NABÓR WNIOSKÓW
DOFINANSOWANIE DLA SEKTORÓW:
PUBLICZNEGO, SPOŁECZNEGO i GOSPODARCZEGO

NABÓR 1/2021 - PORiM
ZAKRES

WYSOKOŚĆ
LIMITU

Realizacja celów:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego.
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi
zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych – 1 264 200,00 zł., w tym:
1) Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej (1.1.2)– 945 203,00 zł.
2) Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) – 55 280,00 zł.
3) Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką (1.2.1) – 80 000,00 zł.
4) Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych,
publicznych i oświetlenia publicznego (1.2.2) – 183 717,00 zł.

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy –
1 169 605,00 zł. w tym:
1) Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub
prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności
gospodarczej (2.1.1) – 447 549,00 zł.
2) Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej (2.2.1) –
17 450,00 zł.
3) Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów
turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) –
441 222,00 zł.
4) Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów,
izb pamięci, tradycji itp. (2.3.1) – 263 384,00 zł.

Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu – 4 571,00 zł,
w tym:
1) wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych (3.1.1) –
4 571,00 zł.
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25 marca – 20 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00
(konsultacje w ramach naborów udzielane są tylko do 16 kwietnia 2021r.)

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Ogonki, Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo
Więcej informacji:
Biuro Wilkasy: +48 87 428 29 51, Biuro Ogonki: 797 805 688, 728 821 575
oraz na stronie: www.mazurylgr.pl

Plakat opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

