnioskodawco w na bezpłatne doradztwo w zakresie 

przygotowania wniosko w  o dofinansowanie  i wniosko w  o płatnos c  

na operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Wszystkie usługi świadczone przez Nadnotecką Grupę 

Rybacką są całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu z 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego. 
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INFORMACJA NA TEMAT 
NABORÓW WNIOSKÓW  

O DOFINANSOWANIE 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

NADNOTECKĄ GRUPĘ RYBACKĄ 
 
 

 

 
 
 
 
 

  



 CZYM ZAJMUJE SIĘ NGR 

Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka dysponuje 

kwotą 9.062.400,00 zł, którą pozyskało w ramach PO 

„Rybactwo i Morze” 2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego. NGR zamierza 

rozdysponować przyznane środki w ramach ogłaszanych 

naborów wniosków na terenie działania NGR. Środki będzie 

można przeznaczyć na działania służące wzmocnieniu 

potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, 

zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej 

obszaru NGR oraz poprawie jakości życia społeczeństwa 

obszaru NGR poprzez aktywizację oraz rozwój 

przedsiębiorczości.  
 

AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW NA 
REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY 
INNE NIŻ LGD:  
 

Termin składania wniosków: w okresie od dnia 14.10.2020 

do dnia 28.10.2020 r. do godz. 16:00.  (w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy,  w godz. od 8:00 do 16:00). 

 

NABÓR NR 38/2020 
P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących 
punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów 
rybactwa. 
 
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi               
57.325,00 zł 
 

NABÓR NR 39/2020 
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 
negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, 
działalnością zwierząt i ludzi. 
 
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi       
9.443,00 zł  
 
NABÓR NR 40/2020 
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru 
NGR. 
 
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 
830.604,00 zł 
 
NABÓR NR 41/2020 
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
 
Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 
116.105,44 zł 
 
Szczegółowe informacje związane z procedurą naborów 

oraz niezbędne dokumenty (w tym. m.in. informacja o 

miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach 

dodatkowych, kryteriach i procedurach oceny operacji, 

katalog beneficjentów) znajdują się na stronie 

www.ngr.pila.pl. 

OBSZAR DZIAŁANIA NGR  

W skład Stowarzyszenia wchodzi siedem gmin 
znajdujących się w granicach administracyjnych 
Wielkopolski: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, 
Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina 
wiejska). 

http://www.ngr.pila.pl/

