NABÓR WNIOSKÓW
DOFINANSOWANIE DLA SEKTORÓW:
PUBLICZNEGO, SPOŁECZNEGO i GOSPODARCZEGO

NABÓR 6/2018 - PORiM
ZAKRES

Realizacja celów:
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.
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu.
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego.
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi
zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

WYSOKOŚĆ
LIMITU

Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych – 419 200,00 zł, w tym:
1) Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej (1.1.2)– 299 000,00 zł.
2)
3)

Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych (1.1.4) –
80 200,00 zł
Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych i tras turystycznych
(1.2.1) – 40 000,00 zł

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy –
606 369,00 zł. w tym:
1) Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności
gospodarczej (2.1.1) – 23 680,00 zł w tym:
2) Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności
gospodarczej (2.1.1) – 47 233,00 zł w tym:
3) Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów
turystycznych pom marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) –
359 456,00 zł.
4) Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem
zasobów naturalnych (2.3.2) – 176 000,00 zł.

Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu – 50 000,00 zł,
w tym:
1) wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych (3.1.1) –
50 000,00 zł.
TERMIN
SKŁADANIA
WNIOSKÓW
MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW

26 listopada – 21 grudnia 2018 r. do godz. 12:00
(konsultacje w ramach naborów udzielane są tylko do 19 grudnia 2018r.)

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
Więcej informacji:
Biuro Wilkasy: +48 87 428 29 51, Biuro Węgorzewo: +48 87 428 47 41
oraz na stronie: www.mazurylgr.pl

Plakat opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

