


Jednostki organizacyjne 
nieposiadające 
osobowości prawnej, 
którym ustawa 
przyznaje zdolność 
prawną. 

Osoby fizyczne 

Osoby  prawne 

Podmioty  organizacyjnie wyodrębnione w 
strukturze  na podstawie dokumentów statutowych 
lub założycielskich 



Sektor  

Publiczny 

Gospodarczy 

Społeczny 

5 457 250,00 zł 

4 500 000,00 zł 



 

 Osoby prawne i fizyczne, które 
prowadzą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. 

 

Przedsiębiorcy 

Rolnicy w tym „rybacy” 

(Spółki Wodne, Związki Spółek Wodnych) 



Cel ogólny 1 

Poprawa warunków życia, w tym 
wzrost dochodów, szczególnie dla 
osób z  sektora rybactwa 

 

 

Zachowanie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowo-historycznych, w tym 
tradycji rybactwa. 

Cel ogólny 2 



4) Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

1) Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa; 

2) Restrukturyzacja i reorientacja 
działalności gospodarczej i 
dywersyfikacji zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza 
sektorem; 

3) Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, rozwoju 
usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa; 



 Sektor gospodarczy i społeczny 

 1 400 000,00 zł 

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych operacji do 
60% wartości kosztów 

 

max 200 000,00 zł  operacja 

400 000,00 zł limit  dla beneficjenta  2011-2015 

 

2011 rok 



1. Tworzenie i rozwój systemów 
sprzedaży bezpośredniej (lub 
marginalnej ) produktów rybactwa; 
 



- konserwacji i naprawy 
pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli;   
G 45.2  
 
 Naprawa opon i dętek 
 Zabiegi antykorozyjne 
 Instalowanie części i 

akcesoriów w pojazdach 

 
-  

 

2.  Podejmowani i rozwój działalności gospodarczej 



 

handel detaliczny, z 
wyłączeniem! handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi;      G 47.1-9 

 

W sklepach 
wyspecjalizowanych i 
niewyspecjalizowanych 

 



 

handel detaliczny 
 

w punktach sprzedaży detalicznej, w 
sklepach, kioskach, na straganach i 
kramach, przez dostawę do mieszkań, 
akwizycja, internet, automaty 

 



 

Sklepy niewyspecjalizowane 

 

 Żywność, napoje i wyroby 
tytoniowe (w przewadze) 

 

 

 Domy towarowe: odzież, 
meble, AGD, RTV, 
kosmetyki itp. 

 

 

 



 
Sklepy wyspecjalizowane 

 
 

 Owoce i warzywa  - warzywniaki 
 

 Mięso i wyroby z mięsa – mięsne 
 

 Napoje alkoholowe  i bezalkoholowe 
– monopolowe 
 

 Wyroby tytoniowe –  
 
 
 

 Wyroby mleczarskie i jaja - nabiał 
 

 Pieczywo, ciasta, wyroby 
ciastkarskie i cukiernicze – cukiernie  
 



 
Sklepy wyspecjalizowane 

 
 

 Paliwa do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw -  
 

 Komputery, urządzenia 
peryferyjne i oprogramowanie 
 

 Sprzęt telekomunikacyjny 
 Sprzęt audiowizualny 

 
 Wyroby tekstylne 

 
 Wyroby metalowe, farby i szkło 

 



 

Sklepy wyspecjalizowane 
 

 

 Dywany, chodniki i inne 
pokrycia podłogowe lub 
ścienne 

 

 Sprzęt AGD 

 

 Meble, oświetlenie i inne 
użytku domowego 
(instrumenty muzyczne i 
nuty, sejfy skarbce) 



Sklepy wyspecjalizowane 

 

 

 

 Książki – nowe i używane 

 

 Gazety i art. piśmiennicze 

 

 Nagrania dźwiękowe i 
audiowizualne 



 

Sklepy wyspecjalizowane 
 

 

