
SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„7 RYB” ZA OKRES  
01.01.2015 - 31.12.2015  
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Na dzień 31.12.2015 Stowarzyszenie LGR 
„7 Ryb” zrzeszało 130 członków, w tym:  

- 11 z sektora publicznego,  
- 13 z sektora społecznego,   

- 61 z sektora gospodarczego, 
- 45 mieszkańców. 

Z pośród ww. sektorów, 13 członków 
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” zaliczana 

jest do sektora rybackiego.  
 
 
 
 



 
Stan środków na rachunkach bankowych  
na dzień 31.12.2015 :   
- podstawowym – 238.240,05 zł 
- refundacja – 7,75 zł 
- na rachunku funkcjonowanie 2015 – 0,00 zł 
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W 2015  odbyły się 2 Walne Zebrania Członków  
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w dniu:  
- 28.05.2015– sprawozdawczo-absolutoryjne –  
w restauracji „Słowianka” w Łeknie 
- 16.12.2015 – zwyczajne – w restauracji „Dobra 
Truskawka” w Nowym 
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BIURO STOWARZYSZENIA 
LOKALNA GRUPA RYBACKA 

„7 RYB” 
 

 

  

 

 

 



Funkcjonowanie 
LGR „7 Ryb” 



W ramach funkcjonowania LGR w 2015 roku 
Stowarzyszenie podpisało umowę z UMWW (wraz 

z aneksem w związku z przyznaną pomocą 
przygotowawczą) na kwotę 195.561,62 zł   



PROMOCJA 



Na zaproszenie MRiRW w dniach 10-11 kwietnia 2015 
byliśmy na VII Międzynarodowych Targach Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach.  



10 czerwca 2015 
w Grylewie 

zorganizowaliśmy 
Konferencję 

podsumowującą realizację 
LSROR, w ramach PO RYBY 

2007-2013 



10 czerwca 2015 
w Grylewie 

zorganizowaliśmy także  
Konkurs  Kulinarny 

„SMAKI 7 RYB” w dwóch 
kategoriach – kategoria I - 
dania gotowe , kategoria II 

– dania sporządzane na 
miejscu 



Tworzenie Lokalnej Strategii 
Rozwoju  



LGR „7 Ryb” w okresie od 
9.02.2015 r do 5.03.2016 
zorganizowała w gminach 

spotkania z sektorem 
rybackim 



• 2 marca 2015  zorganizowaliśmy 
spotkanie z przedstawicielami 

Gmin członkowskich dot. nowej 
perspektywy finansowej.  

• 11 maja 2015 – w poczet 
członków Stowarzyszenia 

przyjęto dwie gminy: Kiszkowo  
i Gołańcz 



W dniach 10-11.07.2015 LGR „7 Ryb” zorganizowała 
dwudniowe szkolenie dla pracowników Biura oraz 

członków organów Stowarzyszenia dotyczące 
„Tworzenia LSR w okresie programowania  

2014-2020 PO Rybactwo i Morze 2014-2020”.  



W związku z realizacją przez Zarząd uchwały 
WZC z dnia 28.05.2015 r. dot. opracowania 

LSR na lata 2014–2020 w ramach PO 
Rybactwo i Morze 2014-2020, podjęto 
decyzję o utworzeniu grupy roboczej  

ds. tworzenia LSR. Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia i Gmin Członkowskich 

zamieszczono informację o naborze do grupy 
roboczej.   

Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Stowarzyszenia 
powołano grupę roboczą ds. tworzenia LSR. 

W skład grupy weszło 26 członków. 



W miesiącu sierpniu 2015 roku 
Stowarzyszenie wystąpiło z pisemną 

prośbą do Gmin członkowskich  
o udostępnienie informacji 

niezbędnych do tworzenia LSR. 
Ponadto LGR „7 Ryb” zbierała dane 

dot. gmin członkowskich  
z ogólnodostępnych źródeł 

internetowych. 



W dniu 14 sierpnia 2015 pracownicy biura oraz 
przedstawiciele  Zarządu i grupy roboczej ds. 
tworzenia LSR , uczestniczyli w  szkoleniu pt. 

„Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata  
2014 – 2020”, zorganizowanym przez Departament 

Rybołówstwa MRiRW we współpracy z SWW.  



• Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” 
przeprowadziło wywiady 
indywidualne z sektorem 

rybackim dot. badania potrzeb 
sektora rybackiego na obszarze 

objętym LSR. 

• LGR „7 Ryb” skierowała ankiety 
dla sektora rybackiego celem 

ustalenia grup wsparcia.  



Pracownicy biura LGR „7 Ryb”  
uczestniczyli w dożynkach gmin 

członkowskich Stowarzyszenia celem 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących analizy potrzeb mieszkańców. 



 Na stronie internetowej LGR 7 Ryb: 

– zamieszczono ankietę służącą zgłaszaniu 
potrzeb lokalnej społeczności. 

– udostępniono Kartę projektową dla 
przedsiębiorców/rybaków, w której 
przedstawiciele sektorów zawarli 
pomysły przyczyniające się do rozwoju 
obszaru Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”,  
z uwzględnieniem  środków PO 
Rybactwo   i Morze 2014 – 2020. 

 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” prowadziło 
punkt konsultacyjny . 



W miesiącu wrześniu 2015 roku pracownicy  
LGR  „7 Ryb” przeprowadzili spotkania  

w 9 gminach członkowskich Stowarzyszenia, celem 
badania potrzeb lokalnej społeczności.  



21.09.2015 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” 
zorganizowało dwa spotkania, w tym: 

• z grupą defaworyzowaną,  

• z sektorem rybackim. 

 

 

 

  



Zorganizowano trzy spotkania  
z grupą roboczą 



9 października 2015 na stronie 
internetowej Stowarzyszenia LGR  

„7 Ryb” oraz na stronach internetowych 
gmin członkowskich zamieszczono 
pierwszą propozycję celów i analizy 

SWOT LSR, celem konsultacji. 



16 października 2015 przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia spotkali się z delegacją z Czech. 
Celem spotkania była prezentacja działalności 

LGR „7 Ryb” oraz zainicjowanie współpracy 
pomiędzy Stowarzyszeniem LGR „7 Ryb” i czeską 

lokalną grupą działania. 



W dniach 22-23.10.2015 członek Zarządu 
wraz z pracownikiem Biura wzięli udział  

w warsztatach w zakresie tworzenia 
współpracy ponadnarodowej dla 

Lokalnych Grup Działania i Lokalnych 
Grup Rybackich.  



23 października 2015 w odbyło się 
spotkanie grupy eksperckiej. 



 4 listopada na stronie internetowej Stowarzyszenia 
LGR „7 Ryb” oraz na stronach internetowych gmin 
członkowskich zamieszczono drugą propozycję 
celów LSR, celem konsultacji. 

 UMWW zorganizował w dniu : 

• 10.11.2015 szkolenie dla pracowników LGD i 
LGR. Szkolenie dotyczyło konkursu na wybór 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność, realizowanych  w okresie 
programowania 2014-2020.  

• 26.11.2015 spotkanie konsultacyjno 
szkoleniowe poświęcone zagadnieniom 
związanym z  konkursem na wybór lokalnej 
strategii rozwoju kierowanej przez społeczność. 



 27 listopada 2015 na stronie internetowej 
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” zamieszczono do 
konsultacji propozycję: 

• wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, 

• planu Komunikacyjnego Lokalnej 
Strategii Rozwoju, 

• ewaluacji wdrażania i funkcjonowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „7 Ryb”. 

 14 grudnia  2015 Stowarzyszenie LGR  
„7 Ryb” na swojej stronie internetowej 
zamieściło do konsultacji propozycję 
kryteriów wyboru LSR. 



 Z zebranych materiałów, analiz, 
ekspertyz i przeprowadzonych 
konsultacji pracownicy Biura oraz 
Zarząd tworzyli poszczególne rozdziały 
LSR.  

 16 grudnia 2015 Uchwałą nr 49/2015 
Walnego Zebrania Członków Lokalna 
Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” została 
uchwalona.  



29 grudnia 2015 w UMWW 
Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” złożyło 
wniosek o wybór Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez  
społeczność (LSR) na lata 2016-2023.  



