
 

 

PLANY STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” NA 2018 R.  



 
 
 
 
ZABAWA KARNAWAŁOWA     : 

 

 10.02.2018 r. od godz. 19.00 

 Sala bankietowa PLATINUM, os. Cechowe 47, 64-840 Budzyń  

 opłata wpisowa 25 zł od osoby 

 potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19.01.2018 r. 

  

 

 



   
 
 
 
NABORY 2018                          : 

 

1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim/ 232.000,00 
pln  

 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych 
produktów / 400.000,00 pln 

1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej /  392.827,00 pln 

 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności 
lokalnych/ 175.000,00 pln 

 

 

 

 

 



• PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

 

Kwota planowana do wykorzystania w 2018 r. to 77.500,00 pln 

 

 tematyczne wizyty studyjne 

 



PROJEKTY WŁASNE: 

•  1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego/ 
50.000,00 PLN; 

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu 
oraz integracja społeczności lokalnych/  23.000,00 PLN;    

• 2.2.1  Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 
300.000,00 PLN (projekty własne); 

•  2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów 
środowiskowych/ 18.000,00 pln 

 
 



GRANTY:  

 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów 
środowiskowych/ 23.000,00 pln 

 



W ramach projektów własnych planuje się budowę w 9 gminach boiska 
do mini street balla oraz tenisa stołowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Stowarzyszenie ze środków własnych wykonało w 2017 r. 
dokumentację techniczną. 



Planowane przedsięwzięcia do realizacji 
• Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w 

szczególności: dotychczasowi wnioskodawcy, korzystający z 
doradztwa, członkowie RLGD; eksperci rynku pracy, turystyki oraz 
przedstawiciele grup defaworyzowanych (w tym rybaków) – 
5.03.2018, 7.03.2018 i 13.03.2018 teren gmin członkowskich 
Stowarzyszenia 

• Spływ kajakowy teren gminy Wągrowiec – 23.06.2018 r. 

• Piknik Rodzinny Kiszkowo – 19.05.2018 r.  

• Udział w targach i Promocja produktów lokalnych i promocja 
twórczości lokalnej w miejscowości Kielece – 20-22.04.2018 r.  



Planowane przedsięwzięcia do realizacji: 
Złożenie wniosku do WRPO w ramach poddziałania: 
4.5.4. Edukacja ekologiczna. W ramach wniosku można 
aplikować o środki na: 
-  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie ochrony środowiska, 
-  budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie 
ośrodków prowadzących działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej. 
 
 



Ścieżka dydaktyczna „Wodny  Świat w Wyrzysku 



Ścieżka dydaktyczna „Segreguję bo wiem” w Toniszewie  



 

 

 

Dziękuję za uwagę  


