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Niniejszy dokument został opracowany przez  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”  

w związku z udziałem w konkursie na wybór LGR do realizacji LSROR 

ogłoszonym w ramach wdrażania osi 4. Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” 
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

Realizator Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” 
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Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” wyraża serdeczne 

podziękowanie wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy wnieśli wkład  

w powstanie niniejszej Strategii. 

Jesteśmy przekonani, że z podobnym zaangażowaniem włączycie się Państwo w 

realizację celów nakreślonych w Strategii, przyczyniając się do rozwoju naszego 

regionu i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców.  

 

 



 4 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

Rozdział I.  Charakterystyka stowarzyszenie ubiegającego się o wybór do 

realizacji LSROR w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego 

za realizację LSROR 

Rozdział II.  Opis obszaru objętego LSROR............................................................. 

Rozdział III.  Silne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru objętego LSROR 

(analiza SWOT) 

Rozdział IV.  Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT, ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa 

Rozdział V.  Cele ogólne i szczegółowe LSROR, środki służące do osiągnięcia 

zakładanych celów oraz rodzaje operacji, które mogą uzyskać 

wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich przewidywany 

wpływ na środowisko 

Rozdział VI.  Związek i spójność przyjętych w LSROR celów i środków 

 z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT oraz  

z celami osi priorytetowej 4 zawartymi w programie operacyjnym 

Rozdział VII.  Plan budżetu LSROR…………………………………………………. 

Rozdział VIII.  Opis procedur oceny operacji przez komitet………………………….. 

Rozdział IX.  Kryteria oceny operacji…………….…………………………………. 

Rozdział X.  Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR……………….. 

Rozdział XI.  Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR…………. 

Rozdział XII.  Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR… 

Rozdział XIII.  Spójność LSROR z działaniami i projektami planowanymi do 

realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów 

i strategii 

Rozdział XIV. Zasady postępowania uniemożliwiające nakładanie się pomocy  

w przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach 

innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 

……..……….5 

 

 

.…….……….7 

.……………22 

 

.…………...25 

 

..…………..27 

 

 

 

..…………...37 

 

 

..…………...41 

..…………...45 

..…………...54 

………..…...63 

………..…...64 

………..…..68 

…..………...72 

 

 

…..………..75 

 

 

 



 5 

 

Rozdział I 

 
 

Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR 

w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR 
 

 

I.1. Nazwa stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR oraz data 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze 

 

Pełna nazwa Stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR brzmi: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wągrowiec. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 10 listopada 2009 roku roku pod numerem KRS 0000341372.  

 

 

I.2. Opis procesu powstawania stowarzyszenia 

 

Głównymi inicjatorami utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” był Wójt Gminy 

Wągrowiec Pan Przemysław Majchrzak i Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki Pani Anna 

Rydzewska. W czerwcu 2009 r. zorganizowano spotkanie przedstawicieli władz 

samorządowych z terenu obu gmin, na którym przeanalizowano możliwości utworzenia 

stowarzyszenia spełniającego warunki wymagane dla lokalnej grupy rybackiej i zdecydowano 

o podjęciu działań zmierzających do jego powołania. 

W wyniku konsultacji prowadzonych z samorządami innych gmin z tego rejonu okazało się, 

że są one zainteresowane współtworzeniem stowarzyszenia. Pozytywna reakcja samorządów 

stworzyła realną szansę na utworzenie lokalnej grupy rybackiej, dlatego na początku lipca 

2009 r gmina Wągrowiec zgłosiła do Stowarzyszenia Agrolinia wniosek o przeprowadzenie 

szkolenia na temat wdrażania osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

Rybactwa” w ramach ogólnopolskiej akcji szkoleniowej zleconej przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek został zaakceptowany i w dniu 11 sierpnia 2009 r. odbyło 

się pierwsze szkolenie z tego cyklu, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego z gmin Oborniki, Wągrowiec, Skoki, Wyrzysk, 

Szamocin, Margonin i Rogoźno.  

Po szkoleniu jego uczestnicy odbyli debatę, w wyniku której ustalono, że przy okazji 

następnego szkolenia zaplanowanego na 25 sierpnia 2009 odbędzie się zebranie 

założycielskie stowarzyszenia. Powołano także grupę roboczą z zadaniem przygotowania 

projektu statutu. Grupę roboczą utworzyli przedstawiciele gmin zamierzających przystąpić do 

stowarzyszenia oraz przedstawiciele środowiska rybackiego. W jej prace aktywnie włączyli 

się także przedstawiciele dwóch funkcjonujących na naszym obszarze lokalnych grup 

działania: LGD Dolina Wełny i LGD Kraina Trzech Rzek. Ich doświadczenie związane z 

tworzeniem partnerstwa typu Leader bardzo ułatwiło i przyśpieszyło proces powstawania 

stowarzyszenia. Członkowie grupy roboczej w większości weszli później w skład organów 

stowarzyszenia. 

W dniu 25 sierpnia 2009 r. po kolejnym szkoleniu na temat wdrażania osi 4. 

przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Agrolinia w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec 
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odbyło się zebranie założycielskie. W zebraniu uczestniczyło 17 osób, z pośród których został 

wybrany komitet założycielski, podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia i przyjęto jego 

statut. Ponieważ w strukturę stowarzyszenia wchodzi siedem gmin, ustalono, że 

stowarzyszenie będzie nosiło nazwę Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”. 

W dniach 4 września i 7 września 2009 r. odbyły się w Obornikach dwa ostatnie spotkania 

szkoleniowe z cyklu prowadzonego na zlecenie MRiRW przez Stowarzyszenie Agrolinia. W 

tym samym czasie, w dniu 4.09.2009 r. komitet założycielski złożył w Krajowym Rejestrze 

Sądowym dokumenty dotyczące rejestracji stowarzyszenia. Ze względu na uchybienia w 

zapisach statutu wniosek o wpis został zwrócony. W dniu 6 października 2009 r. zwołano 

nowe zebranie członków-założycieli w celu poprawienia błędów w statucie. W dniu 21 

października 2009 r. komitet założycielski złożył poprawiony wniosek o wpis stowarzyszenia 

do rejestru. W dniu 10.11.2009 Sąd Gospodarczy w Poznaniu dokonał wpisu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

000341372. 

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia rady gmin Oborniki, Wągrowiec, Skoki, Wyrzysk, 

Szamocin, Margonin i Rogoźno podjęły uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia, tym 

samym gminy te stały się formalnymi jego członkami. W celu pozyskania nowych członków 

z sektora społecznego i gospodarczego, a także przedstawicieli sektora rybackiego 

Stowarzyszenie podjęło kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców obszaru. W 

ramach tej kampanii upowszechniano informacje o celu powołania partnerstwa i zachęcano 

do włączenia się w jego działalność. W kampanii wykorzystywano tablice ogłoszeń w 

urzędach gminnych, sesje rad gminnych i zebrania gminne, prasę lokalną oraz strony 

internetowe urzędów gminnych. Aby pozyskać większą liczbę członków z sektora 

gospodarczego, w szczególności osób prowadzących chów, hodowlę i połowy ryb, w dniu 10 

grudnia 2009 r. zorganizowano w Urzędzie Gminy w Wągrowcu spotkanie informacyjne dla 

przedsiębiorców, na którym poinformowano o utworzeniu stowarzyszenia i wyjaśniono cele i 

zasady wdrażania osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Podjęte 

działania okazały się bardzo skuteczne, ponieważ liczba członków Stowarzyszenia w krótkim 

czasie wzrosła do ponad 100. 

W dniu 12 stycznia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano 

7-osobowy Zarząd Stowarzyszenia oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną. Kolejne Walne 

Zgromadzenie Członków odbyło się w dniu 16 lutego 2010 r. na którym wybrano 17-

osobowy Komitet. 

 

Na dzień 19 lutego 2010 r. Stowarzyszenie LGR „7 RYB” liczyło 121 członków, z których:  

- 7 członków reprezentuje sektor publiczny (6%),  

- 101 członków reprezentuje sektor społeczny (83%), 

- 13 członków reprezentuje sektor gospodarczy (11%). 

 

46 członków Stowarzyszenia spełnia warunki, o których mowa w §2 ust 1 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, 

kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim 

powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007—2013”. Ponieważ ogólna liczba podmiotów z obszaru objętego 

LSROR, spełniających wymagania określone w §2 ust. 1 rozporządzenia wynosi 91,5 można 

stwierdzić, że Stowarzyszenie skupia połowę lokalnego środowiska rybackiego. Są to 

najbardziej aktywni przedstawiciele tego środowiska, którzy wykazali duże zainteresowanie 
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wdrażaniem osi 4 PO RYBY, uczestniczyli w przygotowaniu LSROR i deklarują udział w jej 

realizacji. 
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Rozdział II 

 

Opis obszaru objętego LSROR 
 

 

II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGR wraz z określeniem liczby mieszkańców 

zameldowanych na ich obszarze na pobyt stały oraz gęstości zaludnienia, według stanu 

na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

 

W skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” wchodzi 7 gmin. Podstawowe 

informacje o tych gminach podane są w poniższej tabeli. 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Łączna powierzchnia gminy należących do Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” wynosi 

1.512,59 km
2
, co stanowi 3,3% powierzchni województwa wielkopolskiego. Liczba 

mieszkańców obszaru zameldowanych na pobyt stały wynosi 98.315 osób (stan na dzień 31 

grudnia 2008 r.). Ludność skupiona jest w 170 sołectwach, 251 miejscowościach, w tym w 7 

miastach (siedziby gmin). Sieć osadniczą charakteryzują małe miejscowości, zlokalizowane 

głównie na terenach wiejskich. Średnia gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 65 

osób/km
2
, co stanowi jeden z najniższych wskaźników odnotowywanych w województwie 

wielkopolskim (przeciętna gęstość zaludnienia w województwie wynosi 114 osób na km
2
). 

 

 

II.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności Rybackiej 

 

 
W skład LGR „7 RYB” wchodzą gminy leżące w północnej części województwa wielkopolskiego, w 

subregionie pilskim i poznańskim, w 4 powiatach: wągrowieckim, obornickim, chodzieskim oraz 

pilskim. Położenie obszaru na mapie Wielkopolski ilustruje poniższa mapa.  

 

 

Gminy 

LGR 

Liczba 

mieszkańców  

Powierzchnia 

km
2
 

Gęstość 

zaludnienia 

osób/km
2
 

Rodzaj gminy Powiat 

Wągrowiec 11.622 347,75 33 wiejska wągrowiecki 

Oborniki 32.170 340,16 94 miejsko-wiejska obornicki 

Skoki   8.899 198,52 45 miejsko-wiejska wągrowiecki 

Rogoźno 17.455 217,95 81 miejsko-wiejska obornicki 

Margonin   6.412 122,00 52 miejsko-wiejska chodzieski 

Szamocin   7.400 125,46 58 miejsko-wiejska chodzieski 

Wyrzysk 14.357 160,75 89 miejsko-wiejska pilski 

RAZEM 98 315 1 512,59 65   
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Obszar LGR rozciąga się południkowo z kierunku północno-wschodniego w kierunku 

południowo—zachodnim, tworząc spójne przestrzennie terytorium, co ilustruje poniższa 

mapa. 
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Od wschodu obszar LGR „7 RYB” graniczy z gminami: Mieścisko, Damasławek, Gołańcz, 

m. Wągrowiec (powiat wągrowiecki), Budzyń (powiat chodzieski), Kłecko i Kiszkowo 

(powiat gnieźnieński) oraz z gminami Sadki i Kcynia należącymi do województwa kujawsko-

pomorskiego, co stwarza dogodne warunki współpracy międzyregionalnej. Od północy 

obszar sąsiaduje z gminą Łobżenica (powiat pilski), od południa z gminami: Murowana 

Goślina, Rokietnica, Suchy Las (powiat poznański), od zachodu z gminami: Ryczywół 

(powiat obornicki), Szamotuły, Obrzycko (powiat szamotulski), Połajewo (powiat 

czarnkowsko-trzcianecki), Chodzież (powiat chodzieski), Wysoka, Białośliwie, Miasteczko 

Krajeńskie (powiat pilski). 