SZKOLENIA / WARSZTATY  



W dniach 2-3 marca 2015 przedstawiciel Zarządu 
LGR„7 Ryb” uczestniczył w międzynarodowej 

konferencji poświęconej podsumowaniu 
wdrażania Osi Priorytetowej  4 Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, która miała miejsce w 

Brukseli. 



Pani Danuta Pisarska Dyrektor Biura 
LGR „7 Ryb” uczestniczyła: 

• w dniach 24-25.03.2015  
w dwudniowych warsztatach 
dotyczących przygotowania LSR na 
lata 2014-2020, które odbyły się  
w Warszawie.  

• w dniu 15.05.2015 w konferencji pt. 
„Silna Wielkopolska. Rozwój 
inicjatyw lokalnych w regionie”, która 
odbyła się w Pile.  



WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM 
MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 
 



W dniach 23-25 czerwca 2015 w Tarnowie Podgórnym  
przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w 

sympozjum pn.„Fundusze Europejskie a zrównoważony 
rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, którego 

organizatorem był UMWW.  W spotkaniu udział wzięli 
reprezentanci MRiRW, przedstawiciele ARiMR oraz 

Urzędów Marszałkowskich a także LGR-y z całej Polski.  

   



 

 

 

 

 Zgodnie z zapisami umowy na funkcjonowanie 
Stowarzyszenie składało sprawozdania kwartalne. 

 W dniu 18.12.2014 podpisano umowę na  
funkcjonowanie Stowarzyszenia w 2015 roku 

 W dniu 31.07.2015 podpisano aneks nr 1 do umowy 
na funkcjonowanie Stowarzyszenia w związku z 
przyznaną pomocą przygotowawczą  

 W dniu 22.10.2015 r. podpisano aneks nr 2 do 
umowy na funkcjonowanie, który dotyczył dodania 
dwóch nowych gmin członkowskich 

 LGR „7 Ryb” złożyło Wnioski o Płatność: 

• 15.01.2015 r.  rozliczający 2014 r.  

• 15.12.2015 r. rozliczający 2015 r. 

 



W 2015 roku UMWW  
w Stowarzyszeniu LGR „7 Ryb” 

przeprowadził 3 kontrole. 
Kontrole odbywały się  

m.in. podczas wydarzeń 
kulturalnych i spotkań 
organizowanych  przez  

LGR  „7 Ryb”  



WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 



Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” wysłało pisma 
do MRiRW z prośba o akceptację zmian 
LSROR w dniach: 
• 24.03.2015 dot. uaktualnienia 

obowiązujących wskaźników. MRiRW 
pismem z dnia 15.04.2015 zaakceptowało 
zaproponowane zmiany.    

• 30.06.2015  dot. przesunięcia środków  
w budżecie (w związku z pomocą 
przygotowawczą). MRiRW pismem z dnia 
10.07.2015 zaakceptowało 
zaproponowane zmiany.  



W dniu 26.06.2015 Stowarzyszenie 
zgodnie z zapisami umowy ramowej 

wysłało do MRiRW sprawozdanie 
rozliczające działalność 

Stowarzyszenia i realizację LSROR  
w ramach PO RYBY 2007-2013.  



ZARZĄD LGR „7 Ryb”  

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” stanowi 

odrębny dokument, który zostanie 
przedstawiony podczas Sprawozdawczego 

Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia.    



KOMITET LGR „7 Ryb”  

W 2015 odbyły się 2 posiedzenia 
Komitetu związane z zatwierdzeniem 
zmian w LSROR oraz 1 spotkanie dot. 

przedstawienia głównych założeń LSR. 
 



KOMISJA REWIZYJNA  
LGR „7 Ryb”  

W  2015 roku odbyło się jedno  
posiedzenie Komisji Rewizyjnej,  

w dniu 8.05.2015 r. 



Pozostałe wydarzenia  
6 maja 2015 przedstawiciele Stowarzyszenia przy 

udziale reprezentantów Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego  

w Szreniawie uczestniczyli w spotkaniu 
podsumowującym realizację budowy wiaty pod 

wystawę stałą w Jaraczu.  Kwota dofinansowania ze 
strony Stowarzyszenia wyniosła 38.988,44 zł  



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

Strona internetowa: www.7ryb.pl 

E-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 

Wągrowiec 

tel. 67 2547441, kom. 506 256 186 

Dziękujemy za uwagę 

mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl

