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ZAKRES TEMATÓW DO REALIZACJI PRZEZ OSOBY 
FIZYCZNE I PRAWNE  

W RAMACH LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 
 

 

§ 3. 1. Operacje w zakresie wzmocnienia konkurencyjności obszarów 

zależnych głównie od rybactwa mogą obejmować: 

1) inwestycje poprawiające dostęp do Internetu, 

2) promocję obszaru objętego strategią, 

3) aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy; 

4) propagowanie edukacji i podnoszenia poziomu wiedzy na poziomie 

przedszkolnym i szkolnym. 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się podmiotom 

określonym w art. 9 ust. 1 ustawy zameldowanym na pobyt stały lub prowadzącym 

działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. 

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

mowa w ust. 1. 

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

wysokości limitu, który w okresie realizacji programu operacyjnego wynosi 

maksymalnie 500.000 zł na jednego beneficjenta. 

 

§ 4. 1. Operacje w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności 

gospodarczej oraz operacje w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa mogą 

obejmować: 

1) budowę, przebudowę i modernizację obiektów służących do prowadzenia 

działalności gospodarczej wraz z zakupem instalacji technicznych oraz koszty 

rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność 

gospodarcza; 

3) zakup, transport i montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażeniu i sprzętu 

niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej; 

4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 

podejmowanej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim; 
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5) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

służących do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą; 

6) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach  i innych formach kształcenia 

mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, 

 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się: 

1) osobie fizycznej lub prawnej, która z prowadzi działalność z zakresu chowu lub 

hodowli ryb na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich i 

jest podmiotem uprawnionym do rybactwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  

2) osobie fizycznej lub prawnej, która jest uprawniona do rybactwa w obwodzie 

rybackim i prowadzi działalność w zakresie rybactwa śródlądowego na terenie gmin 

objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich; 

3) osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa i 

obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz utylizacji odpadów wytwarzanych w 

sektorze rybackim na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów 

rybackich; 

6) osobie fizycznej zameldowanej na pobyt stały na terenie gmin objętych lokalną 

strategią rozwoju obszarów rybackich, która spełnia co najmniej jeden z poniższych 

warunków: 

   -     osobie fizycznej, pozostającej na emeryturze, która udokumentuje zatrudnienie   

         w ciągu ostatnich 5 lat na umowę o pracę w zakresie działalności rybackiej; 

  -  przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie gmin objętych 

lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich związaną z obsługą sektora 

rybackiego, w tym produkcję oraz naprawę sprzętu służącego prowadzeniu 

działalności połowowej oraz świadczący inne usługi w całości związane  

z sektorem rybackim. 

 

3. Refundacji podlega do 60% 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 beneficjenta jednego beneficjenta. 
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§ 5. 1. Operacje w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa mogą 

obejmować: 

1) powstawanie, rozwój i wprowadzanie na rynek produktów rybactwa o 

podwyższonej wartości (np. certyfikowanych, markowych, tradycyjnych, 

regionalnych); 

2) inwestycje polepszające warunki przechowywania produktów rybactwa, 

3) tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży produktów rybactwa 

(np. sprzedaży bezpośredniej). 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się podmiotom 

określonym w art. 9 ust. 1 ustawy zameldowanym na pobyt stały lub prowadzącym 

działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. 

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 operację. 

 

 § 6. 1. Operacje w zakresie wspierania infrastruktury drobnego rybactwa i 

turystycznej mogą obejmować: 

a) budowę, remont lub modernizację infrastruktury drobnego rybactwa, w 

szczególności przystani rybackich, magazynów sprzętu rybackiego, 

stanowisk do naprawy i konserwacji łodzi rybackich, łącznie z budową i 

modernizacją dróg dojazdowych do tych obiektów i 

zagospodarowaniem terenu; 

b) budowę, remont lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla 

wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie z budową i 

modernizacją ścieżek i dróg dojazdowych do tych obiektów i 

zagospodarowaniem terenu, o ile stanowią one integralną część 

inwestycji; 

c) inwestycje zwiększające dostępność regionalnych atrakcji 

turystycznych dla osób niepełnosprawnych; 
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d) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci, w szczególności 

związanych z lokalnymi tradycjami rybackimi. 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się podmiotom 

określonym w art. 9 ust. 1 ustawy zameldowanym na pobyt stały lub prowadzącym 

działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. 

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. 

 

§ 7. 1. Operacje w zakresie usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa mogą obejmować podejmowanie i rozwój 

następujących rodzajów działalności gospodarczej: 

a) tworzenie kafejek internetowych oraz punktów świadczących darmowy dostęp 

do sieci Internet;  

b) promocja regionu; 

 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się osobom 

fizycznym i osobom prawnym podejmującym albo wykonującym we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, zameldowanym na pobyt stały lub prowadzącym 

działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. 

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 200.000 zł na operację. 

 

§ 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; 
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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. 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się: 

1) osobie fizycznej lub osobie prawnej, zameldowanej lub prowadzącej 

działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią rozwoju 

obszarów rybackich, która jest właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, dzierżawcą lub władającym na podstawie innego tytułu 

prawnego śródlądowymi wodami powierzchniowymi, morskimi 

wodami wewnętrznymi lub wodami przybrzeżnymi; 

2) osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub 

podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie 

dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby 

prawnej, mającej siedzibę lub prowadzącej działalność na terenie 

gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, której 

celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony i zachowania 

dziedzictwa przyrodniczego. 

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: 
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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, 

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,. 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się: 

1) osobie fizycznej lub osobie prawnej, która jest właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub władającym na podstawie 

innego tytułu prawnego budynkiem lub obiektem położonym na terenie 

gmin objętych lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, wpisanym 

do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków na 

operacje określone w ust. 1 pkt. 3. 

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; 

2. Pomocy na operacje, o których mowa w ust. 1 udziela się: 

1) osobie fizycznej lub osobie prawnej, zameldowanej na pobyt stały lub 

prowadzącej działalność na terenie gmin objętych lokalną strategią 
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rozwoju obszarów rybackich, która jest właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, dzierżawcą lub władającym na podstawie innego tytułu 

prawnego budynkiem, budowlą, sprzętem lub wyposażeniem służącym 

do prowadzenia działalności rybackiej - na operacje określone w ust. 1 

pkt. 1. 

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. 

 


