
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność 

                                                           

 
 

Poddziałanie:  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” 

rok  naboru półrocze 
 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFMR2 

2016 
I  

II  

2017 

I 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, 
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji  
na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury – 149 975,61 zł 
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 -1 200 000,00 zł 
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu – 300 000 zł 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,  
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury  
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego – 1 125 287,85 zł 
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli  
w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami 
rybołówstwa i działalnością morską – 0,00 zł 

II 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, 
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji  
na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury - 1 850 024,39 zł 
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 - 1 200 000,00 zł 
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu –300 000 zł 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,  
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury  
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego –  1 874 712,15 zł 
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli  
w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami 



 
 
 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie 
naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z 
naborów. 

rybołówstwa i działalnością morską –300 000,00 zł 

2018 
I 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, 
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji  
na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury –400 000,00 zł 
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 - 300 000,00 zł 
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu –500 000,00 zł 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,  
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury  
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego - 500 000,00 zł 
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli  
w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami 
rybołówstwa i działalnością morską –200 000,00 zł 

II  

2019 
I  

II  

2020 
I  

II  

2021 
I  

II  

2022 
I  

II  

2023 
I  

II  


