NABORY GRANTOWE NA DZIAŁANIA MIĘKKIE 2021
NUMER
NABORU
3/2021/G
Nabory granty

4/2021/G
Nabory granty

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

NA CO MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KWOTA NABORU

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

34.397,00 PLN

P 2.2.2 Promowanie
dziedzictwa
kulturowego walorów
środowiskowych

m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną
kulturę i produkty, • udział w targach, konferencjach,
seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i
produktów, • zakup towarów służących przedsięwzięciom
związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub
tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, •
promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

TERMIN
NABORU
od dnia 10.05.2021 do
dnia
28.05.2021,
godz. 15.30.

UWAGI

Link do naboru

Na każde 5.000,00 zł kwoty pomocy muszą przypadać minimum 2
wskaźniki – „Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań
lokalnych społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych)”.
Maksymalne dofinansowanie 25.000,00 zł

http://7ryb.pl/wiadomosci/158521/ogloszenienr-32021g--o-konkursie-na-wyborgrantobiorcow-w-ramac

Minimalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę to
6.000,00 zł.
27.076,60 PLN

od dnia 10.05.2021
do dnia 28.05.2021,
godz. 15.30.

Na każde 5.000,00 zł kwoty pomocy muszą przypadać minimum 2
wskaźniki – „Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną, które
otrzymały wsparcie w ramach LSR” Maksymalne dofinansowanie
18.000,00 zł

http://7ryb.pl/wiadomosci/158522/ogloszenienr-42021g--o-konkursie-na-wyborgrantobiorcow-w-ramac

Minimalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę to
6.000,00 zł.

NABORY ZWYKŁE 2021
NUMER
NABORU
46/2021
Nabory zwykłe

NAZWA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
P 1.1.1 Modernizacja i
innowacyjność w
sektorze rybackim

NA CO MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KWOTA NABORU

TERMIN
NABORU
od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

UWAGI

Link do naboru

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

681.313,00 PLN

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

http://7ryb.pl/wiadomosci/158524/ogLoszenieo-naborze-nr-462021

47/2021
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,

138.194,00 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

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

http://7ryb.pl/wiadomosci/158528/ogLoszenieo-naborze-nr-472021

48/2021
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

196.560,00 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

*

http://7ryb.pl/wiadomosci/158529/ogLoszenieo-naborze-nr-482021

49/2021
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

560.210,01 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

*

http://7ryb.pl/wiadomosci/158530/ogLoszenieo-naborze-nr-492021

50/2021
Nabory zwykłe

P 2.1.1 Tworzenie
przestrzeni do integracji
i aktywizacji
społeczności lokalnych

51/2021
Nabory zwykłe

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

52/2021
Nabory zwykłe

P 2.2.1 Rozwój
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej

53/2021
Nabory zwykłe

P 2.2.2 Promowanie
dziedzictwa
kulturowego walorów
środowiskowych

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

137.511,66 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

39.667,00 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

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 sportoworekreacyjnych.
m.in.: • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną
kulturę i produkty, • udział w targach, konferencjach,
seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i
produktów, • zakup towarów służących przedsięwzięciom
związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub
tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych, •
promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

137.728,50 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

40.524,00 PLN

od dnia 11.05.2021
do dnia 27.05.2021
godz. 15.30

http://7ryb.pl/wiadomosci/158531/ogLoszenieo-naborze-nr-502021

W ramach naboru kwota we WoD nie może przekraczać 3.051,00 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/158532/ogLoszenie-o-naborze-nr-512021

http://7ryb.pl/wiadomosci/158533/ogLoszenieo-naborze-nr-522021

W ramach naboru kwota dofinansowania we WoD nie może
przekraczać 2.702,00 PLN na podniesienie wskaźnika Liczba
wydarzenia promujące kulturę lokalną, które otrzymało wsparcie w
ramach LSR o jedną jednostkę miar.

http://7ryb.pl/wiadomosci/158534/ogLoszenieo-naborze-nr-532021