 

Cały obszar objęty LSROR jest także obszarem wdrażania osi 4 Leader Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013. Funkcjonują tu cztery lokalne grupy działania, których 

członkami są gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB”:  LGD „Dolina Wełny”, LGD 

„Krajna Nad Notecią”, LGD „Dolina Noteci” oraz LGD „Kraina Trzech Rzek”. 

Przynależność gmin członkowskich LGR „7 RYB” do lokalnych grup działania typu Leader 

pokazuje poniższe zestawienie. 

 

Główną sieć osadniczą obszaru tworzą miejscowości będące siedzibami władz gminnych. 

Każda z nich ma dobre połączenia drogowe prowadzące do większych aglomeracji miejskich 

tj. Poznania, Piły, Bydgoszczy (średnia odległość ok. 50 km). Do najważniejszych szlaków 

komunikacyjnych przebiegających przez teren objęty strategią należą: 

o drogi krajowe: 

nr 10 (gm. Szamocin, gm. Wyrzysk),  

nr 11  (gmina Wągrowiec, gm. Oborniki, gm. Rogoźno, gm. Margonin, gm. Szamocin) 

o drogi wojewódzkie nr:  

178, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 241, 251. 

o linia kolejowa Poznań – Kołobrzeg, Piła Bydgoszcz. 

 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej, gminy objęte strategią zlokalizowane są w 

prowincji Niziny Środkowopolskiej, podprowincji Pojezierza Południowo Bałtyckiego, w 

makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego, w zlewni rzek Wełny i Noteci, a także 

prawobrzeżnych dopływów rzeki Warty. Dolinę Wełny i Dolinę Środkowej Noteci, 

stanowiącą część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, rozdziela wysoczyzna morenowa ze 

znaczną liczbą zbiorników wodnych - Pojezierze Chodzieskie oraz mniej licznymi rynnami 

polodowcowymi – Struga Gołaniecka. Usytuowanie obszaru względem regionów fizyko-

geograficznych ilustruje przedstawiona niżej mapa. 

 

 

 

„DOLINA WEŁNY” 
„KRAINA TRZECH 

RZEK” 
„DOLINA NOTECI” 

„KRAJNA NAD 

NOTECIĄ” 

 

WĄGROWIEC  

SKOKI 

ROGOŹNO 

GOŁAŃCZ 

JANOWIEC WLKP. 

DAMASŁAWEK 

MIEŚCISKO 

WAPNO 

 

OBORNIKI 

MUROWANA 

GOŚLINA 

RYCZYWÓŁ 

 

MARGONIN 

SZAMOCIN  

BUDZYŃ 

CHODZIEŻ 

UJŚCIE 

 

WYRZYSK 

ZŁOTOW 

KRAJENKA 

ŁOBŻENICA 

WYSOKA 

MIASTECZKO 

KRAJEŃSKIE 

BIAŁOŚLIWIE 

SZYDŁOWO 
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Dolina Wełny została ukształtowana w okresie późnego plejstocenu przez wody topniejącego 

lądolodu, które rynnami polodowcowymi spływały do rzeki. Owe rynny, stanowiące drogi 

spływu wody z północy na południe, nie uległy przemodelowaniu. Odpływ następował 

również wzdłuż obecnych prawych dopływów rzeki, położonych na zachód od Wągrowca, 

dzięki czemu powstały rozległe lekko nachylone piaszczysto-żwirowe stożki (sandry) cieków 

Dymnicy i Flinty. Południowe obrzeża doliny Noteci stanowi równina sandrowa, spotykane 

są na niej miejscami obszary wydmowe. Północny skraj tej doliny stanowi Wysoczyzna 

Krajeńska. Jest to rozległy, malowniczo rzeźbiony masyw morenowy, ze stromymi skarpami  

i wysokimi wzniesieniami, wśród których dominuje Dębowa Góra (193,7 m n.p.m.). 

W budowie geologicznej obszaru przeważa glina zwałowa, piaski i żwiry. Często spotyka się 

różnej wielkości głazy, które z uwagi na swoje rozmiary w wielu przypadkach uznane zostały 

za pomniki przyrody nieożywionej, na przykład Zaczarowana Karoca koło Szamocina, 

Zaklęta Karczma pod Margoninem. Doliny rzek oraz obniżenia terenu wypełnione są osadami 

biogenicznymi, głównie torfem o znacznej grubości (przy ujściu Wełny do Jeziora 

Łęgowskiego wynoszą one ponad 20 m., a w mniejszych ciekach 1,5 do 10 m.). Występuje w 

nich również kreda jeziorna i darniowe rudy żelaza. Osady lodowcowe ukrywają pod swoją 

powłoką starsze struktury geologiczne – anhydryty, gips, a także sól kuchenną i potasową.  

Gleby na obszarze LGR „7 RYB” są zróżnicowane, w większości są to gleby słabe. Do 

wyjątków pod tym względem zaliczamy północno-wschodnie tereny gminy Wągrowiec, 

gdzie występują urodzajne gleby węglanowe.  

 

Na obszarze objętym strategią nie występują surowce naturalne poza złożami żwirów i 

piasków, eksploatowanymi dla budownictwa lub - jak to jest w okolicach Szamocina - 
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porośniętych borami sosnowymi. Na głębokości 1.500 do 2.100 m p.p.t. występują pokłady 

wód geotermalnych o temperaturze dochodzącej do 90
o
C. W przyszłości mogą one być 

wykorzystane do celów energetycznych lub do celów związanych z rekreacją. 

 

Klimat obszaru cechuje się dużą zmiennością pogody, co wynika ze ścierania się mas 

powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Przeważają temperatury umiarkowane, okresy 

silnych mrozów i okresy wysokich upałów są na ogół krótkie. Roczna średnia opadów jest 

niewielka i wynosi około 500 mm, co bywa przyczyną okresowych deficytów wody. Wraz z 

przesuwaniem się na północ obszaru wielkość opadów wzrasta do 550 mm (Dolina 

Środkowej Noteci). Maksimum opadów przypada w lipcu. Okres wegetacyjny trwa 170 – 180 

dni. Wiatry wieją głównie z kierunków zachodnich i południowo zachodnich, jedynie w 

kwietniu i maju przeważają wiatry północne, a w marcu wschodnie. Średnia siła wiatrów na 

obszarze gmin centralnie położonych (Wągrowiec, Margonin) wynosi ok. 3 m/s a silne wiatry 

o prędkości przekraczającej 10 m/s stanowią około dziesięciu procent. W dolinie Wełny 

jesienią, zimą i wiosną często tworzą się zastoiska chłodnego powietrza. Średnia temperatura 

roczna na tym obszarze wynosi 7,8º C. 

 

Obszar gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia LGR „7 RYB” jest bogaty w różnego 

rodzaju wody powierzchniowe. Zajmują one około 2,8% powierzchni obszaru – jest to 

wskaźnik trzy razy większy, niż średnia dla Wielkopolski (0,9%). Przez obszar przepływają 

dwie większe rzeki – Warta i Noteć, a także mniejsze cieki, stanowiące ich dopływy: Wełna, 

Mała Wełna, Łobżonka, Margoninka, Orla i Kcyninka. Rzeki mają typowy nizinny charakter, 

jednak Wełna w swoim dolnym biegu ma miejscami charakter potoku górskiego. Obszar jest 

bogaty w jeziora, stawy hodowlane i zbiorniki sztuczne powstałe na ciekach w wyniku ich 

piętrzenia. W krajobrazie spotykamy charakterystyczne dla obszarów polodowcowych ciągi 

rynnowe, wśród których wyróżnić można: rynnę rogozińsko – skocką i skocko-wągrowiecką. 

Tabele poniżej zawierają wykaz jezior i wykaz rzecznych obwodów rybackich znajdujących 

się na obszarze objętym strategią. 

 

Jeziora na obszarze LGR „7 RYB” 

GMINA NAZWA JEZIORA 

Gmina 

Wągrowiec 

Bracholin Duży, Bracholin Mały, Bukowieckie, Bukowieckie Małe, 

Kaliszańskie, Kobyłeckie, Łekneńskie, Łęgowo Małe (Czekanowskie), 

Łęgowskie, Grylewskie, Toniszewskie, Redgoszcz, Rygielskie, Wiatrowskie, 

Oporzyńskie, Pawłowskie,  

Gmina Skoki 

Rościńskie, Włókna, Maciejak, Brzeźno, Dzwonowskie, Lipka, Czarne 

(Karolewskie), Liskówka, Lechlińskie, Jeziorko, Lechlin północny, Książe, 

Antoniewskie,  

Gmina 

Rogoźno 

Budziszewskie, Rogozińskie, Prusieckie, Małe, Nienawiskie, Starskie, 

Czarne, Rogoźno 

Gmina 

Oborniki 
Sycyńskie, Żurawiniec, Czarny Dół, Kwik,  

Gmina 

Szamocin 

Święte, Borowskie, Jaktorowskie, Białe,  Laskowskie Małe, Laskowskie 

Wielkie, Pustkowie 

Gmina 

Margonin 

Margonińskie, Żoń, Lipińskie I i II, Pruchnowskie, Oporzyńskie, Żońskie, 

Zbyszewskie, Murwinek 

Gmina 

Wyrzysk 
Falmierowskie, Młotkowieckie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Obwody rybackie na obszarze LGR „7RYB”  
ZLEWNIA OBWODY RYBACKIE 

Rzeka 

Warta 

Obwód rybacki rzeka Warta – nr 7 (część północna) 

Obwód rybacki rzeka Warta – nr 8 (część południowa) 

Zlewnia 

rzeki 

Wełna 

Obwód rybacki rzeka Wełna – nr 6 

Obwód rybacki Jeziora Łęgowskie Duże na rzece Wełna – nr 7 

Obwód rybacki rzeka Wełna – nr 8 

Obwód rybacki rzeka Wełna – nr 9 

Obwód rybacki Jeziora Rgielskie na rzece Nielba – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Durowskie na cieku Struga Gołaniecka – Nr 2 

Obwód rybacki Jeziora Łegowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Starskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Próchnowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rudka – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Żońskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rudka – Nr 2 

Obwód rybacki Jeziora Pawłowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rudka – Nr 3 

Obwód rybacki Jeziora Zbyszewickie na rzece Dymnica – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Kaliszanskie na rzece Dymnica – Nr 2 

Obwód rybacki rzeki Mała Wełna – Nr 1 

Obwód rybacki jeziora Owieczki na rzece Mała Wełna – Nr 2 

Obwód rybacki Jeziora Mistrzewskie na rzece Mała Wełna – Nr 3 

Obwód rybacki jeziora Rościnno na rzece Mała Wełna – Nr 7 

Obwód rybacki Jeziora Budziszewskie na rzece Mała Wełna – Nr 8 

Obwód rybacki Jeziora Gackie na Kanale Dzwonowskim – Nr 1 

Obwód rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna – Nr 2 

Zlewnia 

rzeki 

Noteć na 

odcinku 

od jej 

źródeł do 

ujścia 

rzeki 

Gwda 

Obwód rybacki Jeziora Mogilenskie na rzece Panna – Nr 2 

Obwód rybacki rzeki Łobżonka – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Margonińskie na rzece Margoninka – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Młotkowieckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Laskowskie na cieku Struga Młyńska – Nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Lipinskie w zlewni rzeki Margoninka – Nr 1 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Staw Marcinek na rzece Margoninka – Nr 2 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Staw Nowy Młyn I na rzece Margoninka – Nr 3 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Staw Piłka na rzece Margoninka – Nr 4 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Staw Nowy Młyn II na rzece Margoninka – Nr 5 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Mielimaka na rzece Margoninka – Nr 6 

Obwód rybacki zbiornika wodnego Staw Nadolnik na rzece Margoninka – Nr 7 

Obwód rybacki Jeziora Konarskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Margoninka – Nr 1 
Źródło: Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Warty,  www.rzgw.poznan.pl 

 

Zlewnia rzeki Wełny obejmuje obszar gmin: Skoki, Wągrowiec, Rogoźno, Oborniki  

i częściowo gminy Margonin. Na terenie tym jest 20 rzecznych obwodów rybackich i 41 

jezior. Jednym z najgłębszych jezior liczących 26,9 m głębokości jest Jezioro Kaliszańskie. 