 Sprzęt sportowy (łódki, 
rowery, art. wędkarskie, 
art. sportowe) 

 

 Gry i zabawki 

 

 Nagrania dźwiękowe i 
audiowizualne (CD, DVD) 



Sklepy wyspecjalizowane 
 
 
 

 Odzież (tekstylna i 
skórzana) obuwie i wyroby 
skórzane 
 

 Wyroby farmaceutyczne i 
medyczne (apteka, sklep 
ortopedyczny) 
 

 Kosmetyk i art. toaletowe 
 

 Kwiaciarnie, sklepy 
ogrodnicze  i zoologiczne 
 
 
 



Sklepy wyspecjalizowane 
 

 Biżuteria, zegary i zegarki 

 

 Wyroby rzemieślnicze, 
pamiątki 

 

 Olej opałowy, gaz w butlach, 
węgiel  i drewno dla potrzeb 
gosp. Domowego 

 

 Broń i amunicja  

 

 Optycy 

 

 

 

 

 

 



 

- działalność usługowa  związana z wyżywieniem   I  56.1 

  z żywnością do spożycia „na miejscu”: 
restauracje,       kawiarnie,       restauracje typu fast food,       bary 
mleczne,       bary szybkiej obsługi,       lodziarnie,       pizzerie,   

 

 

 

 

 

  miejsca z żywnością na wynos,       

 obwoźna sprzedaż lodów,       wózki z żywnością,       przyczepy 
gastronomiczne,       związana z przygotowywaniem żywności na 
straganach.  



Usługi gastronomiczne świadczone w 
obiektach sportowych i 
podobnych,       działalność stołówek i 
kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, 
biurach, szpitalach lub szkołach).  

 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności 
świadczone w oparciu o zawartą z klientem 
umowę, na określone uroczystości do 
miejsc przez niego wyznaczonych 
(catering)   

Działalność usługowa  związana z wyżywieniem   I  56.2 



Przygotowywanie i podawanie napojów 

 do konsumpcji na miejscu.  

 

Podklasa ta obejmuje działalność:  

 

       barów,       tawern,       koktajlbarów,       dyskotek 
(serwujących głównie napoje),       piwiarni i pubów,       sklepów 
z kawą,       pijalni soków owocowych,       sprzedawców napojów 
w ruchomych punktach,       przygotowywania i podawania 
napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne 
jednostki.  



Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalności powiązanej; J 62.0 

 

 

Obejmuje:  

 rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację 
oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, 

 pisanie programów na zlecenie użytkownika, 

 projektowanie stron internetowych. 

 planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, 
włączając szkolenia dla użytkowników. 



Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwa 
podatkowego; M 69.1.-2 

 
 

 

 

 

kancelarie prawne, 

biura rachunkowe, 

biura podatkowe,  

działalność biegłych księgowych  i biegłych rewidentów 



Działalność w zakresie architektury i inżynierii badań i analiz 
technicznych M 71. 

-wymagająca wiedzy specjalistycznej. 

 

 

 

 

 

 

 działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie 
projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego, (pomiary geodezyjne i 
hydrologiczne, geofizyczne, geologiczne i sejsmiczne) 

  działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych, 



 badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne 

     i pozostałe badania 

 

 

 

 

Badania i analizy żywności (badania zwierzą rzeźnych i mięsa po 
uboju) 

Nadzór nad produkcją żywności (także pasze  dla  zwierząt) 

 

Wydawanie atestów dla art. konsumpcyjnych 



 Pozostałe badania  i analizy techniczne : 

 Fizyczne, chemiczne i inne badania, pomiary i analizy 
wszystkich typów materiałów i wyrobów 

      

 

 

 

 

 Wydawanie atestów  dla pojazdów silnikowych 

 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych 

 Działalność laboratoriów policyjnych 

 

• Badania składu i czystości 
materiałów 

• Badania silników, pojazdów 
samochodowych,  

• Badania radiograficzne spawów i 
spoin 

• Badania pomiarów uszkodzeń 
 



Opieka zdrowotna Q 86.1  86.2  i 86.9 

Szpitale, praktyka lekarska i pozostała działalność w 
zakresie  opieki zdrowotnej 

 

 indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów 
(diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, 
masaż leczniczy, terapia ruchowa ) 

 Praktyka pielęgniarek i położnych -  przychodnie (ogólne, 
przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki 
medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz  

      w domu pacjenta. 



