
Budżet LSR DLGR z przypisanymi wartościami do poszczególnych celów i przedsięwzięć 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Kwota alokacji 

Cel, zgodnie z 
rozporządzeniem 

(dla naborów 
wniosków) 

Cel ogólny 1: 
Wsparcie 
rozwoju 
przedsiębiorcz
ości na 
obszarze LSR 
do 2022 roku 

Cel szczegółowy 
1.1.: Podnoszenie 
wartości 
produktów 
rybactwa oraz 
dywersyfikacja 
dochodów  
lub zatrudnienia na 
obszarze LSR do 
2022 roku 

Przed. 1.1.1: Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa poprzez tworzenie lub 
rozwijanie łańcucha dostaw produktów 
sektora rybołówstwa, rybactwa 
śródlądowego i akwakultury na obszarze 
LSR do 2022 roku 

1 845 000,00 

§ 2 pkt 1 
Podnoszenie 
wartości produktów, 
tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie 
młodych ludzi i 
propagowanie 
innowacji na 
wszystkich etapach 
łańcucha dostaw 
produktów w 
sektorze 
rybołówstwa i 
akwakultury 

Przed. 1.1.2: Wspieranie 
przedsiębiorczości lub innowacji młodych 
ludzi w łańcuchu dostaw produktów 
sektora rybołówstwa, rybactwa 
śródlądowego i akwakultury na obszarze 
LSR do 2022 roku 

375 000,00 

Przed. 1.1.3: Różnicowanie działalności 
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia lub 
utrzymania miejsc pracy, nie związanych z 
podstawową działalnością rybacką na 
obszarze LSR do 2022 roku 

3 900 570,60 

§ 2 pkt 2 Wspieranie 
różnicowania 
działalności w 
ramach rybołówstwa 
przemysłowego i 
poza nim, 
wspieranie uczenia 
się przez  całe życie 
i tworzenie miejsc 
pracy na obszarach 
rybackich i 
obszarach 
akwakultury 

Przed. 1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie 
lub rozwijanie działalności gospodarczej 
służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 
roku 

3 570 000,00 

Cel ogólny 2. 
Poprawa 
atrakcyjności 
obszaru LSR 
do 2022 roku 

Cel szczegółowy 
2.1.: Rozbudowa i 
poprawa standardu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej na 
obszarze LSR do 
2022 roku 

Przed. 2.1.1: Tworzenie, rozwój, 
wyposażenie infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 
publiczny historycznie lub terytorialnie 
związanych z działalnością rybacką na 
obszarze LSR do 2022 roku 

5 276 300,24 

 
§ 2 pkt 4 
Propagowanie 
dobrostanu 
społecznego i 
dziedzictwa 
kulturowego na 
obszarach rybackich 
i obszarach 
akwakultury, w tym 
dziedzictwa 
kulturowego 
rybołówstwa i 
akwakultury oraz 
morskiego 
dziedzictwa 
kulturowego 

Cel szczegółowy 
2.2: Propagowanie 
rybackiego 
dziedzictwa 
kulturowego na 
obszarze LSR do 
2022 roku 

 
 
 
Przed. 2.2.1: Promowanie, zachowanie lub 
upowszechnianie rybackiego dziedzictwa 
kulturowego na obszarze LSR do 2022 
roku 

1 368 837,00 
 

Cel szczegółowy 
2.3: Ochrona 
zasobów 
przyrodniczych 
obszaru LSR do 
2022 roku 

Przed. 2.3.1: Wspieranie atutów 
środowiska wodnego poprzez 
przeciwdziałanie kłusownictwu na 
obszarze LSR do 2022 roku 

150 000,00 

§ 2 pkt 3    
Wspieranie i 
wykorzystywanie 
atutów środowiska 
na obszarach 
rybackich i 
obszarach 
akwakultury, w tym 
operacje na rzecz 



łagodzenia zmiany 
klimatu 

Cel ogólny 3. 
Wsparcie 
aktywności 
mieszkańców 
obszaru LSR 
do 2022 roku 

Cel szczegółowy 
3.1: Powierzenie 
społecznościom 
rybackim 
ważniejszej roli w 
rozwoju lokalnym 
i zarządzaniu 
lokalnymi 
zasobami 
rybołówstwa 
obszaru LSR do 
2022 roku 

Przed. 3.1.1: Wspieranie dialogu 
społecznego i udziału lokalnych 
społeczności w badaniu i zarządzaniu 
zasobami rybołówstwa na obszarze LSR 
do 2022 roku 

140 000,00 

§ 2 pkt 5 
Powierzenie 
społecznościom 
rybackim 
ważniejszej roli w 
rozwoju lokalnym 
oraz zarządzaniu 
lokalnymi zasobami 
rybołówstwa i 
działalnością 
morską 

Cel szczegółowy: 
3.2. Wsparcie 
aktywności 
społeczności 
rybackiej do 2022 
roku 

Przed. 3.2.1: Funkcjonowanie DLGR do 
2022 roku 

2 550 000,00 

 

RAZEM 19 175 707,84    
 