Obszar gmin Szamocin, Wyrzysk i częściowo gminy Margonin należy do zlewni rzeki Noteć. 

Znajduje się tu 14 rzecznych obwodów rybackich i 17 jezior. Spośród rzek i cieków wyróżnić 

można Margoninkę, Rów Sypniewski, Kcyninkę, Łobżonkę i Orlę. Najbardziej znane stawy 

na tym terenie to „Ostrówek i Smogulec” – ostoja ptaków o randze europejskiej, a także staw 

Antoniny (gm. Szamocin), wykorzystywany do intensywnej hodowli ryb. 

Bogaty i zróżnicowany system wód powierzchniowych sprawia, że teren jest bardzo 

atrakcyjny dla amatorów wędkarstwa. Można tu wędkować na wodach stojących i płynących, 

a nawet próbować wędkarstwa charakterystycznego dla terenów górskich, gdyż Wełna w 

dolnym biegu ma charakter rzeki górskiej. Odpowiednie łowiska znajdą tu dla siebie zarówno 

miłośnicy wędkarstwa spławikowego, jak też wędkarstwa spinningowego, łowienia na muchę 
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i na gruntówkę. W zimie na rozległych taflach zamarzniętych jezior widzi się wielu wędkarzy 

próbujących szczęścia w łowieniu pod lodem. 

Nad niektórymi jeziorami obecne są utworzone „strefy ciszy” – jest to zadanie realizowane na 

poziomie władz województwa. Przykładem jest obejmująca taflę wody i 100 metrowy pas 

przybrzeżny strefa w zasięgu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Łącznie wody 

powierzchniowe zajmują znaczną część obszaru i poprzez swoje rozmieszczenie mają 

decydujący wpływ na występujące typy zbiorowisk roślinnych, produktywności siedlisk i 

atrakcyjności krajobrazu. 

 

Według analiz i badań przeprowadzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu stan jakościowy wód powierzchniowych na obszarze LGR „7 RYB” zaliczono do 

stanu średniego i dobrego, natomiast wód podziemnych do średniego. Wełna ze swoimi 

dopływami została zakwalifikowana do grupy rzek wielkopolskich odpowiednich do 

bytowania ryb z grupy karpiowatych, jednakże przeprowadzone w latach 2004-2006 badania 

stanu czystości wód wykazały, że w rzeczywistości nie spełniają one tego kryterium z uwagi 

na zanieczyszczenia związkami azotowymi i fosforanowymi. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, który prowadzi badania stanu czystości wód, zakwalifikował większość 

jezior leżących na tym obszarze do klasy III lub do wód pozaklasowych. Ilustrują to podane 

niżej informacje o stanie czystości wód wybranych jezior opisywanego obszaru. 

 

Stan czystości wybranych jezior na obszarze objętym strategią 

LP. NAZWA JEZIORA ROK BADAŃ KLASA CZYSTOŚCI 

1. Bracholińskie 
1994 III klasa 

2003 III klasa 

2. Durowskie 
1996 III klasa 

2006 III klasa 

3. Rgielskie 
1998 III klasa 

2003 III klasa 

4. Grylewskie 
1994 poza klasą 

2004 poza klasą 

5. Łeknińskie 
1997 poza klasą 

2006 poza klasą 

6. Łęgowskie 
1996 poza klasą 

2006 poza klasą 

7. Skockie 
2006 poza klasą 

- - 

Źródło: Materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Pile 

 

Na obszarze objętym strategią występują wszystkie formy ochrony przyrody przewidziane w 

ustawie o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.880), poza parkiem narodowym. 

Wśród obszarów chronionych są cztery obszary NATURA 2000, sześć potencjalnych 

obszarów ochrony siedlisk, trzy obszary chronionego krajobrazu, Park Krajobrazowy Puszcza 

Zielonka, sześć rezerwatów przyrody o charakterze florystycznym, faunistycznym i 

florystyczno-faunistycznym i jeden projektowany pn. „Jeziora Bracholińskie” oraz 273 

pomniki przyrody. Najcenniejsze obszary chronione wymieniono w tabeli poniżej. 

Rezerwat wodny „Wełna” został utworzony w celu zachowania i ochrony fauny i flory 

występującej w rzece, która na tym odcinku ma charakter górski, a rezerwat „Słonawy” z 

uwagi na fakt, iż w tym miejscu znajdowało się jedno z najważniejszych tarlisk ryb w 

dorzeczu Warty. Występuje tu wiele rzadkości ichtiologicznych takich jak głowacz 
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białopłetwy, boleń i łosoś. Notowano również obecność pstrąga potokowego, lipienia i certy. 

Zlewnia obejmuje w całości obszar chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna 

Gołaniecko - Wągrowiecka”, który kontaktuje się ze zlokalizowanym w północnej części 

zlewni, stanowiącym fragment korytarza ekologicznego Warta – Noteć, obszarem 

utworzonym 1998 r. pod nazwą „Dolina Noteci”. Wchodzi on obecnie w skład obszaru 

NATURA 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB300001).  

 

Wybrane obszary chronione na obszarze LGR „7RYB” 

Nazwa obszaru Powierzchnia w ha 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Noteci” 47 658 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Notecka” 178 000 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Samicy” 2 391 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego” 
32 409 

Rezerwat „Dębina” 30 

Rezerwat „Promenada” 4 

Rezerwat „Wełna” 9 

Rezerwat „Słonawy” 3 

Rezerwat „Zielona Góra” 96 

Rezerwat „Buczyna” 15,75 
Źródło: www.natura2000.org.pl i opracowanie własne 

 

Na obszarze objętym strategią występują użytki ekologiczne na obszarach leśnych bądź 

będących pod zarządem Lasów Państwowych. W gminie Wągrowiec powstało ich aż 17. Ich 

ilość w poszczególnych nadleśnictwach wskazuje na bezpośredni związek z różnorodnością 

biologiczną i geologiczną. W nadleśnictwie Durowo, gospodarującym w centralnej części 

zlewni Wełny, obejmują one łączną powierzchnię 61,64 ha, a w nadleśnictwie Sarbia, 

położonym w północno-zachodniej części zlewni, obszary torfowisk zajmują powierzchnię 

29,07 ha, a obszary bagienne 33,66 ha.  

 

Wody obszaru LGR 7 RYB są zasobne w ryby, co w dużej mierze należy zawdzięczać 

prowadzonym programom zarybieniowym. Najbardziej popularne gatunki to karp, karaś, lin, 

płoć, boleń, jaź, kleń, leszcz, krąp i certa, a z ryb drapieżnych okoń, szczupak, sandacz, sum i 

węgorz. Od trzech lat jest realizowany program introdukcji jesiotra ostronosego. Badania 

historyczne dowodzą, że ten gatunek występował niegdyś na tym terenie i dlatego 

postanowiono go przywrócić, sprowadzając narybek z Kanady. W jeziorach występuje rak 

amerykański, który prawie całkowicie wyparł naszego rodzimego raka stawowego. W rzece 

Wełnie, która miejscami ma górski charakter występują wysoko cenione gatunki ryb 

łososiowatych: troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy i brzana. 

Spotykane na obszarze gatunki chronione to: ramienice, krasnorosty, mięczaki i ryby, wśród 

których wyróżnić można: bolenie, piskorze, głowacze białopłetwe, trocie wędrowne i brzany. 

Poza dużymi ssakami: bobrem europejskim i wydrą, występują również inne zwierzęta 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej takie jak: traszka grzebieniasta, jelonek 

rogacz, zalotka i kumak nizinny, jeż europejski, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczny, łasica 

łaska, a także pachnica dębowa – chrząszcz związany z dziuplastym starodrzewiem 

liściastym. W florze porostów w dolinie rzeki Wełny jak i na niektórych fragmentach jej 

zlewni, stwierdzono występowanie, tak na terenach rolniczych jak i leśnych, nadrzewnych 

form krzaczkowatych. Ich obecność świadczy o dobrej jakości powietrza na tych obszarach. 

Na uwagę zasługuje również bogata awifauna reprezentowana przez gatunki przywiązane do 

siedlisk przywodnych, lasów, otwartych pól i łąk oraz terenów zabudowanych. W ostatnim 

czasie stwierdzono obecność czapli białej, bąka, kropiatki, kureczki nakrapianej, bernikli 
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obrożnej, łabędzia krzykliwego, lodówki, puchacza, bociana białego, błotniaka stawowego, 

błotniaka łąkowego, orlika krzykliwego, zielonki, derkacza, żurawia, rybitwy czarnej, 

zimorodka, dzięcioła czarnego, świergotka polnego, podróżniczka, jarzębaty, dzierzby 

pustynnej, ortolana. Obserwowano także tracza bielaczka oraz rybołowa. Znaczna część 

rejestrowanych na tym obszarze ptaków wymieniona jest w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG. O dogodnych warunkach dla awifauny świadczy znaczna liczba wydzielonych 

stref ochronnych dla gatunków gniazdujących takich jak: bielik, kania ruda i bocian czarny. 

Łącznie na obszarze trzech nadleśnictw: Oborniki, Durowo i Podanin wojewódzki 

konserwator przyrody wyznaczył 10 stref ochrony rozrodu i bytowania bielika, 5 bociana 

czarnego, 2 kani rudej. W Dolinie Noteci spotkać można ponadto czerwończyka fioletka 

(Lycaena helle) - motyla z Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt oraz objętą ochroną ważkę - 

łątkę ozdobną (Coenagrion ornatum). 

 

Charakter obszaru objętego strategią w dużej mierze kształtowały klimat oraz warunki 

glebowe, wynikające z obecności lądolodu na tym terenie w okresie czwartorzędu. Warunki 

te sprzyjały rozwojowi rolnictwa, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części 

powiatu wągrowieckiego, o czym świadczy wysoki udział użytków rolnych, przy niewielkim 

udziale lasów. Lasy zajmują gleby gorszej bonitacji na wysoczyźnie morenowej oraz 

rozpościerają się wzdłuż cieków wodnych, stanowiąc korytarze ekologiczne dające 

możliwość migracji zwierząt. Obszary leśne zlewni Wełny i tereny przyległe do nich 

administrowane są głównie przez Lasy Państwowe. Lasy stanowią cenny element krajobrazu i 

podnoszą wartość agroekologiczną terenu (modyfikują warunki klimatyczne w sąsiedztwie 

terenów uprawnych, stanowią o jakości i formie warunków siedliskowych). 

 

Noteć, Wełna i Warta pełniły od średniowiecza funkcje szlaku komunikacyjnego i 

handlowego, łącząc krainy leżące wzdłuż ich biegu. Często stanowiły one granicę plemion 

czy narodów, czego świadectwem są grody obronne Polan i Pomorzan, usytuowane wzdłuż 

tych rzek. Na rzekach budowano przeprawy, mosty, młyny wodne, lokowano wzdłuż nich 

liczne osady, które często z racji lokalizacji na szlaku handlowym otrzymywały status miast. 