Opieka zdrowotna  Q 86.9 
 działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: 

irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura 

 działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji 
zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, 
ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów 
promocji zdrowia, 

 

 

 działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, 

  w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów 
i psychoterapeutów 



Działalność sportowa , M 93.1 
 

 Działalność obiektów sportowych (np. basen, pole golfowe) 

 Działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich (np. 
pływacki, szachowy, sportów zimowych)  

 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. 
fitness, kulturystyka) 

 Inne np. organizacja lig sportowych, promocją imprez sportowych, 
działalność przewodników górskich, działalność wspomagającą 
łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne 



 działalność wesołych  miasteczek i parków rozrywki,      

 organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, 
takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i 
imprezy plenerowe. 

 

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna  M 93. 2 

• Inne   np. działalność 
parków rekreacyjnych (bez 
zakwaterowania), działalność 
miejsc do tańczenia (np. 
dyskoteki, sale taneczne), 
transport rekreacyjny, np. 
przewozy bryczką 



 naprawę i utrzymanie peryferyjnego sprzętu komputerowego,  

 naprawę sprzętu telekomunikacyjnego: faksy, krótkofalówki 
oraz elektronicznego jak: RTV-radioodbiorniki i telewizory, 

  naprawę sprzętu domowego i ogrodniczego, takiego jak: AGD, 
kosiarki do trawy i dmuchawy, 

  naprawę obuwia i wyrobów skórzanych, mebli i wyposażenia 
domu, odzieży i dodatków do odzieży, artykułów sportowych, 
instrumentów muzycznych, artykułów hobbystycznych i 
innych artykułów użytku osobistego i domowego. 

 Działalność z zakresu naprawy i konserwacji komputerów , 
artykułów użytku osobistego i domowego S 95. 2 



 Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian  

 Tynkowanie 

 Zakładanie stolarki budowlanej 

 Malowanie i szklenie 

 Pozostałe roboty budowlane  

      wykończeniowe 

 

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych  F 43. 3 



 Sektor publiczny, gospodarczy i społeczny,  

1 700 000,00 zł + 1 057 250,00 zł 

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych operacji do 
100% wartości kosztów 

 

max 1 000 000,00 zł  operacja 

2 000 000,00 zł limit  dla beneficjenta  2011-2015 

2011 rok 



1. Inwestycje melioracyjne  

 

Melioracje 

• w  szerokim rozumieniu:  działania techniczne , 
biologiczne, organizacyjne i gospodarcze 
podejmowane  w środowisku przyrodniczym w celu 
ulepszenia stosunków wodnych w dorzeczach 

 

• w oparciu o ustawę  Prawo Wodne  -  obejmują 
melioracje podstawową  i szczegółową 



• Rekultywacja,  w  tym  renaturyzacja i utrzymanie,  zbiorników  
wodnych. 

•  Ochrona przeciwpowodziowa. 
• Regulacja możliwości retencyjnych wód przez  realizację 

programu małej retencji. 
• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.  
• Ukształtowanie  trasy regulacyjnej linii brzegowej. 

 

Inwestycje te nie dotyczą obiektów chowu i hodowli ryb! 

Inwestycje melioracyjne 



2. Budowa i odbudowa szlaków wodnych 

 

3. Zachowanie różnorodności biologicznej i 
chronionych gatunków ryb lub innych 
organizmów wodnych 

 

4. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie 
kąpielisk. 



