
          

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 
 

Informacja o zrealizowanych szkoleniach  
na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „SIEJA” 

 
Stowarzyszenie „SIEJA” z/s w Marianowie przeprowadziło spotkania informacyjno - doradcze                        
z zakresu sporządzania wniosków 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 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 
Harmonogram przeprowadzonych szkoleń: 

 Urząd Miejski w Pyrzycach - 13.06.2013 r. 

 Urząd Miejski w Barlinku – 17.06.2013 r.  

 Urząd Gminy w Przelewicach – 17.06.2013 r. 

 Pracownia Oświatowo – Kulturalna w Gimnazjum w Węgorzynie – 19.06.2013 r. 

 Urząd Miejski w Ińsku –  21.06.2013 r. 

 Hala Sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu – 21.06.2013 r.  

 Urząd Miejski w Dobrzanach – 25.06.2013 r.  

 Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim – 26.06.2013 r. 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance – 26.06.2013 r.  

 Urząd Gminy w Marianowie – 02.07.2013 r.  

 Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach – 03.07.2013 r.  

 Dom Strażaka w Warnicach – 04.07.2012 r.  
 

Szkolenia dotyczyły wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa” na operacje polegające na: 

1) Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,  

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, 

3) Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa,  

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. 
 

Poza samym wzorem wniosku o dofinansowanie były omawiane przykładowe wnioski, karty oceny operacji, 

karty opisu operacji oraz Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich pod kątem celów i kryteriów oceny 

wniosków przez Komitet Stowarzyszenia „SIEJA”. 
 
Szkolenia były prowadzone przez pracowników biura. W spotkaniach brali udział przedstawiciele 

samorządów, przedsiębiorcy, rybacy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne planujące 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 

Łącznie we wszystkich szkoleniach uczestniczyło 137 potencjalnych beneficjentów 

zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego RYBY. 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć. 