Niektóre z nich istnieją do dziś. To właśnie na tym terenie, konkretnie w Łęknie, w połowie 

XII w. Zbylut z rodu Pałuków ulokował pierwszy na ziemiach polskich klasztor cystersów, 

którzy w Europie przodowali w dziedzinie rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, hodowli 

ryb w stawach, przetwórstwa i rzemiosła. Efektem działalności zakonu jest widoczny do 

dzisiaj system melioracyjny, którego elementem jest skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, 

tworzące unikalne zjawisko hydrograficzne. Materialnymi dobrami bogatej historii są: 

a) grodziska (np. Margonin 1, Margonin 2 z fosą i wałem otwartym na jezioro 

Margonińskie), 

b) układy urbanistyczne (np. Oborniki - średniowieczny układ przestrzenny starego miasta), 

c) zespoły pałacowo-parkowe (np. w Objezierzu – pałac z końca XVIII w., ośrodek 

polskiego życia kulturalnego i narodowego, w którym gościł Mickiewicz, Kraszewski, 

Niemcewicz, Odyniec, Syrokomla, Garczyński. Wieś upamiętniona w „Panu Tadeuszu”), 

d) zabytki sakralne (np. drewniany kościółek na wzniesieniu morenowym z XIV w. w 

Tarnowie Pałuckim), 

e) zabytki techniki i budownictwa (np. jedyna w Europie śluza faszynowo-darniowa w 

Krostkowie), 

f) inne dobra kultury (np. cmentarzyska kultury pomorskiej w Masłowie) 

 

Niematerialnym dziedzictwem przeszłości są legendy, tradycje oraz specyficzne umiejętności, 

charakterystyczne dla mikro oraz makroregionów. Jedna z najbardziej znanych legend 
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dotyczących obszaru objętego strategią opowiada o głazie „Kamienna Karczma”, który 

zbójcy ustawili na drodze orszaku św. Wojciecha podróżującego z Margonina do Gniezna. 

Obszar działania LGR „7 RYB” to unikalna symbioza natury i kultury Pałuk i Krajny. Na 

omawianym terenie uwidaczniają się także wpływy kultury łużyckiej. W gminie Wyrzysk 

niegdyś można było usłyszeć rzadko spotykaną gwarę powstałą poprzez nałożenie się na 

pomorski (kaszubski) substratu językowego, cech dialektu wielkopolskiego, jak również 

zapożyczeń z języka dolnoniemieckiego. Największe zbiory dotyczące rybactwa z terenu 

Pałuk zgromadzone są w Muzeum Regionalnym Opatówka w Wągrowcu. Jest to sprzęt 

rybacki, który przez ponad 50 lat służył rybakowi Janowi Lewandowskiemu. Wśród zbiorów 

jest sieć niewodowa długości ponad 50 metrów, lina z bębnem do jej wyciągania, więcierze, 

żaki, raczniki, a także interesujące narzędzia do połowu ryb pod wodą. Ponadto ta sama 

placówka posiada obiekty z zakresu rękodzieła ludowego tego terenu - prace z haftem 

pałuckim (elementy stroju kobiecego oraz obrusy i serwetki), wyroby plecionkarskie ze słomy 

i wikliny (kosze, tace, kasetki, miotły) oraz przedmioty z zakresu zdobnictwa wnętrz (pająki 

ze słomy i bibuły, ptaszki z drewna, rózgi i bukiety kwiatowe).  

 

Zasoby architektury ludowej z północnej Wielkopolski – Krajny, a także Pałuk znajdują się w 

funkcjonującym skansenie archeologiczno-etnograficznym Wyrzysk-Osiek, przyciągającym 

corocznie szerokie rzesze młodzieży szkolnej i turystów. Wizyta w skansenie jest doskonałą 

lekcją dawnego życia na wsi po obu stronach Noteci. Na terenie tego muzeum zgromadzono 

27 obiektów architektury ludowej, z których najstarsze pochodzą z połowy XVIII w.,  

a najmłodsze z początku XX w. Jest tu także wiele obiektów małej architektury wiejskiej: 

kapliczki przydrożne, studnie, gołębniki. Co roku w maju można brać udział w majówce, w 

czerwcu w pokazach rzemiosł i zajęciach z pradziejów (w tym np. garncarstwa, rybołówstwa i 

tkactwa), a we wrześniu pożegnać lato biorąc udział w wiejskich pracach. Na południowym 

zachodzie obszaru LGR 7 RYB w Jaraczu funkcjonuje od 1981 r. na terenie dawnej osady 

młyńskiej Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego, który jest 

oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Oprócz zwiedzania wystawy „Przemysłowa technika młynarska”, młyna wodnego, domu 

młynarza i stajni przymłyńskiej, można skorzystać z przystani kajakowej, która znajduje się 

na terenie muzeum, a także uczestniczyć w lekcjach muzealnych dotyczących elektrowni 

wodnej. Ponadto można tu zwiedzić oddany do użytku ponad 10 lat temu jaz ruchomy 

regulujący rzekę Wełnę, kanał umożliwiający dopływ wody do młyna, a także małą 

elektrownię wodną. Zbiory muzeum dotyczą nie tylko dziejów przetwórstwa i przemysłu 

zbożowo-młynarskiego na ziemiach polskich, lecz również historii rybactwa śródlądowego. 

Część ekspozycji poświęcona rybactwu zapoczątkowała tworzenie nowego działu w Muzeum 

pod nazwą „Rybactwo Śródlądowe”. Ze względu na piękne otoczenie, na terenie muzeum 

organizowane są imprezy wykorzystujące bazę muzealno-wypoczynkową np. zimowe i letnie 

spływy kajakowe rzeką Wełną. Muzeum jest współorganizatorem corocznego 

Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego rzeką Wełna i Flintą w pierwszym 

tygodniu marca każdego roku. 

Pomimo wysiłków zmierzających do zachowania i kultywowania lokalnych tradycji, w 

wyniku przemian cywilizacyjno-kulturowych niematerialne dziedzictwo zostało w znacznym 

stopniu zatracone. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze dawną gwarę i wygląd strojów 

regionalnych, ale dziś używają ich tylko miejscowe zespoły folklorystyczne przy okazji 

występów. Bogata niegdyś wiejska obrzędowość obecnie ogranicza się w zasadzie do 

elementów związanych ze świętami kościelnymi (Bożym Narodzeniem, Wielkanocą itd.), 

które mają coraz bardziej uniwersalny charakter i są obchodzone w podobny sposób 

niezależnie od regionu. Ważną rolę w podtrzymywaniu tradycji wiejskich pełnią gminne 

domy kultury, organizując imprezy ludyczne, konkursy wyszywania, koronkarstwa i wielu 
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innych. Ich baza materialna i społecznikowskie zaangażowanie personelu jest gwarancją, że 

tradycja i kultura nie zaginą bezpowrotnie. Dowodem na to są cieszące się od lat niezmienną 

popularnością szamocińskie targi i jarmarki końskie, tradycją sięgające połowy XIX wieku, 

Wągrowieckie Festyny Cysterskie i Jarmarki Cysterskie organizowane od ponad 20 lat, 

wycieczki „Z biegiem Wełny” organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, 

konkursy jeździeckie koników pony, organizowane z dużym rozmachem Dni Miasta i Gminy 

Skoki i wiele innych. 

 

 

II.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjał demograficzny  

i gospodarczy obszaru 

 

Według danych GUS na obszarze objętym strategią w dniu 31.12.2008 roku było 

zameldowanych 98.315 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 65 osób na km
2
. Jest to znacznie 

mniej niż wynosi średnia gęstość zaludnienia w Polsce (122 osoby/km
2
) i w Wielkopolsce 

(114 osób/km
2
). Dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres 2002 – 2008 wskazują na 

niewielki, ale systematyczny przyrost liczby mieszkańców. 

W poszczególnych gminach omawianego obszaru ludność w wieku przedprodukcyjnym w 

2008 r. kształtuje się poniżej średniej kraju tj. na poziomie 24,5% z wyjątkiem gminy 

Wągrowiec, w której wskaźnik ten wynosi 25,0%. Od 2002 r. liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym obniżyła się w każdej z gmin średnio o 0,3%. Odsetek ludności w wieku 

produkcyjnym zamieszkująca obszar LGR „7 RYB” tylko w dwóch gminach Skoki i 

Oborniki kształtował się na poziomie wyższym niż średnia krajowa (64,5%) i wojewódzka 

(65%). Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi 12,3%, co w zestawieniu z danymi 

dotyczącymi ludzi młodych dobrze rokuje na przyszłość i stanowi szansę rozwoju obszaru. 

Przyrost naturalny na 1000 osób dla omawianego obszaru wynosi 5,1. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła na koniec 2008 r. 2923 osoby (1952 kobiet  

i 971 mężczyzn), co jest wielkością niższą od wartości odnotowanych w poprzednich latach. 

Tendencja spadkowa bezrobocia została zobrazowana w poniższej tabeli. W podziale na płeć 

zauważalny jest większy odsetek bezrobotnych kobiet niż mężczyzn.  

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze LGR „7 RYB” 

Gminy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Oborniki 2572 2371 1982 1420 743 610 

Rogoźno 1520 1480 1312 994 695 401 

Margonin 627 638 599 454 333 328 

Szamocin 840 801 733 542 361 330 

Wyrzysk 1482 1370 1161 939 625 447 

Skoki 790 758 659 560 384 292 

Wągrowiec 1105 1063 915 775 651 515 

Razem 8936 8481 7361 5684 3792 2923 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Na obszarze objętym działalnością LGR na koniec 2008 r. było zarejestrowanych 8796 

podmiotów gospodarczych, w większości małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających 

od 1 do 5 pracowników. Przekrój firm odzwierciedla sytuację charakterystyczną dla regionu. 

Przeważają firmy świadczące usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią (na dzień 

31.12.2009 – 511 podmiotów), w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działa 

345 podmiotów. W sekcji przetwórstwo i przemysł wg danych GUS odnotowano na 

omawianym terenie zaledwie 7 podmiotów.  
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Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze LGR „7 RYB” 

Gminy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 r. 

Oborniki 3802 3844 3868 3909 3976 4043 

Rogoźno 1492 1478 1571 1504 1505 1559 

Margonin 447 425 432 428 447 411 

Szamocin 492 466 468 481 509 459 

Wyrzysk 901 858 865 888 908 869 

Skoki 723 709 715 747 771 824 

Wągrowiec 716 686 693 685 914 631 

RAZEM 8573 8466 8612 8642 9030 8796 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Do największych podmiotów prowadzących gospodarkę rybacką należą: 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej MAJ Sp. z o.o. w 

Wągrowcu, które użytkuje jeziorowe obwody rybackie o łącznej powierzchni 1161 ha; 

 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Skokach, które administruje stawami rybnymi w 

Karolewie, Antoniewie i Piła Młyn o łącznej powierzchni ponad 200 ha; 

 PPR AGRIFARM sp. z o.o. w Śmiłowie, która użytkuje stawy o łącznej powierzchni 394 ha. 

Walory krajobrazowe, zasoby wód powierzchniowych, a także bliskość dużych aglomeracji 

miejskich kwalifikują obszar LGR „7 RYB” do strefy rolniczo-turystycznej z elementami 

przemysłu przetwórczego funkcjonującego w oparciu o lokalną bazę surowcową. Produkcja 

rybacka i wędkarstwo doskonale wpisują się w tę koncepcję. Rolniczo-turystyczny kierunek 

rozwoju jest obecny w dokumentach strategicznych wszystkich jednostek administracji 

samorządowej zlokalizowanych w omawianym obszarze, znajduje odzwierciedlenie również 

w dochodach i wydatkach gmin. Jest on realizowany między innymi poprzez tworzenie 

obszarów indywidualnej rekreacji. W tym zakresie przoduje gmina Skoki, w której powstało 

już ponad 2.000 obiektów tego typu. 