5. Zachowanie i zabezpieczenie 
obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody,  w tym 
Natura 2000 

 

 

6. Zabezpieczenie i oznakowanie 
pomników przyrody 

 



Sektor publiczny,  społeczny i gospodarczy 

 3 800 000,00 zł + 2 000 000,00 zł 

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych operacji do 
85% wartości kosztów 

 

max 1 000 000,00 zł  operacja 

2 000 000,00 zł limit  dla beneficjenta  2011-2015 

 

2011 rok 



Budowę, remont lub przebudowę małej 
infrastruktury turystycznej, w szczególności: 

 

przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych (miejsc noclegowych ) i biwakowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji 
turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do 
miejsc objętych inwestycją; -- limit kwoty nie definicji 



Sektor publiczny,  społeczny i gospodarczy 

 3 800 000,00 zł + 2 000 000,00 zł 

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych operacji do 
85% wartości kosztów 

 

max 1 000 000,00 zł  operacja 

2 000 000,00 zł limit  dla beneficjenta  2011-2015 

 

2011 rok 



  

1. Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą 
 świadczone usługi dostępu do sieci – Internet;   

 
2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego 
przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę 
obiektów małej architektury służących wykonywaniu 
działalności związanej  

z tym transportem; 

 
 

@ 



3.Rewitalizację miejscowości przez realizację 
zintegrowanego projektu polegającego w 
szczególności na:  

 

 
 

 
Remoncie (budowa, rozbudowa) chodników, 
parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów 
zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych 
pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne lub ich wyposażeniu; 
 



4. Remont, odbudowę lub 
przebudowę  (wyposażenie) 
obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją 
zabytków; 



 
5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i 

młodzieży 
 

Organizacja sytuacji pobudzających dzieci i młodzież do 
aktywności. 

 
Koła teatralne, modelarskie, plastyczne, sportowe, 

dekoratorskie, komputerowe, turystyka piesza i 
rowerowa itp.. 



6. Budowę, remont lub przebudowę małej 
infrastruktury turystycznej, w szczególności: 

 

przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych (miejsc noclegowych ) i biwakowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji 
turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do 
miejsc objętych inwestycją; -- limit kwoty nie definicji 



7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-
sportowych (i obiektów, w których jest prowadzona 
podstawowa działalność kulturalna) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 



8. Tworzenie muzeów, izb 
regionalnych, izb pamięci lub 
skansenów mających na celu 
(zachowanie lub ) prezentowanie 
lokalnego rzemiosła, sztuki i 
obyczajów, w szczególności 
związanych z tradycjami 
rybackimi; 

 

 

 
 9. Promocje obszaru objętego LSROR. 

 
 np: Książki: albumy, atlasy tematyczne (historia, geografia, 
przyroda regionu) itp.. 



 Sektor gospodarczy „Rybacy” 

 1 000 000,00 zł 

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych operacji do 
60% wartości kosztów 

 

max 300 000,00 zł  operacja 

600 000,00 zł limit  dla beneficjenta  2011-2015 

 

2011 rok 



„Rybacy” 

1. Uprawnieni do rybactwa  w rozumieniu 

 zapisów ustawy z dnia 18.04.1985   

o rybactwie śródlądowym 

 

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa, 
obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub 
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w 
sektorze rybactwa. 

3. Osoby fizyczne, które utraciły pracę w wyniku zaprzestania 
działalności przez podmioty opisane w pkt  1 -2 



1. Budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których 
ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub 
unieszkodliwienie odpadów pochodzących z rozbiórki; 

 

 

2.  Zagospodarowanie terenu, na którym ma być 
prowadzona działalność gospodarcza; 

 
 



3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest 
prowadzona działalność gospodarcza w zakresie 
niezbędnym do jej prowadzenia; 

 

4. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach, i innych 
formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji 
zawodowych. 
 




