
 

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 
 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie 

 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, w ramach środka 

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na  

Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych  

od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  

oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, 

 w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej  

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

1. Termin składania wniosków: 
od 08.08.2011r. do 23.09.2011r. 

 

2. Miejsce składania wniosków: 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 

egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD) osobiście 

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” 

43-430 Skoczów przy ul. Mickiewicza 9, II piętro pokój nr 8,  

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15.30. 

 

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej 

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które 

dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych 

następujących Instytucji: 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: www.zabikraj.pl w zakładce 

Realizacja LSROR, podzakładce Konkursy 

-  Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy 

LGR/Żabi Kraj 

 

4. Limit dostępnych środków finansowych: 
Limit środków dostępnych w konkursie: 2 874 514,72 zł w tym:  

- dla sektora gospodarczego i społecznego: : 1 437 257,36 zł 

- dla sektora publicznego: 1 437 257,36 zł. 

Minimalna ilość punktów wymagana do wyboru operacji do dofinansowania: 8,4 pkt. 

 

5. Dodatkowe informacje: 

Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR „Żabi Kraj” 

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel. (33) 48 74 955, 797 410 134, e-mail: 

projekty@zabikraj.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział 

Terenów Wiejskich, Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 550, tel. (32) 77 40 550. 
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