
             
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Informujemy że w dniu 02 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie 

Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie, ul. Mieszka I 1 odbędzie się posiedzenie 

Komitetu dotyczące oceny złożonych wniosków. Termin drugiego posiedzenia 

planowany jest na dzień 03 grudnia (wtorek) o godz. 9.00. 
  

W ramach IV naboru wpłynęło 36 wniosków, na operacje polegające na:  

  

1. wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa - limit dostępnych środków – 1 329 885,00 zł, w tym:  

a) sektor publiczny – limit dostępnych środków - 1 214 284,00 zł, wpłynęły 4 wnioski na 

kwotę dofinansowania – 1 197 507,35 zł  

b) sektor gospodarczy i społeczny – limit dostępnych środków – 115 601,00 zł, wpłynęło 10 

wniosków na kwotę dofinansowania – 899 597,53 zł  

2. restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem - sektor gospodarczy i społeczny - limit dostępnych środków – 266 

064,00 zł, wpłynęło 7 wniosków na kwotę dofinansowania – 1 009 699,21 zł  

3. podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor gospodarczy i społeczny - limit 

dostępnych środków – 32 163,00 zł; wpłynęły 4 wnioski na kwotę dofinansowania – 

108 242,60 zł.  

4. ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - limit dostępnych 

środków – 468 576,00 zł, w tym:  

a) sektor publiczny – limit dostępnych środków 16 600,00 zł, wpłynęły 2 wnioski na kwotę 

dofinansowania – 16 067,55 zł  

b) sektor gospodarczy i społeczny - limit dostępnych środków 451 976,00 zł, wpłynęło 9 

wniosków na kwotę dofinansowania – 840 926,03 zł.  
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