
ROK PÓŁROCZE KONKURS PLN PLN ROCZNIE EURO EURO ROCZNIE

Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu 

o zintegrowane pakiety turystyczne  łączące lokalne 

produkty i usługi rybackie        60 614,04           15 153,51    

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 7/XII/2019 z dnia 16.12.2019 r.

     453 461,00         113 365,25    

     393 000,00           98 250,00    

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 

tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż 

bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, 

spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, 

szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia 

działalności)

2017

I

Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania 

antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej 

(m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 

obszaru, szczególnie morskich i rybackich

II

       77 847,00    

         984 922,04    

       19 461,75    

          246 230,51    



ROK PÓŁROCZE KONKURS PLN PLN ROCZNIE EURO EURO ROCZNIE

Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania 

antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej 

(m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) 0,00 0,00 

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 

tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż 

bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, 

spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, 

szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia 

działalności)

Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. 

zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy 

żeglarski)      283 773,75    

      1 796 085,54    

       70 943,44    

     421 356,00         105 339,00    

     363 985,88           90 996,47    

     726 969,91         181 742,48    

I

2018
Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 

obszaru, szczególnie morskich i rybackich 

II

          449 021,39    

Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu 

o zintegrowane pakiety turystyczne  łączące lokalne 

produkty i usługi rybackie 



ROK PÓŁROCZE KONKURS PLN PLN ROCZNIE EURO EURO ROCZNIE

ROK PÓŁROCZE KONKURS PLN PLN ROCZNIE EURO EURO ROCZNIE
Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 

obszaru, szczególnie morskich i rybackich      884 496,52         221 124,13    
Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. 

zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy 

żeglarski)      281 777,00           70 444,25    
Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 

tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż 

bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, 

spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, 

szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia 

działalności)      423 788,51         105 947,13    
Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania 

antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej 

(m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)      191 592,55           47 898,14    

RAZEM NA LATA 2017-2020       6 917 401,20           1 729 350,30    

Łeba 16.12.2019

      1 781 654,58              445 413,65    

I2020

     977 817,52    

      2 354 739,04    

     244 454,38    

          588 684,76      1 376 921,52         344 230,38    

2019 II

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 

obszaru, szczególnie morskich i rybackich 

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 

tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż 

bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, 

spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, 

szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia 

działalności)


