
      

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego  

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

przed naborem wniosków 

 

W związku z ogłoszonym IV naborem wniosków o dofinansowanie w ramach 

środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,  

Stowarzyszenie „SIEJA” zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosku na 

indywidualne konsultacje z wypełniania dokumentacji konkursowej i wstępnej weryfikacji 

kwalifikowalności kosztów.  

W przypadku zgłoszenia większej ilości zainteresowanych osób z jednej gminy 

członkowskiej szkolenie odbędzie się na terenie gminy. Zgłoszenia na konsultacje 

przyjmujemy  do dnia 16.10.2013 r. do godz. 15:15. pod numerem tel. 91/ 578 25 18, tel. 

kom. 883 602 959, 883 500 759 

 

Prosimy również o zgłaszanie potrzeby konsultacji z biznes planu, jeśli wymaga tego 

planowana operacja. 

 

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach ogłoszonego IV naboru 

wniosków jest od 24.10.2013 r. do 22.11.2013 do godz. 15:15 i jest to ostatni nabór w 

ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia 

„Sieja”. 

 
Limit środków finansowych IV naboru dostępnych w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej 
grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wynosi 
2 096 688,00 zł, w tym 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 – 1 214 284,00 zł,  
b) sektor gospodarczy i społeczny – 115 601,00 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. 



Limit dostępnych środków – 266 064,00 zł  
- środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego; 
 
3. podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 
Limit dostępnych środków – 32 163,00 zł  
- środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego; 
 
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 – 16 600,00 zł,  
b) sektor gospodarczy i społeczny – 451 976,00 zł. 

 
 

IV nabór jest ostatnią szansą na skorzystanie w Stowarzyszeniu „Sieja” ze 

środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 

 

Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne. 

 

Kontakt: Stowarzyszenie „SIEJA” - tel./fax  91/ 578 25 18, tel. kom. 883 602 959, 

883 600 346, 883 500 759; e-mailem na adres: lgr-sieja@wp.pl 

mailto:lgr-sieja@wp.pl

