
Załącznik nr 1 do uchwały nr. 56/2022 
Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 25.11.2022  

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

rok  
naboru 

półr
ocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja 

EFRROW EFMR
2
 

2016 

I   

II 

Przedsięwzięcie 2.2.2  (2/2017) 
(Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze) – 102 101,63 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.3.1  (1/2017 ) 
Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 
– 215 836,02 euro  

 
 

2017 

I 

Przedsięwzięcie 2.1.1 (4/2017 ) 
Działania promocyjne oraz współpraca na rzecz budowy 

marki w oparciu o specyfikę obszaru  
– 43 839,55 euro  

 
Przedsięwzięcie 1.2.1 - własna  

Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 
obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 

– 0 euro  
 

Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 
Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 

zasobów ludzkich organizacji 
Pozarządowych – 10 899,84 euro 

 
Przedsięwzięcie 2.2.2  

Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 
na obszarze –  

 konkurs 175 836,84 (5/2017)/premie 213 720,46 (6/2017 ) 
 

Przedsięwzięcie 2.4.1 (7/2017 ) 
Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o 

zintegrowane pakiety turystyczne  
– 0,00 euro  

 
Przedsięwzięcie 1.5.1 (3/2018 ) 

Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem – 

16 447,63 euro  

Przedsięwzięcie 1.2.2 (10/2017) 
Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej –   1 278 643,90 zł   
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (11/2017) 
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 
obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką –   1 724 363,58 zł    
 

Przedsięwzięcie 2.2.3 (12/2017) 
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej służącej rozwojowi 
obszarów rybackich i obszarów akwakultury  

-   1 295 562,85 zł   
 

Przedsięwzięcie 2.3.2 (14/2017) 
Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów 

rybackich –   196 334,00 zł   
 

Przedsięwzięcie 1.3.4 (8/2017) 
Promowanie dziedzictwa rybackiego –  93 720,89 zł     

 
Przedsięwzięcie 1.5.2 (9/2017) 

Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR 
– 0,00 zł 

 
Przedsięwzięcie 2.3.1 (13/2017) 

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 
tworzenie miejsc pracy –  643 749,56 zł 

 

II 

Przedsięwzięcie 1.3.3 - grant 
Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 

unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej – 33 265,93 euro  

 
Przedsięwzięcie 1.1.1 (15/2018 ) 

(Rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług 
społecznych i edukacyjnych – 61 182,43 euro  

 
  Przedsięwzięcie 2.2.1 (19/2018 ) 

Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i 
rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach  – 

0,00  euro  
 

Przedsięwzięcie 1.5.1 (18/2018 ) 
Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem – 

Przedsięwzięcie 1.2.2 (16/2018) 
Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej –   348 066,44 zł   
 

Przedsięwzięcie 2.3.1 (20/2018) 
Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 

tworzenie miejsc pracy - 379 168,85 zł    
 

Przedsięwzięcie 2.3.2 (21/2018) 
Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów 

rybackich – 0,00  zł 
 
 
 
 
 



22 403,37 euro  
 

Przedsięwzięcie 2.4.1 (22/2018 ) 
Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o 

zintegrowane pakiety turystyczne  – 0 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.3.4  (17/2018) 

Promowanie dziedzictwa rybackiego – 146 440,08 zł    

2018 

I 

Przedsięwzięcie 1.2.1 - własna 
Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 

obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 
– 11 368,54 euro  

Przedsięwzięcie 1.5.2 (29/2018) 
Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR 

 – 0,00  zł 
 

Przedsięwzięcie 1.2.2  (23/2018) 
Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej –  171 652,00 zł     
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (24/2018) 
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 
obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką - 517 986,38 zł     
 

Przedsięwzięcie 2.3.2 (26/2018) 
Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów 

rybackich – 0,00 zł 

II 

Przedsięwzięcie 1.4.1 – własna  
Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 

zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych 
 – 11 004,41 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.2.1 - własna 

Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 
obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 

– 0 euro  
 

Przedsięwzięcie 1.3.3 - grant 
Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 

unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej – 28 417,32 euro 

 
Przedsięwzięcie 2.2.1 (31/2018 ) 

Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i 
rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach  – 

0 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.5.1 (30/2018 ) 
 wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem – 

21 505,73 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2 (32/2018 ) 
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze – premie 23 249,13  euro 

Przedsięwzięcie 2.3.2 (28/2018) 
Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów 

rybackich  
– 0,00  zł 

 
Przedsięwzięcie 2.3.1 (27/2018) 

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 
tworzenie miejsc pracy 

-  497 147,26 zł     
 

Przedsięwzięcie 1.5.2 (25/2018) 
Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR 

 – 0,00  zł 

2019 I 

Przedsięwzięcie 1.2.1 - własna 
Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 

obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 
– 158 866,45 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.3.1 (33/2019 ) 

Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 

– 158 839,15 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.3.3  - grant 
Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 

unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej – 42 946,00 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 

Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 
zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych 

 – 11 013,47 euro 

Przedsięwzięcie 2.2.3  (35/2019) 
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej służącej rozwojowi 
obszarów rybackich i obszarów akwakultury  

–   700 402,27 zł   
 



 
Przedsięwzięcie 2.4.1  (34/2019) 

Wspieranie budowy i promocja marki w oparciu o 
zintegrowane pakiety turystyczne – 0 euro 

II 

Przedsięwzięcie 1.5.1 (43/2019) 
Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem  

