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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

OŚ 4 PO RYBY 2007-2013- szansą dla naszego regionu 

Oś priorytetowa 4 jest ważną częścią Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Korzystanie  

z środków przeznaczonych na oś priorytetową 4 odbywa się za pomocą lokalnej grupy 

rybackiej. Na terenie gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Mirosławiec, Pełczyce, Recz, 

Suchań, Tuczno działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”. 

Stowarzyszenie powstało na potrzeby realizacji założeń osi priorytetowej 4 – Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Ryby. Celem działalności 

Stowarzyszenia jest zintegrowanie obszarów rybackich tych ośmiu gmin. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
ul. Rynek 6a

73-200 Choszczno
Tel./fax. 95 763 38 79

e-mail: lgr@choszczno.pl
www.lgr.choszczno.pl

Skutkiem prac Stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

(LSROR) – dostępna na stronie internetowej www.lgr.choszczno.pl. LSROR przedstawia

kierunek rozwoju obszaru gmin, jak i wskazuje główne dziedziny gospodarki, które 

powinny skorzystać z pomocy oferowanej przez oś priorytetową 4. 

Dlaczego LSROR jest tak ważnym dokumentem? 

LSROR jest ważna dla potencjalnego beneficjenta, który chce korzystać ze środków osi 4. 

Jest ona podstawą, w ramach której realizowane będą poszczególne operacje beneficjentów 

(np.: gmin, rybaków, hodowców ryb, przetwórców, innych przedsiębiorców, stowarzyszeń 

itd.). Projekty składane do LGR muszą być zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ściślej – 

muszą ją realizować, wprowadzając w życie przewidziane tam cele. Ocena tej spójności 

należy do LGR, a dokładniej do organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”,  działającego w strukturze Stowarzyszenia. 
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Cele do zrealizowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo
Jezior”

Cel ogólny I. Pobudzenie działalności gospodarczej na terenach objętych LSROR

Cele
szczegółowe

I. 1. Rozwój działalności gospodarczej w drodze tworzenia nowych produktów lub 
usług poza sektorem rybactwa 
I. 2. Wprowadzenie produktów i usług związanych z sektorem rybactwa 
podnoszących konkurencyjność obszarów objętych LSROR. 

Preferowane
rodzaje
operacji

 Tworzenie i rozwój podmiotów gospodarczych zajmujących się chowem, 
hodowlą, połowem i przetwórstwem ryb. 

 Tworzenie i rozwój punktów (systemów) sprzedaży produktów rybnych,  
w tym sprzedaży bezpośredniej. 

 Tworzenie i rozwój działalności produkcyjnej i usługowej przez osoby 
z sektora rybactwa.

 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze usług dla ludności, 
prowadzonych przez osoby spoza sektora rybactwa.

 Rozwój dostępu do Internetu, jako narzędzia wspomagającego rozwój 
przedsiębiorczości. 

 Rozwój małej gastronomi, w tym smażalni ryb, wędzarni, restauracji itp. 

 Imprezy promocyjne np. pokazy przygotowania potraw z ryb.

Potencjalni
beneficjenci

 Jednostki samorządu terytorialnego. 

 Przedsiębiorstwa. 

 Uprawnieni do rybactwa.

 Osoby fizyczne, w tym rolnicy i osoby prowadzące działalność 

gospodarczą. 

 Stowarzyszenia, związki stowarzyszeń i fundacje. 

 Kościoły i związki wyznaniowe. 

 Instytucje i inne podmioty zajmujące się rybactwem i branżami 

związanymi z rybactwem. 

Mierzalne efekty realizacji operacji

Wskaźnik 
produktu

Zrealizowanie do 2015 r. co najmniej 5 operacji przyczyniających się do poprawy 
konkurencyjności obszaru LSROR

Wskaźnik 
rezultatu

 Budowa, przebudowa lub wyposażenie co najmniej  1 obiektu, w którym ma być lub 
jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zagospodarowanie terenu, na którym 
ma być prowadzona działalność gospodarcza.  

