
CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

I.  
Upowszechnianie wiedzy i rozwój 

kompetencji 
 

1. Edukacja uzupełniająca 

społeczności lokalnej, przede 

wszystkim z zakresu lokalnego 

potencjału i możliwości jego 

wykorzystania 

2. Nabywanie nowych kwalifikacji 

przez osoby z branży rybackiej 

3. Profesjonalizacja działań LGRBK 

4. Promocja obszaru LGRBK 

5. Współpraca międzyregionalna 

i międzynarodowa z innymi LGR 

1. Organizowanie kół zainteresowań 
dla młodzieży 

2. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, 
stażach i innych formach kształcenia 
mającego na celu zmianę kwalifikacji 
zawodowych 

3. Administrowanie LGR 

4. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR 
5. Działania informacyjne dotyczące 

przygotowania lub realizacji LSROR 
lub działalności LGR 

6. Szkolenia pracowników LGR, członków 
zarządu oraz członków komitetu LGR 

7. Promocja obszaru objętego LSROR 
8. Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i 

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

9. Prowadzenie działań mających na celu 

promocję i rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa 

II.  

Poprawa jakości infrastruktury 
i rozwój potencjału turystycznego 

 

1. Podniesienie standardu usług 

publicznych 

2. Rewitalizacja przestrzeni i 

obiektów publicznych 

3. Ochrona obiektów zabytkowych 

i eksponowanie lokalnej tradycji, w 

tym związanej z rybactwem 

4. Rozwój infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej 

5. Organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych 

1. Poprawa funkcjonowania transportu 
publicznego przez budowę, przebudowę, 
remont lub odbudowę obiektów małej 
architektury służących wykonywaniu 

działalności związanej z tym transportem 
2. Rewitalizacja miejscowości przez realizację 

zintegrowanego projektu polegającego w 
szczególności na remoncie chodników, 
parkingów, placów, ścieżek rowerowych, 
terenów zielonych, parków, budynków i 

obiektów publicznych pełniących funkcje 
społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne 
lub ich wyposażaniu 

3. Remont, odbudowa lub przebudowa obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją zabytków 

4. Budowa, remont lub przebudowa małej 

infrastruktury turystycznej, w szczególności 
przystani, kąpielisk, punktów widokowych, 
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów 
informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i 

drogami dojazdowymi do miejsc objętych 
inwestycją 

5. Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb 
pamięci lub skansenów mających na celu 
prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i 
obyczajów, w szczególności związanych z 
tradycjami rybackimi 

6. Budowa, odbudowa lub zabezpieczenie 

szlaków wodnych 
7. Renowacja, zabezpieczanie i oznakowanie 

kąpielisk 
8. Dostosowanie obiektów turystycznych 

i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

9. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub 

kulturalnych związanych z obszarem objętym 
LSROR lub działalnością LGR 



10. Działania aktywizujące lokalne społeczności 

III.  

Rozwój przedsiębiorczości 
i utrzymanie potencjału gospodarki 

rybackiej 
 

1. Wsparcie podmiotów sektora 

rybackiego w restrukturyzacji i 

reorientacji działalności 

gospodarczej 

2. Tworzenie markowych produktów 

rybackich i wsparcie ich sprzedaży 

bezpośredniej 

3. Rozwój mikro- i małych 

przedsiębiorstw 

4. Utrzymanie potencjału gospodarki 

rybackiej 

1. Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, 
w których ma być lub jest prowadzona 
działalność gospodarcza, lub 
unieszkodliwianie odpadów pochodzących z 

rozbiórki 
2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być 

prowadzona działalność gospodarcza 
3. Wyposażanie obiektów, w których ma być lub 

jest prowadzona działalność gospodarcza, w 
zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia 

4. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży 

bezpośredniej produktów rybactwa 
5. Podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczej w zakresie: 
a) konserwacji i naprawy pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli, 

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, 

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem 
handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi, 

d) działalności usługowej związanej 
z wyżywieniem, 

e) działalności związanej z oprogramowaniem 
i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalności powiązanej, 
f) działalności prawniczej, rachunkowo-

księgowej i doradztwa podatkowego, 
g) działalności w zakresie architektury 

i inżynierii, badań i analiz technicznych, 

h) opieki zdrowotnej, 

i) działalności sportowej, rozrywkowej 
i rekreacyjnej, 

j) naprawy i konserwacji komputerów 
i artykułów użytku osobistego 
i domowego, 

k) wykonywania robót budowlanych 
wykończeniowych 

6. Remont lub odbudowa budynków lub budowli, 
wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, związanych z prowadzeniem 
działalności rybackiej, uszkodzonych albo 
zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia działalności 
rybackiej 

IV.  
Ochrona środowiska 

 

1. Inwestycje melioracyjne, 

polegające przede wszystkim na 

ochronie przeciwpowodziowej 

2. Ochrona bogactwa przyrodniczego 

3. Rozwój odnawialnych źródeł 

energii 

4. Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

1. Inwestycje melioracyjne związane z: 
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją 

i utrzymaniem, zbiorników wodnych, 
b) ochroną przeciwpowodziową, 
c) regulacją możliwości retencyjnych wód 

przez realizację programu małej retencji, 
d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami 

wodnymi, 
e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii 

brzegowej  
– z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych 
dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb 

lub innych organizmów wodnych 
2. Zachowanie różnorodności biologicznej 



i chronionych gatunków ryb lub innych 

organizmów wodnych 
3. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów 

objętych szczególnymi formami ochrony 
przyrody, w tym Natura 2000 

4. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników 
przyrody 

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

 


