Cele priorytetu 4

Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami priorytetu 4

1
Podnoszenie wartości produktów,
tworzenie miejsc pracy, zachęcanie
młodych ludzi i propagowanie innowacji
na wszystkich etapach łańcucha dostaw
produktów w sektorze rybołówstwa
i akwakultury

Cele priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"
2
3
4
Wspieranie różnicowania działalności
Wspieranie i wykorzystywanie atutów
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa
w ramach rybołówstwa przemysłowego
środowiska na obszarach rybackich
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
i poza nim, wspieranie uczenia się przez
i obszarach akwakultury, w tym operacje
w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
całe życie i tworzenie miejsc pracy
na rzecz łagodzenia zmiany klimatu
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury

5
Powierzenie
społecznościom
rybackim ważniejszej
roli w rozwoju
lokalnym
oraz zarządzaniu
lokalnymi zasobami
rybołówstwa
i działalnością
morską

Działanie 4.2

Przedsięwzięcia

Cele szczegółowe
LSR

Cele ogólne
LSR

Cel ogólny 1
Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca
wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Cel ogólny 2
Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny
i dziedzictwo kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego

Cel ogólny 3
Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy
i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń

Cel szczegółowy
1.2
Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom
rozwojowym w sektorze rybackim

Cel szczegółowy
1.1
Tworzenie nowych
miejsc pracy poza
sektorem rybackim

Cel szczegółowy
2.2
Wspieranie i wykorzystanie atutów
środowiska naturalnego

Cel szczegółowy
2.1
Zwiększenie
potencjału
turystycznego
i rekreacyjnego
na obszarze
rybackim

Cel szczegółowy
3.1
Wzrost wiedzy
na obszarze
zależnym
od rybactwa
i utrzymanie
dialogu społecznego

Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie
1.2.2
1.2.1
Rozwój gospodarstw
Podejmowanie i rozwój działalności
rybackich
gospodarczej niezwiązanej z podstawową
i podmiotów
działalnością rybacką
związanych
z sektorem rybactwa

Przedsięwzięcie
1.1.1
Podejmowanie lub
rozwój
przedsiębiorczości
na obszarze LGR

Przedsięwzięcie
2.2.1
Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej

Przedsięwzięcie
2.1.1
Rozwój
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej
na obszarze LGR

Przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie
3.1.1
3.2.1
Aktywizacja sektora Wspieranie działań
rybackiego w celu
informacyjnozwiększenia jego roli
-promocyjnych
w rozwoju
o zasięgu lokalnym,
społeczności lokalnej ponadregionalnym
i międzynarodowym

- zł
- zł
- zł
300 000,00 zł
- zł
- zł

735 571,00 zł
300 000,00 zł
1 290 558,00 zł
723 871,00 zł
- zł
- zł

723 378,00 zł
- zł
699 701,00 zł
526 921,00 zł
- zł
- zł

111 823,00 zł
768 777,00 zł
300 000,00 zł
299 400,00 zł
- zł
- zł

1 870 105,00 zł
312 971,00 zł
246 568,00 zł
- zł
- zł
- zł

- zł
- zł
30 000,00 zł
- zł
- zł
- zł

Cel szczegółowy
3.2
Popularyzacja i promocja
rybactwa śródlądowego

- zł
- zł
- zł
400 000,00 zł
- zł
- zł

Przedsięwzięcie
3.2.2
Optymalizacja
produkcji rybackiej
i badanie popytu

- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
100 000,00 zł