 

Uzupełnieniem działań realizowanych przez gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB” jest 

aktywność społeczna organizacji sektora non-profit. Tylko w 2008 r. dzięki współpracy 

zorganizowano m.in. IX Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie Optymist, regaty 

żeglarskie w klasie Cadet, imprezy wędkarskie dla wędkarzy kół wędkarskich Wielkopolski 

oraz spływy kajakowe na terenie powiatu obornickiego i wągrowieckiego. Wysiłkiem 

organizacji pozarządowych wytyczono, oznakowano i udrożniono szlak wodny Strugi 

Gołanieckiej. Corocznie odbywa się konkurs wiedzy wędkarskiej oraz konkurs fotograficzny 

„Czyste wody - zdrowe ryby”. Przy Kole PZW Szamocin funkcjonuje szkółka wędkarska. 

Do najbardziej aktywnych podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarki wodnej  

i turystki należą: Klub Żeglarski w Rogoźnie, Klub Sportowy Delfin w Obornikach, 

Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, Klub Żeglarski Kotwica w Rogoźnie, Polski Związek 

Wędkarski Koło Nr 32 w Obornikach, Polski Związek Wędkarski Koło Metalplast w 

Obornikach, Polski Związek Wędkarski Koło Osiek nad Notecią, Klub Żeglarski Ogniwo w 

Wągrowcu. Wykorzystują one w swojej działalności dostępne  kąpieliska i szlaki w tym m.in. 

kajakowe: rzeką Wełną Wągrowiec - Rogoźno (17 km) i Rogoźno - Oborniki (32 km) i rzeką 

Małą Wełną: Skoki - Rogoźno (14 km), czy też szlak rzeką Łobzonką 62 km Czyżykowski 

Młyn – Łobżenica – Wyrzysk – ujście do Noteci, a także szlaki piesze m.in.: szlak czerwony 

Skoki - Jezioro Budziszewskie - Jezioro Rogozińskie - Rogoźno (16 km),  szlak czerwony 

Rogoźno - Cieśle - Pruśce - Jez. Wiatrowskie - Jezioro Łęgowo - Wągrowiec (19 km), szlak 

zielony Parkowo - Wełna - Jaracz Młyn - Rożnowo Młyn - Rudki - Oborniki (18 km).  
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II.4. Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem i 

skupem RYB, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, na 

obszarze objętym LSROR 

 

Na obszarze objętym LSROR zidentyfikowaliśmy 29 podmiotów, które zaliczają się do 

sektora rybackiego. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono wykaz tych podmiotów 

wraz z podstawowymi informacjami o prowadzonej przez nich działalności. 

 

Charakterystyka podmiotów z sektora rybackiego na obszarze objętym LSROR 
l.p. Osoba/podmiot uprawniony do rybactwa Powierzchnia w ha 

 i rodzaj użytkowanych akwenów 

Wielkość produkcji 

w 2008 r. w t 

1 Gmina Margonin 266,43  jeziorowe obwody rybackie 14,0 

2 Spółdzielnia ADOROL Adolfowo 209,23  stawy i jeziora 120,0 

3 Sławomir Winiecki Gospodarstwo 

Rybacko-Agroturystyczne 

16,97   stawy 22,0 

4 Andrzej Bruss 1,40   stawy 0,2 

5 Artur Nowakowski 3,89   stawy 0,6 

6 RSP w Łukowie 155,41 stawy 42,5 

7 MAJ sp z oo 1161,2  jeziorowe obwody rybackie 24,0 

8 DJT sp z oo 20    stawy 0 

9 Jan Binkiewicz;  Aleksandra Nowak 2,5   stawy 3,5 

10 Elżbieta Jankiewicz Małkowska, Stefan 

Jankiewicz 

20,52   stawy 20,0 

11 Mariola Stańko; Adam Stańko 0,5    stawy 1,5 

12 Karolina Banaszyńska 2,98   stawy 2,0 

13 Lech Klabisz;  Bożena Klabisz 128,22   stawy 30,0 

14 Michał Krzemieniewski 3,0    stawy 2,0 

15 Ryszard Dabrowicz 2,5    stawy 1,0 

16 Gospodarstwo Rybackie Skoki sp z oo 201,70  stawy 35,0 

17 Grzegorz Lipiński - PH-U Roma Gniezno 16,0  obwód rybacki 0,5 

18 Stowarzyszenie Wędkarzy Skockich 5,0  jezioro 0 

19 PPR AGRIFARM sp z oo 394,6    stawy 424,0 

20 Dariusz Giese 3,0    stawy 2,0 

21 Parafia w Oleśni 3,19    stawy 1,5 

22 Wacław Michałek, Piotr Konar, Adam 

Skrzyniarz 

5,46    stawy 4,0 

23 Michał Świerczyński 3,76   stawy 0,7 

24 Gmina Szamocin 26,91   jeziora 1,0 

25 Stowarzyszenie Związek Wędkarski 

Jezioro Czarne 

24,8    jeziorowy obwód rybacki 2,2 

Połowy amatorskie 

26 Roman Kinach 1,2    stawy 1,5 

27 Gmina Rogoźno 35,86     jeziora 0,8 

28 PZW Okręg Piła 254,0  rzeczne i jeziorowe obwody 

rybackie 

12,9 

Połowy amatorskie 

29 PZW Okręg Poznań 498  rzeczne i jeziorowe obwody 

rybackie 

19,2 

Polowy amatorskie 

RAZEM 3467 ha Ok. 790 t 
Źródło: dane własne 

 

Wśród podmiotów rybackich działających na naszym obszarze są trzy gminy, parafia, spółki z 

o.o, spółdzielnie, gospodarstwa rolne i osoby prywatne, a także cztery stowarzyszenia 

wędkarskie, w tym dwa działające poza strukturami Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Biorąc pod uwagę potencjał produkcyjny i wielkość produkcji, 2 podmioty są bardzo duże 

(spółdzielnia ADOROL i PPR AGRIFARM sp z oo), 6 podmiotów można określić jako 

średniej wielkości, pozostałe podmioty to drobni producenci. Większość z nich to osoby 

fizyczne prowadzące działalność rybacką w ramach gospodarstwa rolnego. Liczba osób 
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uprawnionych do rybactwa łącznie z domownikami i pracownikami podmiotów 

uprawnionych do rybactwa wynosi około 90 osób. Można przyjąć, że ta liczba odpowiada 

liczbie osób mieszkających na obszarze objętym strategią, dla których podstawowym lub 

dodatkowym źródłem dochodów jest praca w sektorze rybackim. 

 

Łączna wielkość produkcji ryb na obszarze objętym strategią to około 790 t rocznie. Wartość 

handlowa tych ryb wynosi około 7 mln zł. Większość (ok. 760 t) podanej produkcji pochodzi 

z połowów gospodarczych, natomiast połowy amatorskie (wędkarskie) zgodnie z danymi 

PZW wynoszą około 30 t ryb. 

Przeważającą większość produkcji handlowej, bo około 95% stanowi karp, pozostałe gatunki 

mają mniejsze znaczenie. Sprzedaż produkcji ma z tego powodu wybitnie sezonowy 

charakter, odbywa się głównie w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia. Drobni 

producenci sprzedają swoje ryby odbiorcom lokalnym, bez pośrednictwa hurtowników lub 

wyspecjalizowanych firm handlowych, uruchamiając w tym celu punkty sprzedaży na swoich 

obiektach hodowlanych. Ryby, których nie uda im się sprzedać w ten sposób są najczęściej 

odsprzedawane większym producentom i wraz z ich produkcją trafiają na rynek. Duzi 

producenci maja zawarte kontrakty z sieciami handlowymi i sklepami w Poznaniu, 

Bydgoszczy, Pile i innych miastach i tam dostarczają swój towar. Korzystają także z 

pośrednictwa hurtowni rybnych z Poznania. 

 

Produkcja rybacka na obszarze objętym strategią boryka się z różnymi problemami i 

zagrożeniami. Dużym zagrożeniem są choroby ryb, szczególnie rozpowszechniający się w 

ostatnich latach Koi Herpes Virus (KHV) atakujący karpie i powodujący masowe śnięcia tych 

ryb. Jest bardzo groźny, ponieważ na razie nie ma skutecznych metod walki z tą chorobą. W 

celu zmniejszenia ryzyka jej wystąpienia, gospodarstwa rybackie powinny być pod stałym 

nadzorem weterynaryjnym i bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad produkcji 

ograniczających rozprzestrzenianie się tej choroby. 

Istotną barierą produkcji są okresowe braki wody, zwłaszcza w suchych latach, które ostatnio 

dość często się zdarzały. Problem ten mógłby być rozwiązany przez budowę zbiorników 

retencyjnych, spiętrzanie wody i budowę innych urządzeń poprawiających racjonalne 

gospodarowanie wodą. 

Producenci ryb ponoszą dość znaczne straty spowodowane przez ptaki i zwierzęta drapieżne, 

które odżywiają się rybami należą do nich wydry, kormorany i czaple. Walka z tym 

problemem jest trudna, ponieważ są to gatunki chronione. Obecnie ich populacja osiągnęła 

bardzo dużą liczebność, przez co powodują duże straty w rybostanie i zanieczyszczają 

miejsca swojego gniazdowania odchodami i resztkami ryb. Także bobry są postrzegane przez 

rybaków jako szkodniki, ponieważ zdarza się, że robią dziury w groblach, stawiają tamy 

ograniczające dopływ wody do obiektów hodowlanych oraz zatapiają drzewa i gałęzie w 

zbiornikach wodnych. 

Zjawisko kłusownictwa istniało zarówno w czasach dawniejszych jak i obecnych. Jego 

szkodliwość polega nie tylko na dokonywaniu kradzieży ryb, ale także niszczeniu ogrodzeń, 

sprzętu rybackiego i urządzeń na obiektach hodowlanych. 

W ostatnich latach na obszarze objętym strategią nasiliło się zjawisko eutrofizacji wód. Jest 

ono wywołane wzrostem żyzności wody, głównie zwiększeniem poziomu fosforanów, co 

powoduje masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych. W zbiorniku dotkniętym 

eutrofizacją wzrasta ilość glonów, które utrzymując się na powierzchni tworzą gęste kożuchy. 

Glony zmniejszają zasoby tlenu i ograniczają dopływ światła, co prowadzi do śmiertelności 

występującej w zbiorniku fauny.  

Zagrożeniem dla racjonalnej gospodarki rybackiej jest brak koordynacji działań 

poszczególnych producentów. Obiekty hodowlane położone na obszarze tej samej zlewni 
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stanowią wzajemnie powiązany system hydrologiczno-biologiczny, w którym działania 

pojedynczych producentów wzajemnie na siebie oddziaływają. Dawniej, gdy cała produkcja 

odbywała się w ramach jednego przedsiębiorstwa (państwowego gospodarstwa rybackiego) 

tego problemu nie było. Wzajemna konkurencja, różnice interesów oraz brak współpracy 

wywołuje konflikty między producentami i może stać się poważnym zagrożeniem dla 

przyszłości tego sektora. 

Wiele podmiotów działających w sektorze rybackim funkcjonuje na granicy opłacalności. Nie 

mają one możliwości prowadzenia inwestycji, prawidłowego zarybiania, wymiany sprzętu 

czy działań marketingowych. Niektóre gospodarują w sposób który można nazwać 

gospodarką rabunkową. 

 

II.5. Wskazanie, jaka liczba osób z obszaru objętego LSROR spełnia wymagania, o 

których mowa w §2 ust. 1, określenie rodzaju aktywności tych osób, powiązania z 

innymi sektorami gospodarki. 

