


*	wskaźnik	 rybackości	 –	 liczba	 osób	
związana	z	sektorem	rybackim,	przypadająca	
na	1000	mieszkańców

„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” (oś priorytetowa 4)	jest	
jednym	 z	 głównych	 obszarów	 działań	 Programu	Operacyjnego	 „Zrównoważony	 rozwój	
sektora	rybołówstwa	i	nadbrzeżnych	obszarów	rybackich	2007-2013”.	

Podstawowym	założeniem	osi	4	jest	rozwój	społeczno-gospodarczy	obszarów	związanych	z	sektorem	rybackim.	Możliwy	
jest	on	do	osiągnięcia,	przede	wszystkim	poprzez	aktywizację	miejscowej	ludności	do	podejmowania	różnego	rodzaju	inicjatyw	
oraz	przełamywania	 lokalnych	barier.	 Istotnym	aspektem	 jest	 tu	usprawnienie	współpracy	między	władzami	publicznymi,	
a	 organizacjami	 i	 organami	 związanymi	 z	 działalnością	 rybacką,	 w	 ramach	 realizacji	 wspólnych	 projektów.	Wszystkie	 te	
przedsięwzięcia	mają	na	celu	poprawę	warunków	życia	na	obszarach	zależnych	od	rybactwa.	Możliwość	osiągnięcia	 tych	
celów	 umożliwiają	 Lokalne Grupy Rybackie (LGR),	 czyli	 stowarzyszenia,	 w	 skład	 	 których	 wchodzą	 przedstawiciele	
sektora	gospodarczego,	społecznego	oraz	publicznego.	Obejmują	one	obszar,	na	którym	wskaźnik	rybackości*	wynosi	co	
najmniej	0,5.	Zadaniem	LGR	jest	opracowanie	i	wdrażanie	Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR),	
za	pośrednictwem	której	będą	realizowane	założenia	4	osi	priorytetowej.	Do	konkursu	ogłoszonego	przez	Ministerstwo	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	zgłosiło	się	61	grup	z	całej	Polski.	Do	realizacji	LSROR		wybrano	26	grup,	z	czego	4	z	terenu	
województwa	lubuskiego,	a	mianowicie:

•  Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta,

•  Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, 

•  Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”, 

•  „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”.	

Położenie	grup	wraz	
z	 uwzględnieniem	 ich	
administracyjnych	gra-
nic,	w	obrębie	których	
będą	realizowane	Lo-
kalne	Strategie	Rozwoju	
Obszarów	 Rybackich	
przedstawia	 załączona	
mapka.	



Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
LGR	Obra-Warta	będzie	realizować	operacje	na	spójnym	obszarze	położonym	na	granicy	

województwa	wielkopolskiego	i	lubuskiego,	obejmując	gminy:

•  powiatu	międzychodzkiego:	Międzychód,	Sieraków,	Kwilcz,	Chrzypsko	
	Wielkie

•  powiatu	nowotomyskiego:	Miedzichowo,	Zbąszyń
• powiatu	międzyrzeckiego:	Międzyrzecz,	Bledzew,	Przytoczna,	
		Pszczew,	Trzciel

Obszar	 LGR	 Obra-Warta	 odznacza	 się	 wysoką	
lesistością,	która	wynosi	50,47%	powierzchni	całkowitej.	
Teren	 obejmuje	 dorzecza	 rzek	Obry	 i	Warty,	 które	 są	
najważniejszymi	 ciekami	 regionu.	 Znaleźć	 tu	 można	
jeziora	 cieszące	 się	 dużym	 uznaniem	wśród	 turystów	
m.in.	 Jezioro	 Chłop,	 Jezioro	 Lubikowskie	 czy	 Jezioro	
Błędno	należące	do	II	klasy	czystości.	Ogólna	powierzchnia	
zbiorników	 wodnych,	 zarówno	 naturalnych	 jak	 i	 sztucznych,	 to	 3,6%	 obszaru	 LGR.	
Gospodarka	rybacka	jest	prowadzona	w	94	obwodach	rybackich,	zajmujących	teren	7	908	

ha,	z	czego	stawy	rybne	zajmują	powierzchnię	1	629	ha.	Głównym	gatunkiem	hodowlanym	
jest	karp.	

