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rewżeśniu 2009lolJ ałożyliśry stoważysżgń €
v v LoMlńa G/upa Ryoare ,Po.gżi€rż9 suwllsko_
AugLslosslie', Po Pólrcdńy.5 pżygolow€ńlach slo_
ważyyenie żłożylo W MinisteEtw € Rolnicnła iRozwo_
ju Wsi plojekt na rcaliżację stfalogi] lozwoju ob§żarów
ależnyćh od rybactwa ńa suwalszcżyźń]€,
z ogrcmną Prryjemnością inlomuję że ogioszoń€ zo_
stał wynili lonlLBu 4a rcaliża.ję LsRoR w Polsce,
W dniu 12 paźdżiemik€ 2010 r Minister Rolnic§ła
i RożWojU Wsi źakceptował lislę awie6jącą ocenę
punktowąlokalnycn grup rybackich dokonanąW ramach
reMkacji wnioskóW o wybor lok€lnych gfup rybackich
ILGR) ra rcaliżar.ę lokalnyrh sl.alegii bfuojL obsża_
ńW rybar{icl- \LsRoR, w Bma.. os, pńory€lo,i/oj
4 łog.anu ope6cyj.e9o _zów.oważony rcfuój sFl_
to€ rybolówshła i nadbżeżnych obyaóW rybackch
2007_2013" (Po RYBY 2007_2013),

W ramach pż.prowadzon.l oc€ny Lokalna Gru
pa Rybacka,,PoJezieże suwabko,Augu3tow§kiel;
urysłah łączną 6umę 96 Punktówco upla6owałoją
n. szó5tym mlei§ću wg najl§plej ocenl§nych, oEz
na druolm mle]6cu w kra]u pod wzg|ędem wysoko-
ścl ślodków fin.nśowych prewidzianych na ope-
racJ. oblęt o5lą prloryl€tową 4, Pżyznana kwota
dolac|l na rozwói suwalsżcżyzny Wynosl 53 mlIlony
414lyśięcy żlotych. Mu3lmy Ją wspólnl€ wyłoĘł_
śtać do Polowy 2015 r, Wśży§tklch zalnt.r.3ow6-
nych żapraśżam do w§pdpr.cy.

cezary cieślukowski
Pr6ż.3 Lokaln.] Grupy Rybackiej

27 pażdzielnika2olo r, Białystok; podpisanie pieMszej W kla-
ju Umowy pomiędzy Ministrem Rolniclwa i RożWoju Wsi a Lo-
kalną Grupą Rybacką ,,Pojezieęe suwalsko - Augustowskie"
na lealizację Lokalnej strategii Rozwoju obszalóW Rybackich
(LsRoR). Na pierwszym planie cszary cigślukowski - Prczes
LGR (po l6wej)i Kazimież Plocke- sekrelarz stanu W minister-
slwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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prż}"nanei dolaci ovsponqery śrcdkami łnansowy-
v v m w W}§okości 5,3 miliony 414 tysięcy złotych, o tg§parcie
swoich projeKli,w mogą ubiegac 3ię osoby fizyczne i przedsię,
biorcy, rybaccy użytkownicy j€zioł oĘanizacje poEaźądow€,
stowarrysżeni. l fundacje, §amożądy gminn€ i Powialow€ i
ich jedno§tki oĘanizacyjn€, sżkoły i ucżelnie, lasy państwow€,
pa*i narodowe i krajobrażow€, PEktycznie W§zyscy mieszkańcy
i podmioly prawne z obszaru objętego prcjektem,
Pieniądze można otżymać w ramach poszczogólnych calów
na na§tępujące opgracJ€|
l cel: wżmocnieni€ konkurencyjności l utżymani€ atrakcyi
ności obszalów zal€żnych od rybactwa;
1 ) adaptację ] Wyposażenie miejsc, W których będą śWiad,

czone usługidostępu do §ieci lnlemei lub
2) poplawę fUnkcjonowania transpońu p!blicznego pżez

budowę, pżebudowę, remont |ub odbudowę obi€któw
małej alchitgktury służących Wykonywaniu działalności
związanejz lym tlanspońem, lub

3) rewitalizację mieiscowości pżez real zację zinteglowane-
go prc]ehu polegająceqo, W szc?eqolności na remoncle
chodnikóW, parkingów, plaóq ścieżek rowerowych,
terenów zielonych, parkóW, budynkóW iobioktóW publicz-
nych pełniących fu nkcje społoczno-kulturalne, spońowe,
r€k€acyjne lub ich wyposażeniu, lub

4) remont, odbudowę lub pżebudowę obi€któw Wpisanych
do rejo§tru zabytkóW lub objętych Wojewódzką ewidencją
zabytkóW, lub

5) o€anizowanig kół zaint€€sowań dla dzieci i rnłodzieży, lub
6) budowę, remoni lub pżebudowę maĘ infraslruktury tu-

rystycznej, W szczególności pży§lani, kąpielisk, punktóW
Widokowych, mi€jsc Wypoczynkowych i biwakowych, tras
turystycznych, łcwisk dla wędkarzy, punktóW infomacji
turystycznei, łącznie z€ ścieżkami i drogami dojazdowymi
do miejsc objęlych inwestycją lub