 

Poniżej w formie tabelarycznej podano informacje o osobach i podmiotach z obszaru objętego 

LSROR spełniających wymagania określone w §2 ust. 1. W załączniku 13 do wniosku, w 

kompletach oznaczonych numerami od 1 do 18, odpowiadających liczbom porządkowym 

poniższej tabeli znajdują się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przez 

poszczególne podmioty. 
 

l.p. Nazwa/imię i nazwisko 

Udokumentowana 

powierzchnia gruntów 

pod wodami [ha[ 

Liczba 

pracowników (P) 

domowników (D) 

Liczba przyjęta do 

obliczenie wskaźnika 

rybackości 

Podmioty uprawnione do rybactwa oraz domownicy i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pracownicy 

tych podmiotów 

1 Gmina Margonin 266,43 13,3 (P) 14,3 

2 Spółdzielnia ADOROL Adolfowo 209,23 10 (P) 11 

3 Sławomir Winiecki 16,97 1 (D) 2 

4 Andrzej Bruss 1,40 0 1 

5 Artur Nowakowski 2,01 0 1 

6 RSP w Łukowie 155,41 0 1 

7 MAJ sp z oo 1161,24 11 (P) 12 

8 Jan Binkiewicz  1,1 0 1 

9 Stefan Jankiewicz 20,52 1 (D)  2 

10 Lech Klabisz 128,22 1 (D) 2 

11 Gosp. Rybackie Skoki sp. z o.o. 201,70 6,5 (P) 7,5 

12 Grzegorz Lipiński PH-U Roma  16,0 2  3 

13 PPR AGRIFARM sp z oo 394,6 19,7 (P) 20,7 

14 Michał Świerczyński 3,76  0 1 

15 Gmina Szamocin 26,91 2 (P) 3 

16 Stowarzyszenie Związek 

Wędkarski Jeziora Czarne 

24,76 0 1 

17 Gmina Rogoźno 35,86 2 (P) 3 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację 

społeczną, która prowadzi chów, hodowlę lub połów ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych 

organizmów żyjących w wodzie, które świadczą pracę na obszarze objętym LSROR 

18 PZW Okręg Poznań 498,88 4 (P) 4 

RAZEM 90,5 

 

Liczba podmiotów, które spełniają wymagania określone w §2 ust. 1 rozporządzenia wynosi 

90,5. co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obszaru objętego LSROR wynosi 0,92. 
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Rozdział III 

 

Silne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru objętego LSROR (analiza 

SWOT) 
 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza SWOT została sporządzona w oparciu o 

wyniki warsztatów strategicznych przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli lokalnej 

społeczności. Do jej opracowania wykorzystano również opinie mieszkańców na temat 

mocnych i słabych stron obszaru oraz występujących szans i zagrożeń rozwojowych, zebrane 

w ramach sondażu społecznego przeprowadzonego przy pomocy ankiet. Można zatem 

powiedzieć, że jest ona wynikiem uspołecznionego procesu oceny uwarunkowań 

rozwojowych naszego obszaru. 

Zakres tematyczny analizy SWOT został świadomie ograniczony do dziedzin mających 

istotne znaczenie w kontekście wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa”. Naszym zdaniem są to: uwarunkowania przestrzenne i 

środowisko naturalne, infrastruktura i jakość życia mieszkańców, gospodarka i rynek pracy, 

turystyka, sektor rybacki oraz kapitał ludzki i społeczny. Wyniki analizy SWOT 

przeprowadzonej dla wymienionych dziedzin przestawiono poniżej. 

 

Mocne strony  Słabe strony 

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, 

duża ilość i różnorodność wód powierzchniowych 
Okresowe deficyty wody 

Bliskość dużych aglomeracji (Poznań, Bydgoszcz, 

Piła) 

Brak urządzeń hydrotechnicznych poprawiających 

gospodarowanie zasobami wodnymi 

Obecność licznych form ochrony przyrody 
Zanieczyszczenie środowiska ze źródeł 

komunalnych 

Brak uciążliwego przemysłu  Niska klasa bonitacyjna gleb 

Dogodne położenie względem szlaków 

komunikacyjnych 
 

Duży areał gruntów rolnych  

INFRASTRUKTURA I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Stosunkowo dobry stan infrastruktury komunalnej 
Niewystarczające nakłady na inwestycje 

komunalne 

Dobrze rozwinięta sieć drogowa 
Braki komunikacji publicznej (brak systemu 

małych przewoźników) 

Zorganizowany odbiór odpadów, wdrożenie 

systemów segregacji odpadów 

Braki chodników, parkingów i oświetlenia w 

miejscowościach wiejskich 

 Brak obiektów rekreacyjno-sportowych 

 
Brak obiektów społeczno-kulturalnych o wysokim 

standardzie 

 Niedorozwój sektora usług dla ludności 
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GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

Powiązania gospodarcze z aglomeracją 

poznańską  
Duży udział rolnictwa w gospodarce obszaru 

Aktywność mieszkańców w zakresie 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
Brak zakładów przemysłowych 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez 

władze lokalne  

Brak lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego 

(produktów rolnych, warzyw, owoców, ryb) 

Atrakcyjne tereny inwestycyjne Brak miejscowego kapitału 

 
Wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród 

osób młodych 

TURYSTYKA 

Duża atrakcyjność turystyczna obszaru ze 

względu na wysokie walory przyrodnicze, 

krajobrazowe oraz historyczno-kulturowe  

Niedorozwój usług turystycznych 

Renoma obszaru jako miejsca rekreacji 

mieszkańców aglomeracji poznańskiej 
Niedorozwój infrastruktury turystycznej 

Tradycje sektora turystycznego 
Niewystarczający rozwój bazy hotelowej i 

gastronomicznej 

Możliwość adaptacji obiektów do obsługi ruchu 

turystycznego 
Zły stan obiektów zabytkowych 

 
Brak systemu informacji turystycznej i słaba 

promocja obszaru 

 
Brak kompleksowej koncepcji rozwoju funkcji 

turystycznej obszaru 

SEKTOR RYBACKI 

Tradycje rybackie obszaru Słaby poziom techniczny gospodarstw rybackich 

Bogate zasoby wód powierzchniowych 

przydatnych do prowadzenia produkcji rybackiej 
Sezonowe problemy z ilością i jakością wody 

Wysokie kwalifikacje osób prowadzących 

gospodarstwa rybackie 

Słaba pozycja rynkowa producentów ryb, 

sprzedaż nieprzetworzonego surowca 

Racjonalnie prowadzona gospodarka rybacka Rozdrobnienie sektora rybackiego 

 Niska dochodowość produkcji 

 
Brak współpracy i zespołowych działań 

producentów 

 
Straty powodowane przez drapieżniki i 

kłusowników 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

Duża aktywność organizacji pozarządowych i 

ośrodków kultury 

Unifikacja kulturowa mieszkańców i zanik 

tożsamości lokalnej 

Wysokie aspiracje edukacyjne mieszkańców 

Słaba sytuacja finansowa lokalnych organizacji 

pozarządowych oraz grup i zespołów 

artystycznych i sportowych 
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Możliwości kształcenia na miejscu i w Poznaniu Słaba oferta zajęć pozaszkolnych 

Dobre doświadczenia wielosektorowej 

współpracy partnerskiej (Leader) 
Emigracja ludzi młodych i wykształconych 

Szanse Zagrożenia  

Programy finansowane z budżetu Unii 

Europejskiej  

Wzrost barier biurokratycznych utrudniających 

uzyskanie wsparcia ze środków publicznych 

Wzrost gospodarczy w Polsce, wzrost zamożności 

społeczeństwa polskiego 

Kryzys gospodarczy, pogorszenie sytuacji na 

rynku pracy i ubożenie społeczeństwa 

Przenoszenie się mieszkańców miast na wieś 
Zmiany środowiska naturalnego np. na skutek 

zmian klimatycznych 

Rosnący popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne 
Niż demograficzny i starzenie się polskiego 

społeczeństwa 

Rosnąca popularność wędkarstwa 
Likwidacja połączeń komunikacyjnych w 

ogólnodostępnym systemie transportowym 

Trend powrotu do tradycji i kultury wiejskiej, do 

życia i wypoczynku na wsi 
Nasilenie podziałów i konfliktów społecznych 

Zmiana nawyków żywieniowych – wzrost 

konsumpcji RYB słodkowodnych  

Wzrost patologii społecznych i dziedzicznego 

bezrobocia  

Limity połowowe dla rybołówstwa bałtyckiego 
Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb 

współczesnego rynku pracy 
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Rozdział IV 

 

Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa 
 

 

Po przeanalizowaniu zasobów naszego obszaru i jego problemów oraz biorąc pod uwagę 

oczekiwania, potrzeby i opinie zgłoszone przez przedstawicieli sektora rybackiego i innych 

środowisk lokalnych podczas spotkań i warsztatów strategicznych zorganizowanych w 

związku z tworzeniem partnerstwa i opracowaniem LSROR można sformułować następujące 

wnioski: 

Ze względu na wskaźniki rozwoju gospodarczego obszar objęty strategią można określić jako 

średnio rozwinięty. Funkcja rolnicza ciągle odgrywa dużą rolę w gospodarce obszaru, jednak 

ze względu na niezbyt dobre gleby i rozdrobnioną strukturę rolną oraz biorąc pod uwagę 

ogólnoświatowe trendy gospodarcze należy zakładać, że gospodarcze znaczenie rolnictwa 

będzie malało. Ten proces trwa z różnym nasileniem od co najmniej 20 lat powodując, że 

rolnictwo jest miejscem pracy i źródłem utrzymania dla coraz mniejszej liczby mieszkańców 

obszaru. W tej sytuacji należy kłaść większy nacisk, niż do tej pory na rozwój pozarolniczej 

funkcji obszaru, co w przyszłości zapewni mieszkańcom satysfakcjonujący poziom 

dochodów. Z analizy uwarunkowań rozwojowych obszaru wynika, że realną alternatywą jest 

rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznej. Sprzyja temu charakter obszaru, jego walory 

środowiskowo-przyrodnicze i dziedzictwo kulturowo-historyczne oraz położenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Ten kierunek rozwoju akceptują 

wszystkie gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB”, dlatego uwzględniły go w swoich 

strategiach. Był on już z powodzeniem realizowany w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, 

jednak został zakłócony przez proces transformacji. Obecnie należałoby wrócić do 

ówczesnych koncepcji i projektów, odpowiednio je modyfikując i dostosowując do istniejącej 

współcześnie sytuacji społeczno-gospodarczej i wymagań rynku.  

Mimo ambitnej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez samorządy lokalne i zrealizowania 

wielu projektów poprawiających warunki życia na obszarze objętym strategią, dla części jego 

mieszkańców, szczególnie dla dynamicznych, młodych i dobrze wykształconych osób 

stopniowo traci on swą atrakcyjność jako miejsce zamieszkania. W przeważającej większości 

jest to obszar wiejski, cechujący się niedostatkami infrastruktury, brakiem lub utrudnionym 

dostępem do usług, nieładem lub brakiem zagospodarowania miejsc publicznych oraz innymi 

uciążliwościami życia. Te okoliczności w połączeniu z trudnością znalezienia interesującej i 

dobrze płatnej pracy w miejscu zamieszkania powodują, że coraz częściej wybieraną 

alternatywą jest migracja do większych miast – do Piły, Poznania lub wyjazd za granicę. Aby 

powstrzymać ten negatywny trend należy zintensyfikować działania poprawiające warunki 

życia we wsiach i miastach położonych na obszarze objętym strategią. Celem powinno być 

przede wszystkim jak najszybsze osiągnięcie współczesnych standardów cywilizacyjnych, co 

wiąże się z koniecznością pełnej realizacji planów rozbudowy infrastruktury technicznej. 