W	ciągu	4	lat	wzrosła	produkcja	takich	gatunków	jak	sandacz,	sielawa,	karaś	czy	szczupak.

Obszar	 posiada	 bogate	 tradycje	 związane	 z	 sektorem	 rybackim.	 Przez	 blisko	 70	 lat	 swego	
istnienia	 Technikum	 Rybackie	 w	 Sierakowie,	 wykształciło	 rzeszę	 rybaków	 do	 dziś	 aktywnie	
działających	na	terenie	naszego	województwa	i	sąsiednich.	Na	terenie	LGR	odbywają	się	połączone	
z	 rybactwem	 wydarzenia	 kulturalne	 jak	 Dni	 Wędzonej	 Sielawy	 w	 Chrzypsku	Wielkim,	 Święto	 Obry		

w	Międzyrzeczu,	„Dni	Morza”	w	Zbąszyniu.	

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”
Obszar	 Lokalnej	 Grupy	 Rybackiej	 „Pojezierze	 Dobiegniewskie”	 położony	 w	 obrębie	

województwa	lubuskiego	i	zachodniopomorskiego,	obejmuje	swoimi	granicami	gminy:	

•  powiatu	strzelecko-drezdeneckiego:	Dobiegniew,	Drezdenko,	Stare	Kurowo,	Zwierzyn,	Strzelce	
					Krajeńskie	 										
•  powiatu	gorzowskiego:	Kłodawa
•  powiatu	międzyrzeckiego:	Skwierzyna
•  powiatu	myśliborskiego:	Nowogródek	Pomorski

Obszar	LGR	charakteryzuje	się	urozmaiconym	i	unikatowym	krajobrazem,	dzięki	pagórkowatej	
rzeźbie	terenu	i	dużej	liczbie	jezior,	wśród	których	do	największych	należą:	

J.	Osiek,	J.	Ostrowieckie	czy	J.	Radęcino.	Wody	płynące	obszaru	
LGR	należą	do	 zlewni	 środkowego	biegu	Odry,	w	skład	której	

wchodzi	 Warta	 wraz	 z	 dopływami:	 Notecią,	 Obrą	 i	 Drawą.	
Ostatnia	 z	 wymienionych	 rzek	 ma	 szczególny	 charakter,	
nie	 tylko	 z	 racji	 tego,	 że	 płynie	 z	 północy	 na	 południe		
i	w	wielu	 fragmentach	ma	charakter	górski,	ale	przede	wszystkim	słynie	z	bytującej	
tu	 do	 lat	 90-tych	 populacji	 łososia	 „drawskiego”.	 Obecnie	 trwają	 tu	 prace	 nad	
restytucją	tego	gatunku.	Dopełnieniem	krajobrazu	są	obszary	leśne,	stanowiące	aż	
58%	ogólnej	powierzchni	LGR,	wśród	których	na	wyróżnienie	zasługuje	Puszcza	
Notecka,	Puszcza	Drawska	oraz	Puszcza	Barlinecka.

Atutem	 przy	 tworzeniu	 oferty	 turystycznej	 obszaru	 LGR	 jest	 nie	 tylko	
wspaniała	 przyroda,	 z	 Drawieńskim	 Parkiem	 Narodowym,	 ale	 również	

lokalna	 kultura.	 Na	 uwagę	 zasługują	 tradycyjne	 produkty	 regionalne	
oraz	 imprezy,	 organizowane	 w	 typowo	 rybackich	 klimatach	 jak:	
Polsko-Niemieckie	 Zawody	 Wędkarskie	 o	 puchar	 Wójta	 Gminy	
Zwierzyn,	 Zawody	 Wędkarskie	 o	 „Puchar	 Srebrnego	 Leszcza”	
w	 Skwierzynie,	 czy	 „Puchar	 Dobiegniewskiego	 Sandacza”.	
Działalność	 rybacką	na	 terenie	LGR	 realizują	33	gospodarstwa	
rybackie	 o	 łącznej	 powierzchni	 ok.	 4400	 ha,	 z	 czego	 obiekty	
stawowe	stanowią	ok.	10%.

