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

kierowanego przez społeczność 

                                                           
 

 
1
 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. 
2
 Jeśli dotyczy. 

Poddziałanie:  

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

rok  naboru półrocze 
fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2 

2016 

I     

II    
 

2017 

I    

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby (nabór 1/3.2./2017)   

1 975 791,25 zł 

Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w 

sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych 

z działalnością rybacką (nabór 1/3.3./2017)   

217 536,000 zł 
 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 

dostaw produktów rybactwa (nabór 1/3.1./2017)   

297 456,46 zł 

II    
Przedsięwzięcie: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające 

dostęp osobom z niepełnosprawnością (nabory 1/1.3./2017, 2/1.3./2017) 



1 886 299,23 zł 

 

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby (nabór 2/3.2./2017)   

1 558 692,49 zł 

Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w 

sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych 

z działalnością rybacką (nabór 2/3.3./2017)   

63 741,96 zł 
 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 

dostaw produktów rybactwa (nabór 2/3.1./2017)   

122 706,44 zł 

2018 

I    
 

II    

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby (nabór 1/3.2./2018)   

34 588,98 zł 

Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w 

sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych 

z działalnością rybacką (nabór 1/3.3./2018)   

0,00 zł 
 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 

dostaw produktów rybactwa (nabór 1/3.1./2018)   

0,00 zł 

2019 

I    
 

II     

2020 I     



II    

Przedsięwzięcie: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające 

dostęp osobom z niepełnosprawnością (nabór 1/1.3./2020)   

161 750,38 zł 

 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na 

obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu 

dostaw produktów rybactwa (nabór 1/3.1./2020)   

54 199,18 zł 

 

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby  (nabór 1/3.2./2020)   

556 644,00 zł 

 

Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w 

sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych 

z działalnością rybacką (nabór 1/3.3./2020)   

120 915,00 zł 

2021 

I     

II    

Przedsięwzięcie: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające 

dostęp osobom z niepełnosprawnością (nabór 1/1.3./2021)   

360 000,00 zł  

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby  (nabór 1/3.2./2021)  

668 899,83 zł 

Przedsięwzięcie: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w 

sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych 

z działalnością rybacką (nabór 1/3.3./2021)   

130 000,00 zł 



 

2022 

I     

II     

2023 

I     

II     