7) dostosowanie obiektóW lurystycznych i lekreacyjno.spor_
towych do potĘeb osób niepełnosprawnych, lub

8) twoź6ni6 muzeóW, izb regionalnych, ió pamięcilub
skansenóW mających na celu prezentowanie lokalnego
rżemiosła, sźuki iobyczajów, W sżczególności związanych
ż tńdycjami rybackimi, lub

9) promocję obszaru objętego LsRoR,

Pomoc na reallzaclę operacjl wynGi (1 mln na op€rację i
mak3ymalnie 2 mln nawnioskodawcę) poziom dofinanso-
wania do 85%.

ll c€l: r€§truKuryżacja i re,ońentacra dzlałalności gospodar-
cz€j oraż dylrcByflkacra źatrudni€nia osób mających pracę
zwiąaną z seklorem rybactwa w drodż€ lwożenia dodatko-
wych mlaj3c pracy poza s€ktorem;
1) budowę, plzebudowę lub rozbiórkę obieklóW słuźących do

prowadzenia działalności gospodarcz€] lUb Unieszkodli-
wiani€ odpadóW pochodzących z rozbiórki lub

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona
działalność gospodalcza, lUb

3) Wyposażenie obieldóW służących do prowadzenia działal_
ności go§podarczej w zakresie niezbędnym do prowadze_
nia lej dzia|alności, lub

4) lemont i adaplację statku rybackiego do prowadzenja
działalności gospodarczej, lUb

5) udziałw kursach, szkoleniach, studiach, stażach iinnych
formach ksziałcenia mającego na celu żmianę kwalifkacji

Dorinan§owanie może stanowić do 60 % kosztów (300 tys, zł
na operację i600 tys, na wnio§kodawcę).

|ll, cel| Podnosz€nie wadości produktów rybactwa, rozwój
usług na necż społeczności z.miesżkulącoJ obszary zaleź-

1 ) lwożenie i rozwój alternatywnych systemóW spż 6daży
bezpośredniej produklów rybactwa lub

2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
3) konseNacji i napnwy pojazdóW samochodowych lub
4) handlU delalicznego, lub
5) usług związanych z Wyź}Ą",/ieniem, lub
6) doladztwa W dziedz]nie informalyki (oprogramowanie)

o€z działalności powiązanych, ]ub
7) plawnym, rachunkowo_księgowym idoradzlwa podatko_

8) architektury i inżynierii, badania i analizy technicznej, lUb
9) opieki zdrowotnei, lt]b
10) sportu, rczryWki irekreacji, lub
1 1 ) naprawy i konseMacji komputeńw i artykułow użytku

osobislego i domowego, lub
12) roból specjalistycznych, lub
13) rcmont ub odbudowę budynkóW lub budowli uszkodzo_

nych lub zniszczonych W Wyniku klęski ż}Ąviołowej lub
pżemygowej lub ich Wyposażenie W Zklesie niezbędnym
do plowadzenia działahości rybackie],

lvaksymalna Wysokość pojedyncże] dotac]] Wynosi200 tys, zł na
operację i4O0tys. na wnioskodawĘ przy 60% dofinansowania,

lv cel: ochrona środowiska i dżiedzictwa plzyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymanla jego
atrakcyjności oraz pruywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenla w wyniku
klęski żywiołowej lub prż€mysłow€j i

1) inw€slycje melioracy]ne zwięa|e z:
a, lekuliyvacją w tym renaturyzacją i ulżymaniem, zbiomi-

ków Wodnych lub
b, och rcną przeciwpowodziową, lub
c, regulacją możliwości relencyjnych wód popżeż program

d,

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

małejretencji, lub
€cjonalnym gospodarowaniem za§obami Wodnymi, lub
Ukształlowaniem trasy regulacyjnej linii bęegowej, lub
- z Wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących
obi€któw chowu ] hodowli, lub
budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlakóW Wodnych,
lUb
zachowanie ńźnorcdności biologicznej i gatunkóW chro-
nionych,lub
zachowanie i żabezpieczeni9 obszaróW objętych szcze-
9ólnymi folmami ochrony plzylody, W tym Nalura 2000,
lUb
rcnowację, zabgzpiecz6nie i oznakowanie kąpielisk, lub
zabezpieczenie i oznakowanie pomnikóW plzyrody, lub
zabiegizwiązane z usuwaniem szkód powstałych w
wyniku klęsk żywiobwych lub pzemysłowych W Wodach
śródłądowych i morskich oraz odlv/o{zenie pieMotnego
slanu środowiska tych obszańW.

Maksymalna wysokość pojedynczej dolacji wynosi 1 mln. zŁ
i2 mln na beneficjenta pży l00% dofimnsow.nlu.

§

RYBY
2oo7
20l3