•	 powierzchnia	LGR:	1	914	km2

•	 liczba	mieszkańców:	73	545	osób
•	 gęstość	zaludnienia:	38,42	
osoby/km2

•	 wskaźnik	rybackości:	1,11
•	 liczba	członków	LGR:	84
•	 siedziba	LGR:	Dobiegniew
•	 prezes	Zarządu	LGR:	Andrzej	
Kuczyński

•	 limit	środków	finansowych	na	
realizację	LSROR:	15	914	541	zł

kontakt:
ul.	Dembowskiego	2,	66-520	Dobiegniew

tel.	95	761	10	01
e-mail:	urzad@dobiegniew.pl

•	 powierzchnia	LGR:	2	227,33	km2

•	 liczba	mieszkańców:	99	824	osób
•	 gęstość	zaludnienia:	44,82		
osoby/km2

•	 wskaźnik	rybackości:	1,78
•	 liczba	członków	LGR:	91
•	 siedziba	LGR:	Pszczew
•	 prezes	Zarządu	LGR:	Bernard	
Dorożała

•	 limit	środków	finansowych	na	
realizację	LSROR:	34	064	265	zł

kontakt:
ul.	Strażacka	1,	66-330	Pszczew

tel.	95	749	23	17
e-mail:	biuro@lgrow.pl

www.lgrow.pl	



Lokalna Grupa Rybacka  
„Wodny Świat”

Obszar	Lokalnej	Grupy	Rybackiej	„Wodny	Świat”	
obejmuje	swoimi	granicami	gminy:	

•  powiatu	sulęcińskiego:	Krzeszyce,	Lubniewice,	Słońsk,	
				Sulęcin,	Torzym
•		powiatu	świebodzińskiego:	Łagów,	Lubrza
•		powiatu	słubickiego:	Ośno	Lubuskie

Obszar	tej	LGR,	jak	wskazuje	nazwa,	charakteryzuje	
się	 obfitością	 wód	 i	 mnogością	 ich	 form.	 Całkowita	
powierzchnia	 wód	 terenu	 objętego	 realizacją	 LSROR	
wynosi	 ok.	 3	 200	 ha.	 Najistotniejszą	 część	 tych	 wód	
stanowią	103	jeziora	o	powierzchni	powyżej	1ha,	np.	J.	Niesłysz		
i	J.	Trześniowskie	będące	jednym	z	najgłębszych	w	Polsce.	Wody	

płynące	obszaru	należą	do	dorzecza	Odry	i	jednocześnie	w	największym	
stopniu,	do	zlewni	Warty.	Ponadto,	w	granicach	obszaru	LGR	użytkowane	są	42	obiekty	stawowe	z	213	
stawami,	których	powierzchnia	produkcyjna	wynosi	ok.	490	ha.	Oprócz	tego,	cechą	charakterystyczną	
obszaru	jest	wysoki	stopień	zalesienia,	jak	również	bogactwo	form	ochrony	przyrody,	np.	Park	Narodowy	
„Ujście	Warty”,	Łagowski	Park	Krajobrazowy,	obszary	Natura	2000	oraz	liczne	rezerwaty.

Obszar	LGR	posiada	wielowiekowe	tradycje	rybackie,	do	których	bezpośrednio	nawiązuje	międzynarodowa	
impreza	„Święto	Ryby”,	odbywająca	się	każdego	roku	w	Słońsku	czy	też	„W	Krainie	Pstrąga”	w	Torzymiu.	

		Bardzo	istotną	rolę	na	obszarze	LGR	odgrywają	połowy	wędkarskie,	dlatego	też	dla	miłośników	tej	dyscypliny	
organizowane	są	cyklicznie	różnego	rodzaju	zawody	wędkarskie,	np.	Zawody	o	Puchar	Burmistrza	Lubniewic	
czy	Memoriał	 im.	M.	 Gudacza.	Wędkarze	mogą	 poszczycić	 się	 bogactwem	 swoich	 zdobyczy,	 gdyż	
różnorodność	 gatunkowa	 połowów	 jest	 bardzo	 duża:	 leszcz,	 płoć,	 szczupak,	 okoń,	 sum,	 lin,	
sandacz,	węgorz,	karaś,	karp	i	wiele	innych.

„Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”

Obszar	„ŁLGR”	położony	 jest	w	południowo-zachodniej	
części	województwa	 lubuskiego	 i	 obejmuje	dziewięć	gmin	
na	terenach:
• powiatu	 żarskiego:	 Lubsko,	 Jasień,	 Brody,	 Tuplice,		
				Lipinki	Łużyckie,	Trzebiel,	Żary	(wieś)
•  powiatu	żagańskiego:	Wymiarki,	Iłowa

Obszar	 charakteryzuje	 się	 wysoką	 lesistością		
i	niskim	wskaźnikiem	zaludnienia.	Gęsta	sieć	cieków	
wodnych	 zasila	 trzy	 największe	 rzeki	 obszaru:	
Nysę	 Łużycką,	 Czernę,	 Lubszę.	 Wody	 stojące	
reprezentowane	 są	 przez	 jeziora	m.in.	 Brodzkie,	
Płytkie,	 Niwa,	 Słowikowe	 i	 przez	 największy		
w	 Polsce	 zespół	 110	 zbiorników	 wodnych		
tzw.		„Pojezierze	Antropogeniczne”	w		Łuku	Muża-
kowskim	stanowiące	szczególną	grupę	wód	powstałych		

w	 wyrobiskach	 pokopalnianych.	 Atutem	 tego	 regionu	 jest	
niewielkie	 zanieczyszczenie	 środowiska,	 oraz	 duża	 ilość	

zbiorników	wodnych	co	sprzyja,	rozwojowi	turystyki	lokalnej,		
a	położenie	przygraniczne	„ŁLGR”	daje	szansę	na	wykorzystanie	
tego	potencjału	przez	sąsiadów	niemieckich.	Liczne	stawy	
hodowlane	 i	 wyrobiska	 oprócz	 funkcji	 retencyjnej,	
wpływają	na	bioróżnorodność	środowiska	regionu,	jak	
i	poprawiają	walory	estetyczne.	Na	terenie	działania	
„ŁLGR”	 znajduje	 się	 wiele	 pozostałości	 budowli	
i	 urządzeń	 wodnych,	 świadczących	 o	 lokalnych	
tradycjach	hodowli	ryb.

•		powierzchnia	LGR:	1	697	km2

•		liczba	mieszkańców:	50	860	osób
•	 gęstość	zaludnienia:	29,93		
osoby/km2

•	 wskaźnik	rybackości:	0,87
•	 liczba	członków	LGR:	71
•	 siedziba	LGR:	Sulęcin
•	 prezes	Zarządu	LGR:	Agnieszka	
Ciernioch

•	 limit	środków	finansowych	na	
realizację	LSROR:	11	060	446	zł

kontakt:
ul.	Lipowa	18,	69-200	Sulęcin

tel.	95	755	52	46,	755	52	43,	w	51
e-mail:	rozwoj@powiatsulecinski.pl

•	 powierzchnia	obszaru	LGR:	1	382	km2

•	 liczba	mieszkańców:	64	269	osób
•	 gęstość	zaludnienia:	47,41	osoby/km2

•	 wskaźnik	rybackości:	0,63
•	 liczba	członków	LGR:	64
•	 siedziba	LGR:	Lubsko
•	 prezes	Zarządu	LGR:	Marcin	
Biczewski

•	 limit	środków	finansowych	na	
realizację	LSROR:	14	114	862	zł*

kontakt:
ul.	Kopernika	19,	68-300	Lubsko

tel.	68	457	61	20
e-mail:	gruparybacka@lubsko.pl
www.gruparybacka.lubsko.pl



Przyznawanie pomocy finansowej

Na	wdrażanie	osi	priorytetowej	4	przeznaczono	ponad	313	
milionów	euro,	co	stanowi	blisko	32%	środków	dostępnych	
na	finansowanie	całego	PO	RYBY	2007-2013.

