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ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ GMINY 
 (będące członkami Lokalnej Grupy Rybackiej) 

 

 

§ 8. 1. Operacje w zakresie ochrony środowiska w obszarach zależnych 

głównie od rybactwa, a także ochrony i poprawy dziedzictwa przyrodniczego na 

tych obszarach w celu utrzymania jego atrakcyjności mogą obejmować: 

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 

 oraz zasad zrównoważonego rozwoju; 

2) operacje związane z modernizacją i tworzeniem nowych obiektów 

 służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

3) oczyszczanie i odmulanie stawów i zbiorników wodnych w celu 

utrzymania lub poprawy atrakcyjności regionu; 

4) ochronę linii brzegowej; 

5) działania mające na celu poprawę jakości wód w zbiornikach 

wodnych oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do 

poprawy stanu środowiska naturalnego. 

 

3. Refundacji podlega do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Pomoc na operacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się i wypłaca do 

wysokości limitu, który w okresie realizacji programu operacyjnego wynosi 

maksymalnie 1.000.000 zł na operację. 

 

§ 9. 1. Operacje w zakresie regeneracji i rozwoju miejscowości i wsi  na 

terenach przybrzeżnych morza bałtyckiego, jezior i skupisk obiektów hodowlanych, 

gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i 

poprawy dziedzictwa architektonicznego mogą obejmować: 

1) inwestycje związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej 

miejscowości i wsi, w tym ulic, chodników, placów, parkingów, ścieżek 

rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku; 

2) budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie budynków i obiektów 

publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, 
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rekreacyjne, edukacyjne, związane z pomocą społeczną lub ochroną 

zdrowia mieszkańców miejscowości i wsi;  

3) remont, odbudowę lub modernizację budynków i obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,. 

3. Refundacji podlega do 85 % kosztów kwalifikowalnych operacji, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Pomoc na operacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się i wypłaca do 

wysokości limitu, który w okresie realizacji programu operacyjnego wynosi 

maksymalnie 1.000.000 zł na operację. 

 

§ 10. 1. Operacje w zakresie przywracania potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub 

przemysłowej mogą obejmować: 

1) remont lub odbudowę budynków, budowli, sprzętu i wyposażenia 

służącego do prowadzenia działalności rybackiej, uszkodzonych lub 

zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej; 

2) usuwanie zanieczyszczeń i odtwarzanie stanu środowiska naturalnego 

śródlądowych wód powierzchniowych, wód przybrzeżnych i morskich 

wód wewnętrznych po klęsce żywiołowej lub przemysłowej; 

3. Refundacji podlega do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Pomoc na operacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się i wypłaca do 

wysokości limitu, który w okresie realizacji programu operacyjnego wynosi 

maksymalnie 400.000 zł na jednego beneficjenta. 

 