Sondaż społeczny wykazał, że młodsze pokolenie ma duże oczekiwania dotyczące 

możliwości spędzania wolnego czasu i rozwoju swoich zainteresowań, dlatego konieczna jest 

także rozbudowa infrastruktury społecznej, w tym rekreacyjno-sportowej i społeczno-

kulturalnej, a także zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej. Nie 

mniej ważny jest rozwój sektora usług dla ludności, polegający na zwiększeniu różnorodności 

i jakości usług dostępnych dla mieszkańców obszaru w miejscu zamieszkania lub 

bezpośrednim sąsiedztwie. Podejmując działania zmierzające do modernizacji i podnoszenia 

standardów cywilizacyjnych na naszym obszarze należy jednocześnie dbać o zachowanie jego 
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walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz specyficznych wartości społeczno-kulturowych. 

Nowoczesność i wygoda życia muszą iść w parze z troską o środowisko naturalne oraz 

zachowanie wysokiego poziomu integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej. 

Atutem obszaru są korzystne warunki środowiskowo-wodne dla prowadzenia produkcji 

rybackiej i wędkarstwa. Nasz obszar ma wielowiekowe tradycje w tym zakresie. Jeszcze 

niedawno sektor rybacki dawał pracę i utrzymanie znacznej liczbie mieszkańców. 

Przekształcenia tego sektora w okresie transformacji oraz sytuacja zewnętrzna związana ze 

wzrostem konkurencji na rynku spowodowały, że rola tego sektora w gospodarce obszaru 

bardzo się zmniejszyła. Ciągle jednak istnieje szansa na to, by ten trend powstrzymać a nawet 

odwrócić. Aby ten cel osiągnąć należy podjąć wielokierunkowe działania, które spowodują 

przezwyciężenie problemów i barier będących przyczyną trudnej sytuacji tego sektora i 

doprowadzą do wzrostu poziomu produkcji, wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji 

finansowej podmiotów prowadzących ten kierunek produkcji. Przede wszystkim trzeba 

utrzymać i w miarę możliwości poprawić warunki środowiskowo-wodne prowadzenia 

produkcji rybackiej. Wiąże się to z koniecznością zrealizowanie inwestycji umożliwiających 

racjonalną gospodarkę wodą tak, aby w ciągu całego sezonu produkcyjnego zapewnić stabilne 

zasilanie obiektów hodowlanych odpowiednią ilością wody dobrej jakości. Drugim ważnym 

kierunkiem działań jest poprawa pozycji rynkowej producentów. Program powinien wesprzeć 

podejmowane przez nich działania mające na celu poszerzanie rynków zbytu, wprowadzanie 

nowych form sprzedaży i tworzenie nowych kanałów dystrybucji. Duże możliwości poprawy 

sytuacji rynkowej producentów tkwią w rozwoju przetwórstwa oraz rozwoju gastronomii 

serwującej potrawy rybne, przy czym tym działaniom powinna towarzyszyć duża akcja 

promocyjna kształtująca zmianę nawyków żywieniowych Polaków i zwiększenie konsumpcji 

ryb słodkowodnych. Jest to zadanie, które można podjąć w ramach dużego ogólnopolskiego 

projektu współpracy lokalnych grup rybackich z obszarów śródlądowych.  

W trakcie pracy nad przygotowaniem strategii przedstawiciele sektora rybackiego zwrócili 

uwagę na potrzebę podjęcia działań zapobiegających stratom powodowanym przez 

drapieżniki oraz przez kłusowników, a także zwalczanie nasilającego się w ostatnich latach 

zjawiska eutrofizacji wód. Dobrym sposobem na poszukiwanie rozwiązań tych problemów, 

nękających cały sektor rybactwa śródlądowego może być podejmowanie projektów 

współpracy wspólnie z innymi grupami rybackimi.  

Dla rozwoju sektora rybackiego na obszarze objętym strategią należy wykorzystać dużą 

popularność wędkarstwa w Polsce. Przy odpowiednich działaniach organizacyjnych i 

inwestycyjnych (rozwój niezbędnej infrastruktury) oraz skutecznej promocji nasz obszar ma 

szanse stać się wędkarskim zapleczem dla miłośników tej formy rekreacji z aglomeracji 

poznańskiej. 

Działania zaproponowane powyżej są adresowane do średnich i dużych producentów z 

sektora rybackiego. Nie będą one miały większego znaczenia dla poprawy sytuacji drobnych 

producentów, którzy ze względu na posiadany potencjał produkcyjny nie mają szans na 

uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z produkcji rybackiej. Potrzebują oni pomocy w 

zakresie reorientacji i różnicowania działalności gospodarczej i tworzenia dla siebie 

dodatkowych źródeł dochodów z działalności poza sektorem rybackim. Uruchamiając tego 

rodzaju wsparcie należy wprowadzić preferencje dla wnioskodawców, którzy planują 

podejmowanie działalności gospodarczej pośrednio związanej z sektorem rybackim, na 

przykład świadczenie usług dla gospodarstw rybackich (naprawa sprzętu rybackiego, budowa 

i renowacja stawów i urządzeń hydrotechnicznych, ochrona i dozór obiektów itp.), produkcję 

sprzętu rybackiego i wędkarskiego, handel, i przechowalnictwo lub przetwórstwo ryb. 
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Rozdział V 

 

Cele ogólne i szczegółowe LSROR, środki służące do osiągnięcia zakładanych 

celów oraz rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania 

LSROR, a także ich przewidywany wpływ na środowisko 
 

 

5.1. Cele ogólne, cele szczegółowe i środki przyjęte przez Stowarzyszenie LGR „7 RYB” 

 
Cele ogólne Cele szczegółowe  Środki 

    

1. Poprawa 

warunków 

życia na 

obszarze 

objętym 

LSROR 

1.1. Poprawa  ładu i 

funkcjonalności 

przestrzeni publicznej 

  

1.2. Tworzenie atrakcyjnych 

możliwości spędzania 

czasu wolnego 

 

Żyć wygodnie, ciekawie i 

zdrowo na obrzarze 7 RYB 
1.3. Wzbogacenie oferty 

sektora usług dla ludności 

 

1.4. Integracja mieszkańców i 

wzmocnienie tożsamości 

lokalnej 

  

    

2. Wzrost 

znaczenia 

sektora 

rybackiego 

 w gospodarce 

obszaru 7 

RYB 

2.1.  Poprawa warunków 

wodno-środowiskowych 

prowadzenia działalności 

w sektorze rybackim 

  

 

Zagłębie rybackie 

Wielkopolski 

2.2. Skuteczny marketing 

produktów rybactwa 

 

2.3. Dywersyfikacja dochodów 

gospodarstw rybackich i 

tworzenie nowych miejsc 
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Największy wpływ na wybór przedstawionych wyżej celów ogólnych i szczegółowych 

LSROR oraz dobór środków służących do osiągnięcia założonych celów miały następujące 

uwarunkowania: 

1. Specyfika obszaru, jego silnych i słabych stron, zasobów, problemów oraz szans i 

zagrożeń dla jego dalszego rozwoju. Sytuacja obszaru była szczegółowo analizowana pod 

tym kątem, gdyż jest to czynnik determinujący możliwości trwałego, endogennego 

rozwoju, opartego o zasoby własne, którymi dysponuje obszar.  

2. Projekty proponowanych do realizacji w ramach LSROR przez mieszkańców oraz 

podmioty działające na tym obszarze. Tworząc strategię mamy świadomość, że będzie 

ona wdrażana poprzez konkretne projekty zaproponowane i realizowane przez wielu 

różnych aktorów lokalnych. Taki model wdrażania strategii może być skuteczny tylko 

wtedy, gdy przyjęte w niej kierunki działania odzwierciedlają potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców naszego obszaru. 

3. Cele osi 4 programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz zakres pomocy możliwej do 

uzyskania w ramach tego programu. Realistyczne podejście do planowania strategicznego 

musi brać pod uwagę wymogi i ograniczenia związane ze środkami, z których ma być 

finansowane wdrażanie tej strategii. 

4. Inne programy realizowane na obszarze objętym strategią. Jest to związane z dążeniem do 

uzyskania efektu synergii i przez to uzyskaniem większych efektów wdrażania strategii. 

 

 

5.2. Opis celów ogólnych i celów szczegółowych LSROR 

 

Cel ogólny 1: Poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR 

 

Ten cel obejmuje szeroką gamę działań ukierunkowanych na polepszenie warunków życia na 

obszarze objętym strategią, a w efekcie – na wzrost satysfakcji mieszkańców z miejsca 

zamieszkania. Projekty zgodne z tym celem to przede wszystkim działania inwestycyjne 

zmieniające rzeczywistość materialną obszaru - infrastrukturę komunalną, infrastrukturę 

społeczną, ładu urbanistyczny, a także budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, poprawa 

stanu dróg czy rozwój sieci telekomunikacyjnych. Cel ogólny 1 uwzględnia także niektóre 

potrzeby mieszkańców dotyczące sfery niematerialnej, na przykład dotyczące poczucia 

bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, umacniania więzi społecznych i poczucia tożsamości 

lokalnej. Kolejny obszar potrzeb społecznych ujętych w ramach tego celu to poprawa jakości 

i dostępności usług publicznych i usług bytowych. Niektóre z wyżej wymienionych działań 

wykraczają poza cele osi 4 i będą finansowane z innych programów współfinansowanych ze 

środków krajowych oraz Unii Europejskiej.  

 

Cele szczegółowe: 

 

Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Ten cel realizuje naturalne dążenie 

każdego człowieka, by otoczenie jego miejsca zamieszkania było uporządkowane, estetyczne 

i funkcjonalne. Osiąganie tego celu będzie polegać na realizacji projektów inwestycyjnych 

przekształcających przestrzeń publiczną zgodnie z wolą mieszkańców. W ramach tego celu 

mogą być budowane, remontowane i przebudowywane różne elementy przestrzeni publicznej, 

w szczególności place, ulice i chodniki parkingi, parki i skwery. Działania związane z 

osiąganiem tego celu mogą także dotyczyć kształtowania przestrzeni położonej poza 

miejscowościami, np. budowy i remontu dróg, ścieżek, terenów zielonych,  
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Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

Tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego. Osiąganie tego celu jest 

związane z tworzeniem różnorodnej i interesującej oferty dla mieszkańców obszaru, 

dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Projekty zgodne z tym celem to przede 

wszystkim działania inwestycyjne polegające na urządzaniu miejsc służących do rekreacji i 

wypoczynku oraz operacje polegające na remoncie i wyposażeniu obiektów publicznych 

służących społeczności lokalnej do zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych lub 

rekreacyjno-sportowych. W ramach tego celu priorytet będą miały obiekty związane ze 

środowiskiem wodnym, takie jak kąpieliska, ścieżki spacerowe prowadzące brzegiem jezior, 

miejsca wypoczynku i punkty widokowe nad jeziorami, łowiska dla wędkarzy itp. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

Wzbogacenie oferty sektora usług dla ludności. Ten cel dotyczy poprawy w sferze usług dla 

ludności. Realizacja celu wiąże się z działaniami, które sprzyjają zwiększeniu liczby 

placówek świadczących usług bytowych na obszarze objętym strategią, zwiększeniu 

różnorodności i poprawie jakości świadczonych usług oraz utrzymaniu przystępnej ceny tych 

usług.  

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

Integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej. Ten cel dotyczy działań 

odnoszących się głównie do sfery niematerialnej, takich jak działania na rzecz 

podtrzymywania i zacieśniania więzi społecznych, działania związane z upowszechnianiem 

informacji na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego obszaru czy 

działania aktywizujące różne grupy mieszkańców i umożliwiające im realizację własnych 

zainteresowań (kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych) oraz potrzeb w zakresie 

relacji z innymi członkami społeczności lokalnej. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB”. 

