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25/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 1.1.1 Modernizacja i 
innowacyjność w sektorze 
rybackim 

m.in.: • zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia dla działalności w ramach działalnościrybackiej, • tworzenie i rozwój 
systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, • budowa, przebudowa lub remont obiektów służących do 
prowadzenia działalnościrybackiej, • poprawa warunków pracy, • przeciwdziałanie lub usuwanie skutków działalności 
chronionych gatunków zwierząt i kłusowników 

794.631,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*rybaków obowiązuje limit 400 000 
tyś złotych na wnioskodawcę, *trzeba 
być rybakiem żeby złożyć wniosek 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157391/ogLoszenie-
o-naborze-nr-252020 

26/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 1.1.2 Rozwój potencjału 
sprzedażowego sektora 
rybackiego 

m.in.: • tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, • wprowadzanie rozwiązań 
organizacyjnych i marketingowych wykorzystywanych w sprzedaży produktówrybackich, • zakup sprzętu, maszyn, 
oprogramowania i wyposażenia wykorzystywanego w sprzedaży produktówrybackich, • budowa, przebudowa , remont 
obiektów wykorzystywanych w sprzedaży produktów rybackich, 

338.194,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*rybaków obowiązuje limit 400 000 
tyś złotych na wnioskodawcę, *trzeba 
być rybakiem żeby złożyć wniosek 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157392/ogLoszenie-
o-naborze-nr-262020 

27/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 1.1.3 Rozwój 
kompetencji pracowników 
sektora rybackiego 

m.in.: str. 40 • szkolenia zawodowe pozwalające na nabycie nowych kwalifikacji, • udział w kursach, konferencjach, 
stażach lub innych formach edukacyjnych mających na celu poprawę kwalifikacji zawodowych osób pracujących w 
sektorze rybackim, • wizyty studyjne, • zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem rybackim, 
wymiana doświadczeń. 

80.000,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* http://7ryb.pl/wiadomosci/157398/ogLoszenie-
o-naborze-nr-272020 

28/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 1.2.1 Wykorzystanie 
potencjału w zakresie 
przetwórstwa lokalnych 
produktów 

m.in.: • zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przetwórstwa,  
• tworzenie, remont lub modernizacja obiektów potrzebnych do przetwórstwa, • wprowadzanie rozwiązań 
organizacyjnych i marketingowych wykorzystywanych w ramach przetwórstwa 

119.200,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* http://7ryb.pl/wiadomosci/157399/-
ogLoszenie-o-naborze-nr-282020 

29/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 1.2.2 Wsparcie 
aktywności gospodarczej 
generującej miejsca pracy 

m.in. zakup sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej, • tworzenie i modernizacja bazy 
gastronomicznej i noclegowej,  
• usługi dla ludności, • rękodzielnictwo i rzemiosło 

74 937,20 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* http://7ryb.pl/wiadomosci/157400/ogLoszenie-
o-naborze-nr-292020 

30/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 2.1.1 Tworzenie 
przestrzeni do integracji i 
aktywizacji społeczności 
lokalnych 

m.in.: • budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury sportowej, obiektów społecznych i kulturalnych np.: 
siłownie, wiaty grillowe, place zabaw, świetlice, • adaptacja obiektów charakterystycznych dla terenu LSR na cele 
publiczne, • budowa, remont, przebudowa obiektów małej architektury, • wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych 
obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości (jeżeli jest niemożliwe ich odnowienie i dalsze 
użytkowanie), • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich jako przestrzeni do wspólnych 
spotkań mieszkańców miejscowości, • urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych plenerowych 
miejsc wspólnych spotkań, • zakup wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów sportowych lub 
kulturalnych, • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 
funkcjonowania miejsc wspólnych spotkań. 

48.508,66 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* http://7ryb.pl/wiadomosci/157401/ogLoszenie-
o-naborze-nr-302020 

31/2020 
Nabory 
własne 

P 2.1.2 Organizacja 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracja społeczności 
lokalnych 

m.in.: • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, • działania 
aktywizujące lokalne społeczności, • organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, konkursów, • działania edukacyjne 
* w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z Gminy Szamocin 

8.800,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR  
2 spotkania lokalnych społeczności 
(w tym dla grup defaworyzowanych) 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157402/ogLoszenie-
o-naborze-nr-312020 

 32/2020 
Nabory 
własne 

P 2.1.2 Organizacja 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracja społeczności 
lokalnych 

m.in.: • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, • działania 
aktywizujące lokalne społeczności, • organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, konkursów, • działania edukacyjne 
*w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z Gminy Gołańcz 

8.800,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR  
3 spotkania lokalnych społeczności 
(w tym dla grup defaworyzowanych 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157403/-
ogLoszenie-o-naborze-nr-322020 