 Podjęcie lub rozwinięcie przez co najmniej 1 podmiot gospodarczy działalności 
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związanej ze sprzedażą bezpośrednią produktów rybactwa. 

 Podjęcie lub rozwinięcie przez co najmniej 3 podmioty gospodarcze działalności  
z branży poza rybackiej, służącej mieszkańcom lub turystom m.in. w zakresie usług 
zakwaterowania i gastronomii, działalności sportowej, rozrywkowej, rekreacyjnej  
i zdrowotnej, mechaniki pojazdowej, budownictwa, informatyki i doradztwa.

Wskaźnik 

oddziaływania

 Liczba nowych podmiotów podejmujących lub rozwijających działalność 
gospodarczą w obszarze usług dla społeczności lokalnej na obszarze LSROR do 2015 
r. w wyniku realizacji operacji (co najmniej 5).

 Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w firmach lub gospodarstwach
prowadzących działalność usługową lub produkcyjną na obszarze LSROR do 2015 r. 
w wyniku realizacji operacji (co najmniej 5).

 Wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na obszarze LSROR
do 2015 r. w wyniku realizacji operacji (co najmniej 5 nowych podmiotów).

 Wzrost liczby punktów sprzedaży bezpośredniej produktów w sektorze rybactwa  
na obszarze LSROR do 2015 r. na obszarze LSROR do 2015 r.
w wyniku realizacji operacji (co najmniej 3).

Źródło 
weryfikacji

 Dane z GUS.

 Dane z PUP.

 Dane z Urzędów Gmin. 

 Dane od Beneficjentów w ramach LSROR (podpisane umowy o dofinansowanie).

 Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez LGR.  

Cel ogólny II. Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału na terenach objętych LSROR

Cele
szczegółowe

II. 1. Lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w celach
turystycznych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na
terenach zależnych od rybactwa 

II. 2. Inicjatywy mające na celu rozwój i poprawę funkcjonowania rekreacji 

i sportu

II. 3. Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania  
na poziomie lokalnym oraz promocja inicjatyw na obszarze objętym LSROR. 

Preferowane
rodzaje
operacji

 Rewitalizacja miejscowości na terenie objętym  LSROR. 

 Budowa, odbudowa, remont kąpielisk, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, 
szlaków pieszych na terenach przy jeziorach.

 Budowa zapleczy socjalnych dla turystów i innych osób korzystających 
 z akwenów wodnych w celu zachowania czystości. 

 Tworzenie i rozbudowa baz turystycznych dla wędkarzy (stanowisk wędkarskich, 
wypożyczalni sprzętu wodnego do wędkowania). 

 Promocja lokalnych tradycji, w szczególności rybackich poprzez stworzenie 
skansenu, izb tradycji itp.
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 Oznakowanie akwenów wodnych i tras turystycznych wokół tych akwenów. 

 Rozwój i promocja bazy noclegowej na obszarze LSROR,
w szczególności skierowanych do turystów – wędkarzy. 

 Organizacja imprez promujących tradycje kulturowo-historyczne,  
w szczególności rybackie i wędkarskie na terenie LSROR. 

 Współpraca z jednostkami WOPR na terenie LSROR i wzmocnienie ich 
działalności poprzez doposażenie w sprzęt i podnoszenie kwalifikacji ratowników. 

 Rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze turystycznym. 

 Remont, odbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów zabytkowych na terenie 
LSROR.

 Inwestycje melioracyjne na terenie LSROR, w tym rekultywacja
i renaturyzacją  zbiorników wodnych. 

 Budowa, odbudowa i zabezpieczenie szlaków wodnych.

 Programy i inwestycje służące poprawie jakości kąpielisk . 

 Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

 Edukacja ekologiczna i środowiskowa społeczności lokalnej  
i turystów odwiedzających obszar LSROR. 

 Zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej na obszarze LSROR,  
w szczególności poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu na terenie 
LSROR
 i wsparcie dla Społecznej Straży Rybackiej oraz działania edukacyjne 
 w zakresie ochrony bioróżnorodności. 

 Rozwój dostępu do Internetu, jako narzędzia edukacyjnego i promocyjnego obszaru 
LSROR.

 Organizacja kół zainteresowań dla młodzieży z zakresu kultury i historii obszaru 
LSROR

Potencjalni
beneficjenci

 Jednostki samorządu terytorialnego. 

 Przedsiębiorstwa. 

 Uprawnieni do rybactwa.

 Osoby fizyczne, w tym rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

 Stowarzyszenia, związki stowarzyszeń i fundacje. 

 Kościoły i związki wyznaniowe. 

 Instytucje i inne podmioty zajmujące się rozwojem oferty turystycznej, kulturalnej  
i rekreacyjnej.

Mierzalne efekty realizacji operacji

Wskaźnik 
produktu

Zrealizowanie do 2015 roku co najmniej 8 operacji przyczyniających  
się do poprawy konkurencyjności obszaru LSROR.

Wskaźnik  Zrewitalizowanie co najmniej 1 miejscowości na obszarze LSROR 
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rezultatu w wyniku realizacji operacji.

 Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie co najmniej 2 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków  
w wyniku realizacji operacji.

 Budowa, remont, przebudowa lub wyposażenie co najmniej  
2 obiektów małej infrastruktury turystycznej w wyniku realizacji operacji. 

 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych co najmniej 1 obiektu 
turystycznego, rekreacyjno-sportowego lub obiektu, w którym jako podstawowa
jest prowadzona działalność kulturalna w wyniku realizacji operacji. 

 Powstanie lub rozwój co najmniej 1 obiektu typu muzeum, izba regionalna, izba
pamięci, tradycji lub skansen mający na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, 
sztuki i obyczajów w wyniku realizacji operacji.

 Realizacja co najmniej 1 operacji,  związanej  z promocją obszaru objętego 
LSROR, w tym z popularyzacją rybactwa. 

Wskaźnik 

oddziaływania

 Liczba nowych podmiotów podejmujących działalność w branży turystycznej  
i około turystycznej na obszarze LSROR do 2015 r. w wyniku realizacji operacji  
( co najmniej 3).

 Liczba osób korzystających z noclegów w obiektach turystycznych na obszarze 
LSROR do 2015 r. w wyniku realizacji operacji ( co najmniej 300).

 Wzrost ilości osób zatrudnionych w branży turystycznej i około turystycznej  
w gminach na obszarze objętym LSROR do 2015 r. w wyniku realizacji operacji 
(wzrost o co najmniej 15 osób)

 Wzrost liczby turystów odwiedzających teren objęty LSROR do 2015 r. (wzrost  
o min. 5 % w stosunku do danych z 2011 r.)

Źródło 
weryfikacji

 Dane z GUS.

 Dane z PUP.

 Dane z Urzędów Gmin 

 Dane od Beneficjentów w ramach LSROR (podpisane umowy
o dofinansowanie).

 Sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez LGR. 

Kto może skorzystać z pomocy w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013? 

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSROR, jak i również 
osoby, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą na tym terenie. O uzyskanie 
dofinansowania mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne i prawne, instytucję naukowe, 
organizacje pozarządowe, a także gminy i powiaty, będące członkami Stowarzyszenia.. Ważny 
jest pomysł projektu – jego wpływ na rozwój obszaru zależnego od rybactwa. 
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Gdzie można realizować projekty w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013?

W ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, a precyzyjniej rzecz ujmując, w ramach wdrażania 
przez Stowarzyszenie LSROR, można realizować projekty na obszarze gmin, które wchodzą  
w skład LGR. 

Jakie projekty mogą być zrealizowane? 