– 48 266,29 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2  (45/2019) 
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze – 124 067,77 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.4.1 (42/2019) 
Wspieranie budowy i promocja marki w oparciu o 

zintegrowane pakiety turystyczne – 39 209,96 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2 (44/2019) 
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze – premie 195 688,12 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.5.2 (38/2019) 
Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR  

– 300 000 zł  
 

Przedsięwzięcie 2.3.2  (40/2019) 
Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów 

rybackich –  111 038,00 zł    
 

Przedsięwzięcie 2.3.1 (39/2019) 
Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 

tworzenie miejsc pracy –   1 985 023,83 zł     
 

Przedsięwzięcie 1.2.2 (36/2019) 
Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej -  507 234,63 zł    
 

Przedsięwzięcie 1.3.4 (37/2019) 
Promowanie dziedzictwa rybackiego – 

  26 604,84 zł     
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (41/2019) 
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 
obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką - 681 851,00 zł   

2020 

I   

II 

Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 
Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 

zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych 
 – 10 745,09 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.2.1  - własna 

Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 
obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych   

– 9,24  euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.1 (53/2020) 
Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania 

działalności gospodarczej o społecznych celach  
– 48 938,04 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.3.3 - grant 

Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 
unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej – 57 521,38 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.3.1 (51/2020) 

Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 

–  162 485,48 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.5.1 (52/2020) 
Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem -  

7 464,12 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2 (54/2020) 
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze – 185 557,98 euro 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2 (55/2020) 
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze – premie 108 246,29 euro 

Przedsięwzięcie 1.3.4 (46/2020) 

Promowanie dziedzictwa rybackiego -  78 436,98 zł     

 
Przedsięwzięcie 2.3.1 (47/2020) 

Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 
tworzenie miejsc pracy  -   1 663 338,03 

 
 Przedsięwzięcie 1.2.2 (48/2020) 

Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej -    704 144,09 zł 
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (49/2020) 
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 

obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką –  184 000,00 zł    

 

Przedsięwzięcie 2.2.3  (50/2020) 

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 

działalności gospodarczej służącej rozwojowi 

obszarów rybackich i obszarów akwakultury 

 -  576 559,28 zł     

 



2021 

I   

II 

Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 
Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 

zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych   
– 10 699,76 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.2.1  - własna 

Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 
obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych   

– 10 378,77 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.3.1 (61/2021) 
Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 
–  126 258,72 euro  

 

 
Przedsięwzięcie 1.2.2 (56/2021) 

Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej –  750 000,00 zł     
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (57/2021)  
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 
obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką –  545 000,00 zł 
 

Przedsięwzięcie 1.3.4 (58/2021) 
Promowanie dziedzictwa rybackiego – 160 176,00 zł 

 
Przedsięwzięcie 2.2.3 (59/2021) 

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej służącej rozwojowi 
obszarów rybackich i obszarów akwakultury 

 - 1 022 192,45 zł    
 

Przedsięwzięcie 2.3.1 (60/2021) 
Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i 

tworzenie miejsc pracy 
- 857 530,87 zł 

 
 

2022 

I 

 
 

Przedsięwzięcie 1.5.1  własna 
Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem – 

0,00 euro  
 

Przedsięwzięcie 2.2.2  
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze 
premie (62/2022) 311 275,16 euro /  
konkurs (63/2022) 120 237,90 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 

Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 
zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych   

–  0,00 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.2.1  - własna 
Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 

obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 
– 0,00 euro. 

 
Przedsięwzięcie 2.2.1 (64/2022) 

Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania 
działalności gospodarczej o społecznych celach  

- 0,00 euro  
 

Przedsięwzięcie 2.2.1 (65/2022) 
Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania 

działalności gospodarczej o społecznych celach  
- 63 277,42 euro  

  
 
 
 
 

Przedsięwzięcie 1.2.2 (67/2022)  
Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania 
antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i 

rekreacyjnej –  280 000,00 zł      
 

Przedsięwzięcie 1.3.2 (68/2022) 
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na 
obszarach historycznie związanych z działalnością 

rybacką - 520 000,00 zł  
 

II 

Przedsięwzięcie 1.3.3 – Konkurs  
Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania 

unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej – 75 779,37 euro 

Przedsięwzięcie 2.2.3 (69/2022) 
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej służącej rozwojowi 
obszarów rybackich i obszarów akwakultury 



Przedsięwzięcie 1.3.3 – projekty grantowe 
Przedsięwzięcie 1.4.1 – projekt własny 
Przedsięwzięcie 1.2.1 – projekt własny  
Przedsięwzięcie 1.5.1 – w tym projekt własny 
Przedsięwzięcie 1.3.4  – w tym projekt własny 
 

 
Przedsięwzięcie 1.2.1  - własna 

Stworzenie lokalnego modelu edukacji  ekologicznej na 
obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych 

– 64 405,56 euro 
 

Przedsięwzięcie 1.4.1 - własna 
Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój 

zasobów ludzkich organizacji Pozarządowych   
–  66 658,98 euro 

 
Przedsięwzięcie 1.5.1 - własna 

Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 
LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem – 

128 828,50  euro  
 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2  
Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm 

na obszarze premie  
106 664,11 euro 

 
 

 -  624 896,16 zł    
 
 
 

Przedsięwzięcie 2.2.3 
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej służącej rozwojowi 
obszarów rybackich i obszarów akwakultury 

 - 615 867,89 zł    
 

2023 I 

Przedsięwzięcie 1.3.1  
Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych 
–  62 067,88 euro  

 


