Wieści z Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” - nabór wniosków
Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „Pradolina Łeby” przeprowadziła dotąd trzy nabory wniosków
o dofinansowanie projektów. Są już pierwsze efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich (LSROR). Dla chętnych pozyskania dotacji kolejna okazja już wkrótce
– czwarty nabór wniosków.

Termin składania wniosków:
9 lipiec 2012 r. – 13 sierpień 2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” ul Pomorska 67, 84-250
Gniewino; od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Wnioski o dofinansowanie operacji można będzie składać w ramach środków:
1.
wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa (sektor publiczny; sektor gospodarczy i społeczny);
2.
podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
3.
ochrona 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 (sektor
publiczny).

Pracownicy LGR udzielają bezpłatnej pomocy

osobom oraz podmiotom

zainteresowanym pozyskaniem wsparcia finansowego dla swoich projektów. Można tez
wziąć udział w szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej oraz w biurze i w punktach
informacyjnych LGR.

Dane kontaktowe:
Biuro LGR w Gniewinie
ul. Pomorska 67, tel. 58 736 11 25
e-mail: biuro@pradolinaleby.pl
Stacjonarne Punkty Informacyjne:
Lębork, ul. Korczaka 8 (baszta NOT), tel. 59 333 01 72, e-mail: lebork@pradolinaleby.pl
Łeba, ul. 11 Listopada 5a (Biblioteka Miejska), tel. 59 333 06 37, e-mail:
leba@pradolinaleby.pl
www.pradolinaleby.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „ Pradolina Łeby”
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
KONKURS DLA PODMIOTÓW SEKTORA GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO
Termin składania wniosków:
9 lipiec 2012 r. – 13 sierpień 2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Pradolina Łeby” ul Pomorska 67, 84-250
Gniewino; od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie 500 000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a)
wzór wniosku o dofinansowanie;
b)
kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;
c)
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających
dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”- www.pradolinaleby.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@pradolinaleby.pl lub telefonicznie:
(058) 736 11 25
___________________________________________________________________
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „ Pradolina Łeby”
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
KONKURS DLA PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO
Termin składania wniosków:
9 lipiec 2012 r. – 13 sierpień 2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Pradolina Łeby” ul Pomorska 67, 84-250
Gniewino; od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie 1 500 000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a)
wzór wniosku o dofinansowanie;
b)
kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;
c)
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających
dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”- www.pradolinaleby.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@pradolinalebty.pl lub telefonicznie:
(058) 736 11 25

___________________________________________________________________
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „ Pradolina Łeby”
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka
Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
KONKURS DLA PODMIOTÓW SEKTORA GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO
Termin składania wniosków:
9 lipiec 2012 r. – 13 sierpień 2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Pradolina Łeby” ul Pomorska 67, 84-250
Gniewino; od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie 300 000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a)
wzór wniosku o dofinansowanie;
b)
kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;
c)
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających
dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”- www.pradolinaleby.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@pradolinalebty.pl lub telefonicznie:
(058) ) 736 11 25

___________________________________________________________________
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „ Pradolina Łeby”
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka
Ochrona 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
objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
KONKURS DLA PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO
Termin składania wniosków:
9 lipiec 2012 r. – 13 sierpień 2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Pradolina Łeby” ul Pomorska 67, 84-250
Gniewino; od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 ;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie 234 000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a)
wzór wniosku o dofinansowanie;
b)
kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;
c)
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających
dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.woj-pomorskie.pl
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”- www.pradolinaleby.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.
Pytania należy kierować na adres email: biuro@pradolinalebty.pl lub telefonicznie:
(058) 736 11 25
___________________________________________________________________
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