Pomoc	 finansowa	 może	 zostać	 przyznana	 na	 realizację	
operacji	w	ramach	następujących	środków	osi	priorytetowej	4:	

4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa:

a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
  atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

• przystosowanie	miejsc,	w	których	będą	świadczone	
usługi	internetowe,

• poprawa	 funkcjonowania	 transportu	 publicznego,		
w	 tym:	 budowa,	 przebudowa,	 remont	 lub	 odbudowa	
obiektów	 małej	 architektury	 służących	 wykonywaniu	
działalności	związanej	z	tym	transportem,	np.	przystanki,	
ogrodzenia,	śmietniki,

• „ożywienie”	 miejscowości	 przez	 realizację	
zintegrowanego	projektu	polegającego	na	 remoncie	
chodników,	parkingów,	placów,	ścieżek	rowerowych,	
terenów	 zielonych,	 parków,	 budynków	 i	 obiektów	
publicznych	pełniących	funkcje	społeczno-kulturalne,	
sportowe,	rekreacyjne	lub	ich	wyposażenie,	

• remont,	 odbudowa	 lub	 przebudowa	 obiektów	
wpisanych	 do	 rejestru	 zabytków	 lub	 objętych	
wojewódzką	ewidencją	zabytków,

• organizowanie	kół	zainteresowań	dla	dzieci	i	młodzieży,

• budowa,	 remont,	 przebudowa	 małej	 infrastruktury	
turystycznej	 –	 przystanie,	 kąpieliska,	 punkty	
widokowe,	 miejsca	 wypoczynkowe	 i	 biwakowe,	
trasy	 turystyczne,	 łowiska	 dla	 wędkarzy,	 punkty	
informacji	 turystycznej	wraz	ze	ścieżkami	 i	drogami	
dojazdowymi	do	miejsc	objętych	inwestycją,

• dostosowanie	obiektów	turystycznych	i	rekreacyjno-
sportowych	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych,

• tworzenie	muzeów,	izb	regionalnych,	izb	pamięci	
lub	skansenów,

• promocja	obszaru	objętego	LSROR.

Wysokość pomocy:
Pomoc	 na	 realizację	 powyższych	

działań	 przyznaje	 się	 jako	 zwrot	
kosztów	 kwalifikowalnych	 do 85%.	
Kosztami	 tymi	 są	 wydatki	 poniesione	
przez	 beneficjenta	 na	 wykonanie	
operacji.	 Informacje	 o	 tym,	 które		
z	poniesionych	kosztów	mogą	zostać	
zrefundowane,	dostępne	są	w	biurach	
LGR.	 Dodatkowo	 pomoc	 przyznana	
jednemu	 beneficjetowi	 nie	 może	
przekroczyć	kwoty	2 000 000 zł,	przy	
czym	 limit	 środków	 przeznaczonych	
na	 jedną	 operację	 to	 maksymalnie		
1 000 000 zł.

b. Restrukturyzacja i reorientacja  
działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną 
z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem:

• budowa,	przebudowa,	rozbiórka
	 i	 wyposażenie	 obiektów,	 w	 których	 ma	 być	

lub	jest	prowadzona	działalność	gospodarcza,
• zagospodarowanie	terenu,	na	którym	ma	być	lub	jest	

prowadzona	działalność	gospodarcza,
• remont	i	adaptacja	statku	rybackiego	do	prowadzenia	

działalności	gospodarczej,
• udział	 w	 kursach,	 szkoleniach,	 studiach,	 stażach	

i	 innych	 mających	 na	 celu	 zmianę	 kwalifikacji	
zawodowych.

Wysokość pomocy:
–	 do	60%	poniesionych	kosztów,
–	 do	 600	 000	 zł	 na	 jednego	 beneficjenta	 w	 okresie	

realizacji	Programu,
–	 do	300	000	zł	na	jedną	operację.

c. Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa:

• tworzenie	i	rozwój	systemów	sprzedaży	bezpośredniej	
produktów	rybactwa,

• podejmowanie	 i	 rozwój	 działalności	 gospodarczej		
w	zakresie:
–	 konserwacji	i	naprawy	pojazdów	samochodowych,	

z	wyłączeniem	motocykli,

Trwają	 prace	 nad	 rozszerzeniem	
zakresu	dostępności	środków	na	
wsparcie	infrastruktury	drobnego	
rybactwa