33/2020 
Nabory 
własne 

P 2.1.2 Organizacja 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracja społeczności 
lokalnych 

m.in.: • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, • działania 
aktywizujące lokalne społeczności, • organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, konkursów, • działania edukacyjne 
*w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacji z Gminy Skoki 

12.800,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 
6 spotkań lokalnych społeczności (w 
tym dla grup defaworyzowanych) 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157404/ogLoszenie-
o-naborze-nr-332020 

34/2020 
Nabory 
własne 

P 2.1.2 Organizacja 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracja społeczności 
lokalnych 

m.in.: • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, • działania 
aktywizujące lokalne społeczności, • organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, konkursów, • działania edukacyjne 
*w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z Gminy Wągrowiec  

7.500,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR  
1 spotkanie lokalnych społeczności 
(w tym dla grup defaworyzowanych),  

http://7ryb.pl/wiadomosci/157406/ogLoszenie-
o-naborze-nr-342020 

35/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 2.1.2 Organizacja 
aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracja społeczności 
lokalnych 

m.in.: • organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, • organizacja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, • działania 
aktywizujące lokalne społeczności, • organizacja zawodów wędkarskich, turniejów, konkursów, • działania edukacyjne 

13.895,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* W ramach naboru kwota we WoD 
nie może przekraczać 2.779,00 PLN 
na podniesienie wskaźnika  Liczba 
zorganizowanych dzięki wsparciu z 
LSR spotkań lokalnych społeczności 
(w tym dla grup defaworyzowanych) 
o jedną jednostkę miary 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157407/ogLoszenie-
o-naborze-nr-352020 

36/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 2.2.1 Rozwój  
infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej 

m.in.: • tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych, punktów widokowych i innej małej infrastruktury turystycznej, 
• budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych, 
np.: ścieżki rowerowe i edukacyjne, szlaki turystyczne i kajakowe, tereny biwakowe, punkty widokowe, trasy narciarstwa 
biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, place zabaw z siłowniami zewnętrznymi, zadaszonymi 
miejscami grillowym, etc. • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celach turystycznych, • zakup 
wyposażenia do ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, • likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. 

69.391,50 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* http://7ryb.pl/wiadomosci/157408/ogLoszenie-
o-naborze-nr-362020- 

37/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Kiszkowo 

3.450,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*3 wydarzenia promujące kulturę 
lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157409/ogLoszenie-
o-naborze-nr-372020 

38/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników. * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Margonin 

8.950,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* W ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 5 wydarzeń promujących 
kulturę lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157410/ogLoszenie-
o-naborze-nr-382020 

39/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Gołańcz 

6.150,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* zorganizować 3 wydarzenia 
promujące kulturę lokalną, które 
otrzymało wsparcie w ramach LSR i 
wydać 1 produkt promocyjny 
wprowadzony do dystrybucji  

http://7ryb.pl/wiadomosci/157412/ogLoszenie-
o-naborze-nr-392020 

40/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Skoki 

2.150,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

•w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 1 wydarzenie promujące 
kulturę lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157413/ogLoszenie-
o-naborze-nr-402020 

41/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Wągrowiec 

7.450,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* zorganizować 5 wydarzeń 
promujących kulturę lokalną, które 
otrzymały wsparcie w ramach LSR i 
wydać 1 produkt promocyjny  

http://7ryb.pl/wiadomosci/157414/ogLoszenie-
o-naborze-nr-412020 

42/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników. * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Wyrzysk 

14.950,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

*w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 7 wydarzeń promujących 
kulturę lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157415/ogLoszenie-
o-naborze-nr-422020 

43/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników. * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Rogoźno 

9.100,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

•w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 2 wydarzenia promujące 
kulturę lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157416/ogLoszenie-
o-naborze-nr-432020 

44/2020 
Nabory 
własne 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  * w tym naborze może złożyć wniosek tylko organizacja z 
Gminy Oborniki 

3.450,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

•w ramach planowanej operacji 
należy zorganizować  dzięki wsparciu 
z LSR 3 wydarzenia promujące 
kulturę lokalną 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157417/-
ogLoszenie-o-naborze-nr-442020 

45/2020 
Nabory 
zwykłe 

P 2.2.2 Promowanie 
dziedzictwa kulturowego  
walorów środowiskowych 

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, • zakładanie oraz prowadzenie stron i 
portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • wydawanie publikacji, folderów 
poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom, • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących 
turystyki, lokalnej kultury i produktów, • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury, • oznakowanie i 
promocja produktów lokalnych, • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych 
zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, • promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej, • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego, • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, • przygotowanie lokalnych przewodników.  

6.532,00 
PLN 

1.06.2020 r.- 
19.06.2020 r. 
godz.1530 

* w ramach naboru kwota pomocy 
we WoD nie może przekraczać 
3.266,00 PLN na realizację jednego 
przedsięwzięcia 

http://7ryb.pl/wiadomosci/157418/ogLoszenie-
o-naborze-nr-452020 
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