Dofinansowanie za pośrednictwem NGR
Za pośrednictwem NGR można składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych
naborów wniosków, na realizację operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nabory wniosków skierowane są do ogółu
społeczeństwa, w tym potencjalnych beneficjentów, w szczególności:
- przedsiębiorców, rybaków i ich rodzin, pracowników, przetwórców z sektora rybackiego,
rolników,
- osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp. na obszarze
NGR,
- organizacji społecznych, instytucji i związków w tym zrzeszających rybaków,
- mieszkańców obszaru NGR, gmin, podmiotów pośredniczących, np. firm konsultingowych,
- grup defaworyzowanych.

Wszystkie usługi świadczone
przez Nadnotecką Grupę Rybacką
są całkowicie bezpłatne dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.
Na stronie internetowej www.ngr.pila.pl
w zakładce PO RYBY 2014-2020
znajdują się dokumenty, które określają
m.in. aktualny harmonogram naborów
wniosków, procedury i wytyczne, typy
operacji preferowane w LSR, kryteria
wyboru operacji, cele i przedsięwzięcia
LSR.

BIURO NGR
NGR zaprasza do biura, w którym nasi
pracownicy udzielą Państwu bezpłatnego
doradztwa w zakresie przygotowania
projektów związanych z realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju.
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INFORMACJA NA TEMAT GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR
ORAZ PO RYBY 2014-2020
Działalność NGR
Stowarzyszenie
Nadnotecka
Grupa
Rybacka (NGR) powstało w dniu 27 lipca
2009 roku przy udziale przedstawicieli
sektora rybackiego i wsparciu lokalnych
władz samorządowych.
W latach 2010-2015 NGR wdrażała
Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów
Rybackich na terenie siedmiu gmin,
z których tylko pięć pokrywa się z obecnym
obszarem. W 2015 roku minął czas
obowiązywania LSROR, której realizacja
zaowocowała wieloma przedsięwzięciami
mającymi pozytywny wpływ na rozwój
obszaru
NGR.
Wobec
możliwości
wykorzystania środków unijnych kolejnej
perspektywy
finansowej
Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 20142020”, NGR podjęła się opracowania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność na kolejne lata.

17
maja
2016
roku
podpisano
umowę z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego na jej realizację, na mocy
której Stowarzyszenie NGR w ramach
Programu Operacyjny „Rybactwo i Morze”
2014-2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego
pozyskało kwotę 12.000.000,00 PLN.
NGR zamierza rozdysponować przyznane
środki na realizację operacji w ramach
LSR, wdrożenie projektów współpracy
oraz koszty bieżące i aktywizację. Środki
będzie można przeznaczyć na działania
służące wzmocnieniu potencjału sektora
rybackiego na obszarze NGR, zwiększenie
atrakcyjności
i
konkurencyjności
turystycznej obszaru NGR oraz poprawę
jakości życia społeczeństwa obszaru
NGR poprzez aktywizację oraz rozwój
przedsiębiorczości.

Obszar działania NGR
NGR wdraża
LSR w ramach PO
„Rybactwo i Morze” na obszarze 7 gmin
członkowskich, tj.: Drawsko, Krzyż Wlkp.,
Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież
i Czarnków.
Teren Gmin wchodzący w skład NGR
to obszar, którego największym atutem
turystycznym
jest
przyroda:
lasy
zajmujące połowę powierzchni, liczne
jeziora i gęsta sieć rzek. Sieć szlaków do
uprawiania różnego rodzaju wędrówek
(pieszych,
rowerowych,
kajakowych,
konnych) uzupełniana jest o elementy
infrastruktury
turystycznej,
przybywa
też miejsc noclegowych i placówek
gastronomicznych.

Liczne jeziora na tym terenie przyciągają
wędkarzy, a rzeki o przebiegu górskim
(Piława, Dobrzyca, Bukówka) dają też
możliwość łowienia ryb łososiowatych.
Tutejsze
lasy
słyną
z
bogactwa
runa leśnego. Kajakarze korzystają
z popularnych szlaków Gwdy oraz jej
dopływów: Dobrzycy, Piławy i Rurzycy,
ale na wytrawnych wodniaków czekają też
inne, trudniejsze rzeki: Bukówka, Krępica,
Łomnica, Człopica. Na terenie NGR
łącznie funkcjonuje około 50 podmiotów
rybackich, w tym 43 to hodowcy stawowi,
a 7 to użytkownicy jezior. Całkowita
wartość produkcji to ponad 11,5 mln pln.