–	 naprawy	 i	 konserwacji
				statków	i	łodzi,
–		handlu	detalicznego,
	 	 z	wyłączeniem	 han-	
	 	 dlu	 pojazdami	 sa-
				mochodowymi,
–	 działalności	 usłu-
	 gowej	 związanej
	 	 z	 wyżywieniem,
–	 działalności	 zwią-
			zanej	z	oprogramo-
		waniem	i	doradztwem
		w	zakresie	informatyki

	 	 oraz	 działalności	 po-
			wiązanej,

–	 	 działalności	 prawniczej,
	 	 	 rachunkowo-ks ięgowe j

					i	doradztwa	podatkowego,
–	 działalności	 w	 zakresie	 architektury
						i	inżynierii,	badań	i	analiz	technicznych,

–		opieki	zdrowotnej,
–	 	 	 działalności	 sportowej,	 rozry-
					wkowej	i	rekreacyjnej,
–	 	 naprawy	 i	 konserwacji	 kom-
	 	 puterów	 oraz	 artykułów	
								użytku	osobistego	i	domowego,
–			wykonywania	robót	budowlanych	
wykończeniowych.

Wysokość pomocy:
–		do	60%	poniesionych	kosztów,

–		do	400	000	zł	na	jednego	beneficjenta	
														w		okresie	realizacji	Programu,
–		do	200	000	zł	na	jedną	operację.

d. Ochrona środowiska  
i dziedzictwa przyrod-
niczego na obszarach 
zależnych od rybac-
twa w celu utrzyma-
nia jego atrakcyjno-
ści oraz przywracanie 
potencjału produkcyj-
nego sektora rybac-
twa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej:

• inwestycje	melioracyjne:
–	 rekultywacja,	renaturyzacja		

i	utrzymanie	zbiorników	wodnych,
–	 ochrona	przeciwpowodziowa,
–	 regulacja	możliwości	retencyjnych	wód	przez	

realizację	programu	małej	retencji,
–	 racjonalne	gospodarowanie	zasobami	wodnymi,
–	 ukształtowanie	trasy	regulacyjnej	linii	brzegowej,

• budowa,	 odbudowa	 lub	 zabezpieczenie	 szlaków	
wodnych,	

• zachowanie	różnorodności	biologicznej	i	chronionych	
gatunków	ryb	lub	innych	organizmów	wodnych,

• zachowanie	 i	 zabezpieczenie	 obszarów	 objętych	
szczególnymi	 formami	 ochrony	 przyrody,	 w	 tym	
Natura	2000,

• renowacja,	zabezpieczenie	i	oznakowanie	kąpielisk,

• zabezpieczenie	i	oznakowanie	pomników	przyrody,

• remont	 lub	 odbudowa	 budynków	 związanych		
z	prowadzeniem	działalności	rybackiej,	uszkodzonych	
albo	zniszczonych	w	wyniku	klęski	żywiołowej,

Tab.1	Przewidywane	zagospodarowanie	środków	osi	priorytetowej	4	przez	Lokalne	Grupy	Rybackie	województwa	lubuskiego.



• zabiegi	 związane	 z	 usuwaniem	 szkód	 powstałych		
w	wyniku	klęsk	żywiołowych	w	wodach	śródlądowych	
i	 morskich	 oraz	 odtworzenie	 pierwotnego	 stanu	
środowiska	tych	obszarów.

Wysokość pomocy:
–	 do	100%	poniesionych	kosztów,
–	 do	2	000	000	 zł	 na	 jednego	beneficjenta	w	okresie	

realizacji	Programu,
–	 do	1	000	000	zł	na	jedną	operację.

e. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 
nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych 
społeczności:

• administrowanie	LGR,
• badania	dotyczące	obszaru	objętego	LSROR,
• działania	 informacyjne	 dotyczące	 przygotowania		

i	realizacji	LSROR	lub	działalności	LGR,
• szkolenia	 pracowników	 LGR,	 członków	 zarządu,		

a	także	członków	komitetu,
• realizacja	wydarzeń	promocyjnych	oraz	kulturalnych	

związanych	 z	 obszarem	 objętym	 LSROR	 lub	
działalnością	LGR,

• działania	aktywizujące	lokalne	społeczności.

