
Informacja z bieżącej 
działalności Stowarzyszenia 

LGR „7 Ryb”
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W dniu 5.02.2018 r. na rachunek 
bankowy Stowarzyszenia -Koszty 

bieżące i aktywizacja 2018 r. wpłynęła 
zaliczka w kwocie  300.000,00 zł
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Stan środków na rachunkach bankowych  
na 5.07.2018 :  
- podstawowym – 11.782,36 zł
- refundacja – 2.151,48 zł
- koszty bieżące i aktywizacja 2018 -
162.465,18 zł
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
LGR „7 Ryb” w dniu 9.01.2018 oraz 
Sprawozdawcze w dniu 13.03.2018



Warsztat refleksyjny -20.02.2018  



20-22 kwietnia 2018 wzięliśmy udział w Targach 
Agrotravel w Kielcach, zdobywając II miejsce za 

najciekawsze stoisko X Międzynarodowych 
Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej 

Agrotravel & Active life 2018



Na targach również  statuetką, pamiątkowym 
dyplomem oraz gadżetami promocyjnymi 

wyróżniono 
Ostrowo Młyn za II miejsce 

na Ośrodek Aktywnego Wypoczynku 
w kategorii „Turystyka Aktywna”



19 maja 2018 r. współorganizowaliśmy 
Rodzinny Piknik Myśliwski w Kiszkowie



19 maja 2018 r. współorganizowaliśmy 
Rodzinny Piknik Myśliwski w Kiszkowie



Zgodnie z Planem szkoleń dla LGD 2016-2023 
na I półrocze 2018 r., Stowarzyszenie LGR 

„7 Ryb” w dniach 13-14 czerwca 2018 r. 
zorganizowało szkolenie w zakresie:

➢Procedur wyboru operacji i kryteria ich oceny
➢RLKS w praktyce - aktualizacja wiedzy na

podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń
własnych



23 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

zorganizowało spływ kajakowy z Rudy 
Koźlanki do Łazisk



Realizacja Planu Komunikacji w tym 
m.in. spotkania szkoleniowe –

I półrocze 2018 w Gminie: Rogoźno, 
Gołańcz, Margonin



Nabory wniosków o dofinansowanie – II 
półrocze 2018 r. (Nabór rozpoczął się 28 

czerwca, kończy się 25 lipca)

1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim –
232.776,00 PLN,

1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego –
200.000,00 PLN,

1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa
lokalnych produktów – 400.000,00 PLN,

1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca
pracy – 726.644,00 PLN,

2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –
144.308,00 PLN.



Dotyczy: nabory 2017

Możliwość aneksowania % dofinansowania
zawartego w umowach o przyznanie pomocy w
2018 r. pod warunkiem złożenia takiego wniosku
w biurze LGR 7 Ryb.



Planowane Nabory wniosków o 
dofinansowanie – II półrocze 2018 r.

2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności
lokalnych – 347,500,00 PLN (po zmianie LSR)

2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz
integracja społeczności lokalnych - 27.000,00 PLN (po zmianie LSR)

2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów
środowiskowych - 23.000,00 PLN (po zmianie LSR)

.



Biesiada Rybna 8.09.2018 r



Zapraszamy ośrodki kultury oraz 

chętnych wykonawców do 

złożenia oferty na uświetnienie 

biesiady rybnej swoim występem



Konferencja prezentująca wyniki 
ewaluacji



Szkolenia dla rybaków

Po zakończeniu Walnego Zebrania 

prosimy przedstawicieli sektora 

rybackiego o pozostanie na Sali 

celem omówienia działań 

związanych z planowanym 

szkoleniem sektora rybackiego



Dziękujemy za uwagę


