Uchwała Nr 10/121/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 marca 2012 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, w ramach środka 4.1
„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”,
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619),
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 162, poz. 1291), a
także § 22 ust. 1 rozporządzenia 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” (Dz.
U. z 2009 r. Nr 177, poz. 1371 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla następujących operacji:
4.1.a. wzmocnienie konkurencyjności lub utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
4.1.b. restrukturyzacja, lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
4.1.c. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa,
4.1.d. 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,
dla których nabory przeprowadzone zostaną w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.
§2
Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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