Wysokość pomocy:
–	 max	do	100%	poniesionych	kosztów,
–	 do	 wysokości	 limitu	 określonego	 w	 umowie		

o	warunkach	i	realizacji	LSROR.

Podmiotami	 ubiegającymi	 się	
o	 uzyskanie	 wsparcia	 finansowego	
(beneficjentami)	mogą	być	mieszkańcy	
i	instytucje	mieszczące	się	na	obszarze	
objętym	 realizacją	 LSROR.	 Projekt	
planowanej	 operacji	 załączony	
do	 wniosku	 o	 dofinansowanie,	
beneficjent	 składa	 do	 biur	 Lokalnych	
Grup	Rybackich	(1),	w	wyznaczonych	przez	nie	 terminach.	
Członkowie	 LGR,	 tworzący	 tzw.	 Komitet,	 dokonują	 oceny		
i	wyboru	operacji:

• zgodnych	z	LSROR,
• realizowanych	na	obszarach	objętych	LSROR.

LGR,	po	sporządzeniu	listy	operacji,	wy-
branych	do	przyznania	pomocy,	kieru-
je	 ją	do	Samorządu	Województwa	
(SW)	 (2),	 który	 weryfikuje	 ope-
racje	pod	względem	zgodności	
z	 przepisami	 prawa	 wspól-
notowego	 i	 krajowego.	 SW		
w	przypadku	pozytywnej	oce-
ny	 wniosków	 i	 dostępności	
środków	finansowych,	podpi-
suje	 umowy	 z	 beneficjentami	
na	 realizację	 operacji	 (3),	 kon-
troluje	 przebieg	 przedsięwzięcia		
i	wnioskuje	do	Agencji	Restrukturyza-
cji	 i	Modernizacji	Rolnictwa	o	wypłacenie	
należnych	środków	finansowych	(5).	Powyższą	procedurę	przy-
znawania	pomocy	 finansowej	przedstawia	załączony	schemat	
(Ryc.	1).	

Ryc.	1	Schemat	realizacji	osi	priorytetowej	4.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja:

• przyczyni	 się	 do	 powstania	 trwałych	 korzyści	
gospodarczych	 -	 weryfikacja	 na	 podstawie	 planu	
biznesowego	operacji;

• będzie	 realizowana	 z	 zapewnieniem	 należytych	
gwarancji	 technicznych	 -	weryfikacja	 na	 podstawie	
pozwolenia	 budowlanego	 lub	 zgłoszenia	 robót	
budowlanych,	pozwolenia	wodnoprawnego;

• ma	zapewnioną	gospodarczą	trwałość	–	min.	10-letni	
okres	 użytkowania	 obiektów	 budowlanych	 oraz	 5-
letni	 okres	 eksploatacji	 narzędzi	 i	 urządzeń	 oraz	
wyposażenia;

• nie	wpłynie	negatywnie	na	środowisko	oraz	ochronę	
żywych	zasobów	wód.

Wnioskodawcą	może	być	również	
LGR,	w	przypadku	ubiegania	się		
o	 dofinansowanie	 do	 swojego	
funkcjonowania	 lub	 też	 promo-
wania	 współpracy	 międzynaro-
dowej	 lub	 międzyregionalnej.	
W	tej	sytuacji	wniosek	składany	
jest	bezpośrednio	do	Samorządu	
Województwa.

4.2. Wsparcie na rzecz współpracy między-
regionalnej i międzynarodowej:

a. Promowanie współpracy LGR o charakterze 
międzyregionalnym lub międzynarodowym: 
• organizacja	spotkań,	szkoleń,	konferencji	i	wyjazdów	

studyjnych,	mających	na	celu	nawiązanie	współpracy,	
zdobycie	wiedzy,	wymianę	informacji	 i	doświadczeń	
lub	realizację	wspólnego	przedsięwzięcia,

• prowadzenie	 działań	 mających	 na	 celu	 promocję		
i	rozwój	obszarów	zależnych	od	rybactwa.




