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Działanie 4.1.a – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa.  

Kwota alokacji dla: sektor publiczny – 9 845 326,58 zł ; sektor gospodarczy i społeczny – 1 406 475,25 zł ; 

- Nabór II (od 22.03.2012r. do 16.05.2012r.) – sektor publiczny (10) – 3 298 000,00 zł; sektor gospodarczy i 

społeczny (15) – 1 092 632,42 zł; 

- Nabór V (od 6.11.2012r. do 7.12.2012r.) – sektor publiczny (4) – 3 297 920,90 zł; sektor gospodarczy i 

społeczny (7) – 602 564,98 zł; 

 

Działanie 4.1.b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem. 

Kwota alokacji dla: sektor gospodarczy i społeczny – 4 822 200,78 zł; 

- Nabór I (od 28.12.2011r. do 24.02.2012r.) – sektor gospodarczy i społeczny (14) – 1 808 139,61 zł; 

- Nabór III (od 3.09.2012r. do 3.10.2012r.) – sektor gospodarczy i społeczny (8) – 1 389 361,66 zł; 

 

Działanie 4.1.c – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 

Kwota alokacji dla: sektor gospodarczy i społeczny – 9 644 401,56 zł; 

- Nabór II (od 22.03.2012r. do 16.05.2012r.) – sektor gospodarczy i społeczny (52) – 5 593 410,46 zł; 

 

Działanie 4.1.d – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

Kwota alokacji dla: sektor publiczny – 1 406 475,56 zł; sektor gospodarczy i społeczny – 200 925,03 zł ; 

- Nabór IV (od 4.10.2012r. do 5.11.2012r.) – sektor publiczny (3) - 456 467,63 zł; sektor gospodarczy i społeczny 

(2) – 60 499,00 zł; 

- Nabór I (od 28.12.2011r. do 24.02.2012r.) – sektor publiczny (5) – 464 071,90 zł; sektor gospodarczy i 

społeczny (7) – 152 601,31 zł 



Inwestycje realizowane przez 
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Projekt współpracy MLGR i KLGR pod nazwą : „BIESIADA ŁOSOSIOWA” w Dygowie  

Kwota dofinansowania – 33 398,11 zł 



Projekt współpracy ZSLGR pod nazwą: „JARMARK JAKUBOWY” w Szczecinie 

Kwota dofinansowania – 3 484,71 zł 



Projekt współpracy MLGR i DLGR pod nazwą: „KONFERENCJA LOKALNYCH GRUP 

RYBACKICH” w Mielnie 

Kwota dofinansowania – 27 600,00 zł 



Projekt współpracy ZSLGR pod nazwą: „POLAGRA FOOD - SMAKI REGINÓW” w Poznaniu 

Kwota dofinansowania – 36 223,30 zł 



Projekt współpracy MLGR i DLGR pod nazwą: „ZAWODY PŁYWACKIE” w Darłowie 

Kwota dofinansowania – 4 420,00 zł 



DOŻYNKI W MIELNIE 

Imprezy finansowane z środków na funkcjonowanie 

Biura MLGR 



DOŻYNKI W DYGOWIE 



DOŻYNKI W BĘDZINIE 



DOŻYNKI BIAŁOGARD 



DOŻYNKI BIESIEKIERZ 



 

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka  

ul. Nadmorska 27 

76-034 Sarbinowo 
 

Tel.: 94 342-79-71 

Tel. kom.: 600-400-509 

E – mail : biuro@mlgr.pl 

        

Biuro czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach: 8.00 – 16.00 

 

 
 
 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !  

                                                            
                                                                                                                                                                                                                    Urząd Marszałkowski                                                               

                                                                                                                               Województwa Zachodniopomorskiego    