Pomoc finansowa, jest przyznawana na realizację operacji, która: 

o jest zgodna z LSROR,

o będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR, 

o została wybrana przez Komitet LGR , 

o spełnia inne warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 
objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013 obejmuje następujące środki: 

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych  
od rybactwa, obejmuje:

1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci 
Internet, lub

2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont 
lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności 
związanej z tym transportem, lub 

3) rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności 
na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, 
parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub 

4) remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub 

5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, lub 

6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 
przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz  
ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub 
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7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, 
rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona
działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 
123, z późn. zm.), lub 

8) tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających 
na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki  
i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, lub 

9) promocję obszaru objętego LSROR; 

10) popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR. 

Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje  

o charakterze niezarobkowym.

Limit pomocy w okresie realizacji programu (2012-2015):

3 000 000 zł na jednego beneficjenta 
Limit pomocy na jedną operację: 1 500 000 zł 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 85%

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje:

1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona 
działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki 
lub

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza, lub

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza,
w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub 

4) remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność 
gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być 
prowadzona działalność gospodarcza, lub 

5) udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu 
zmianę kwalifikacji zawodowych, lub 
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6) zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych. 

Limit pomocy w okresie realizacji programu (2012-2015):

900 000 zł na jednego beneficjenta 
Limit pomocy na jedną operację: max. 450 000 zł 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje:

1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, 

2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub 
świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie: 

a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych lub

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub 

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi, lub

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub 

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 
oraz działalności powiązanej, lub 

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub 

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub 

h) opieki zdrowotnej, lub

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub 

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 
lub

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, 

l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

Limit pomocy w okresie realizacji programu (2012-2015):
600 000 zł na jednego beneficjenta 

Limit pomocy na jedną operację: 300 000 zł 
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 60 %
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4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych  
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej, obejmuje:

1) inwestycje melioracyjne związane z: 

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub 

b) ochroną przeciwpowodziową, lub 

c) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej, z wyłączeniem inwestycji 
melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca  
na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub

2) budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub 

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 
organizmów wodnych, lub

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 
przyrody, w tym Natura 2000, lub

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub 

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji  
i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych  
z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku 
klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
działalności rybackiej, lub 

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych  
w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska 
tych obszarów

Limit pomocy w okresie realizacji programu (2012-2015):
2 000 000 zł na jednego beneficjenta 

Limit pomocy na jedną operację: 1 000 000 zł 
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 85%
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Co to są koszty kwalifikowalne? 

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez 

Beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji. W przepisach 

prawa Wspólnotowego i Krajowego nie ma precyzyjnie określonego katalogu kosztów, 

dlatego też to Beneficjent musi wykazać, że zaplanowane wydatki są niezbędne  

do poniesienia w związku z zaplanowanym celem operacji. Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych  

od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” określa jakie warunki 

musi spełnić dany wydatek aby potwierdzić jego kwalifikowalność.

Jak wygląda procedura składania wniosków? 

Beneficjenci (podmioty działające na objętym LSROR i chcące realizować na nim 
określone operacje) zgłaszają projekt swojej operacji do LGR „Partnerstwo Jezior”.

LGR ocenia projektowaną operację pod kątem jej zgodności z LSROR.

Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje projekt operacji do samorządu 
wojewódzkiego, który weryfikuje operację pod względem jej zgodności z 

prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.
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Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie 

wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, 

dostępne są: 

o w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”

w Choszcznie,

o na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.choszczno.pl,

o na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: 

www.wzp.pl lub www.lgr.wzp.pl.

Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentem.

Beneficjent realizuję operację.

Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą realizacji operacji.

Po pozytywnej kontroli realizacji operacji, której dotyczy umowa, samorząd 
województwa przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wniosek o

płatność.
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Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGR „Partnerstwo Jezior”  

w Choszcznie: tel./faks 95 763 3879 i kom.: 503 132 972 oraz drogą e-mailową 

wnioski@lgr.choszczno.pl lub lgr@choszczno.pl.

Zapraszamy również na strony internetowe poświęcone tematyce osi 4 PO RYBY 2007-

2013:

o www.minrol.gov.pl

o www.rybactwo.info

o www.farnet.eu
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NOTATKI:


