
 
Kampania promocyjna „Rusza LSR!” II 

W kolejnej części działań promocyjno-informacyjnych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina 

przedstawiamy bliżej główne cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Cel ogólny nr 1: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały 

 

Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw rybackich  

Przedsięwzięcie 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich  

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Rozporządzeniu 508/2014 art. 63 ust. 1 pkt a: 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 

etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a także pkt. c: Wspieranie i wykorzystywanie 

atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego 

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

 

zenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa,  

 

 

nków zwierząt i kłusowników.  

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój kompetencji osób z sektora rybackiego  

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w Rozporządzeniu 508/2014 w art. 63 ust. 

1 pkt a: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na 

wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a także pkt. c: Wspieranie i 

wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych 

w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

nia zawodowe pozwalające na nabycie nowych kwalifikacji,  

zawodowych osób pracujących w sektorze rybackim,  

 

 

 

Cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką 

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b Rozporządzenia 

508/2014: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się 

przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury  

Przedsięwzięcie będzie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego 

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

up sprzętu i wyposażenia dla działalności produkcyjnej i usługowej,  

 

 

 

o,  

-spożywcze.  

 

Cel ogólny nr 2: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców 

 

Cel szczegółowy 2.1: Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców  

Przedsięwzięcie 2.1.1 Kultura wolnego czasu, jako czynnik integracji społeczności lokalnych  
Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 

508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, 

w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie poprzez projekty konkursowe, grantowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych w ramach 

tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

 

-sportowych,  

 

 

 

 

 

 



 
Cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 

508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, 

w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach tego 

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

 

ebudowa 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.  

 

acyjnych,  

 

Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy  

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt d Rozporządzenia 508/2014: 

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane poprzez projekty konkursowe, grantowe i projekt współpracy. Wśród operacji realizowanych w ramach tego 

przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

 

lturze i produktom,  

 

 

lokalnej kultury,  

 

lokalnych, w tym kulinarnych,  

i kulturalnej,  

 

 

 

 

Cel ogólny nr 3: Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska 

 

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy  

Przedsięwzięcie 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych  

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt c Rozporządzenia 508/2014: 

wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz 

łagodzenia zmiany klimatu. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych  

w ramach tego przedsięwzięcia znajdą się m.in.:  

 

 

 

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Bielsko Biała, ul.T.Regera 

81 parter) lub nr tel. 725449170, 338105735 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