 

 

Cel ogólny 2: Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB 

 

Sektor rybacki stanowił niegdyś ważny element gospodarki lokalnej, dając zatrudnienie i 

źródło utrzymania dużej grupie mieszkańców obszaru. Opisane w części diagnostycznej 

problemy sektora rybackiego spowodowały, że w ostatnich kilkunastu latach systematycznie 

malała jego rola gospodarcza, zmniejszała się liczba zatrudnionych i wolumen produkcji. 

Przygotowując strategię Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” postanowiła podjąć wyzwanie 

polegające na odwróceniu tej niekorzystnej tendencji i wesprzeć w ramach wdrażania LSROR 

działania zwiększające rangę gospodarczą sektora rybackiego na obszarze objętym strategią. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Poprawa warunków wodno-środowiskowych prowadzenia działalności w sektorze rybackim. 

Podstawowym czynnikiem rozwoju produkcji rybackiej są warunki wodno-środowiskowe, 

dlatego w LSROR planuje się wspieranie działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji w 
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tym zakresie. Cel będzie osiągnięty przede wszystkim poprzez inwestycje zwiększające ilość i 

poprawiające jakość wody dostępnej dla sektora rybackiego, a także inne działania wodno-

środowiskowe postulowane przez środowisko producentów ryb.  

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

Skuteczny marketingu produktów rybactwa. Ograniczanie lub zaniechanie produkcji 

rybackiej jest w większości przypadków spowodowane trudną sytuacją rynkową. Aby temu 

przeciwdziałać, w ramach LSROR będą wspierane projekty związane z uzyskiwaniem 

przewagi konkurencyjnej na rynku, zdobywaniem nowych rynków zbytu i poszukiwaniem 

nowych, bardziej efektywnych form sprzedaży, a także projekty przyczyniające się do 

większego spożycia ryb. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich i tworzenie nowych miejsc pracy poza 

sektorem rybackim. Ten cel uwzględnia problemy dochodowe małych gospodarstw 

rybackich, które w istniejącej sytuacji rynkowej nie zapewniają parytetowych dochodów 

osobom w nich pracujących. Aby złagodzić ten problem w ramach LSROR przewiduje się 

wsparcie dla osób i podmiotów z sektora rybackiego podejmujących lub rozwijających 

działalność gospodarczą poza sektorem rybackim, dzięki czemu uzyskają oni uzupełniające 

źródło dochodów i będą tworzyć miejsca pracy dla siebie i innych mieszkańców obszaru. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. 

 

 

Cel ogólny 3: Rozwój turystyki i rekreacji 

 

Obszar objęty strategią posiada niekwestionowany potencjał turystyczny, dlatego działania 

ukierunkowane na rozwój turystyki i rekreacji uznajemy za kierunek rozwoju obszaru mający 

największe perspektywy powodzenia. Będą one traktowane priorytetowo w ramach wdrażania 

LSROR. Projekty przyczyniające się do osiągnięcia celu 3 mogą dotyczyć wielu 

różnorodnych obszarów i dziedzin związanych z rozwojem turystyki i rekreacji. Zostały one 

wskazane w poniższych celach szczegółowych. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Ten cel będzie osiągnięty poprzez 

realizację działań inwestycyjnych polegających na budowie nowych lub modernizacji 

istniejących obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Priorytet będą miały 

inwestycje dotyczące obiektów związanych z wodą, takich jak stanice wodne, przystanie, 

pomosty, kąpieliska, szlaki wodne, łowiska dla turystów itp.  

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”. 

 

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych. Sektor turystyki i rekreacji powinien w 

perspektywie uzyskać znaczący udział w lokalnej gospodarce, zapewniając miejsca pracy i 

dochody znaczącej części mieszkańców obszaru. Rozwój tego sektora w sensie gospodarczym 

należy rozumieć jako zwiększanie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność w tej branży, a także wszelkie inwestycje podejmowane przez te podmioty, dzięki 



 32 

którym będą one mogły zaoferować klientom krajowym i zagranicznym bogatą paletę 

atrakcyjnych usług turystyczno-rekreacyjnych. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do 

wzmocnienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorstw. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”. 

 

Renowacja obiektów zabytkowych. Zabytki stanowią cenny zasób obszaru objętego strategią 

gdyż odpowiednio eksponowane i promowane mogą być wykorzystane do tworzenia 

atrakcyjnego produktu turystycznego. Warunkiem efektywnego wykorzystania tych zasobów 

jest odnowienie zaniedbanych obiektów i przywrócenie im wyglądu z czasów świetności. 

Wszelkie działania w tym kierunku będą uznawane są zgodne z przyjętym celem 

szczegółowym. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”. 

 

Ochrona zasobów przyrodniczych. Obszar objęty strategią posiada ponadprzeciętne walory 

przyrodnicze, które stanowią podstawę tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych. 

Zachowanie tych walorów jest koniecznym składnikiem działań na rzecz trwałego rozwoju 

obszaru. Projekty zgodne z tym celem szczegółowym powinny dotyczyć zachowania i 

zabezpieczenia miejsc cennych przyrodniczo oraz odtwarzania pierwotnego stanu środowiska 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych lub zmian wywołanych przez człowieka. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”. 

 

Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych. Rozwój turystycznej funkcji obszaru w 

wymiarze adekwatnym do jego potencjału turystycznego wymaga podjęcia intensywnych i 

dobrze skoordynowanych działań promocyjnych. Operacje podejmowane w tym zakresie 

mogą być realizowane zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 

branży turystycznej, jak też instytucje publiczne i organizacje społeczne wspierające rozwój 

turystyki i rekreacji na obszarze objętym strategią. 

Omawiany cel szczegółowy będzie osiągnięty przez realizację operacji przewidzianych w 

ramach środka: „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB”. 

 

 

 

5.3. Opis środków służących do osiągnięcia zakładanych celów LSROR 

 

„Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB” 

 

Ten środek obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celu ogólnego 1 „Poprawa 

warunków życia na obszarze objętym LSROR” oraz wszystkich celów szczegółowych 

wskazanych w ramach tego celu ogólnego. Operacje kwalifikujące się do wsparcia to 

działania inwestycyjne oraz projekty nie inwestycyjne (tzw. miękkie) przyczyniające się do 

zwiększenia atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, w szczególności: 

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, 
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3. rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w 

szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów 

zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu, 

4. organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 

5. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: 

a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych 

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi 

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 

d) działalności usługowej związanych z wyżywieniem 

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w dziedzinie  informatyki 

oraz działalności powiązanej 

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego 

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej 

h) opieki zdrowotnej 

i)  działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej 

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

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych 

4. inwestycje melioracyjne związane z ochroną przeciwpowodziową, 

5. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk. 

 

 

 

„Zagłębie rybackie Wielkopolski” 

 

Ten środek obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celu ogólnego 2 „Wzrost 

znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB” oraz wszystkich celów 

szczegółowych wskazanych w ramach tego celu ogólnego. Operacje kwalifikujące się do 

wsparcia to działania poprawiające warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną 

podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz zwiększające rolą gospodarczą sektora 

rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze objętym strategią, w szczególności: 

1. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez 

podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie 

przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora 

rybackiego, obejmujące: 

a) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, 

b) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, 

c) wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności, 

d) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach  i innych formach kształcenia 

mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych. 

2. tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów 

rybactwa 

3. inwestycje melioracyjne związane z:  

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

b) regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji, lub 

c) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub 

d) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej 
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- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli, 

4. zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 

organizmów wodnych, 

5. remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych lub 

zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym 

do prowadzenia działalności rybackiej. 

6. zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w 

wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych 

obszarów. 

7. Aktywizacja i integracja środowiska rybackiego oraz promowanie współpracy 

producentów z tego sektora – w ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy 

rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności” 

 

 

„Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB” 

 

Ten środek obejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celu ogólnego 3 „Rozwój 

turystyki i rekreacji” oraz wszystkich celów szczegółowych wskazanych w ramach tego celu 

ogólnego. Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania o charakterze niekomercyjnym 

zwiększające potencjał turystyczny obszaru oraz działania komercyjne związane z 

podejmowaniem działalności gospodarczej w branży turystycznej, w szczególności: 

1. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez 

podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie 

przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora 

rybackiego, obejmujące: 

a) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, 

b) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, 

c) wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności, 

d) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na 

celu zmianę kwalifikacji zawodowych. 
2. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: 

a) działalności usługowej związanych z wyżywieniem 

b) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej 

3. remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

4. budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 

przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras 

turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze 

ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, 

5. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

6. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu 

prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z 

tradycjami rybackimi, 

7. promocja obszaru objętego LSROR. 

8. inwestycje melioracyjne związane z:  
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a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub 

b) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej 

6. budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, 

7. zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 

organizmów wodnych, 

8. zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym Natura 2000, 

9. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 

10. zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 

 

 

 

5.4. Przyjęte wskaźniki realizacji celów LSROR  

 

 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wskaźniki realizacji celów LSROR. 

 

 

Cele LSROR Wskaźnik Wskaźniki realizacji celów LSROR 

Cel ogólny 1: Poprawa 

warunków życia na 

obszarze objętym LSROR 

 

 

Oddziaływania 

1. Dochód podatkowy gmin per capita – wzrost o 2% w okresie  

2010-15 

2. Saldo migracji  - spadek o 2% w okresie 2010-2015 

3. Liczba ludności - wzrost o 1% w okresie 2010-2015 

4. Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów i mieszkań - wzrost o 

1,5% w okresie 2010-2015 

 

 

Rezultatu 

1. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w kołach zainteresowań  

– wzrost o 4% w okresie 2010-2015 

2. Wzrost liczby zatrudnionych w sektorze usług dla mieszkańców  

- wzrost o 3% w okresie 2010-2015 

3. Liczba osób uczestniczących w operacjach mających na celu 

aktywizację i integrację lokalnych społeczności – min. 250 

4. Liczba osób, które pozyskały informację na temat obszaru objętego 

LSROR – min. 6.000 
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 Poprawa ładu i 

funkcjonalności 

przestrzeni 

publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktu 

 

1. Liczba nowo powstałych kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży  

– min. 3 

2. Liczba nowo utworzonych podmiotów świadczących usługi dla 

mieszkańców – min. 9 

3. Liczba istniejących podmiotów podejmujących działania na rzecz ich 

dalszego rozwoju – min. 4 

4. Liczba miejscowości w których zrealizowano operacje poprawiające 

estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej  

– min.13 

5. Liczba wyremontowanych lub doposażonych obiektów pełniących 

funkcje społeczno-kulturalne lub rekreacyjno-sportowe – min. 6 

6. Liczba zrealizowanych operacji mających na celu aktywizację  

i integrację lokalnych społeczności – min. 9 

7. Liczba wydanych publikacji upowszechniających wiedzę na temat 

obszaru objętego LSROR – min. 2 

 

 

 

Tworzenie 

atrakcyjnych 

możliwości 

spędzania czasu 

wolnego 

Wzbogacenie oferty 

sektora  usług dla 

ludności 

Integracja 

mieszkańców i 

wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 
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Cele LSROR Wskaźnik Wskaźniki realizacji celów LSROR 

Cel ogólny 2: Wzrost 

znaczenia sektora 

rybackiego w gospodarce 

obszaru 

 

 

Oddziaływania 

1. Liczba podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybactwa  – 

wzrost o 3% w okresie 2010-2015  

2. Liczba osób zatrudnionych w sektorze rybactwa -  wzrost o 5% 

 w okresie 2010-2015 

3. Wielkość produkcji sektora rybackiego - wzrost o 5% w okresie 2010-

2015 

4. Średnia cena sprzedaży produktów rybactwa – wzrost o 5%  

w okresie 2010-2015 

5. Liczba podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybactwa, 

mających problem z niedostatkiem wody lub złą jakością wody  

– spadek o 5% 

 

 

 

 

 

Rezultatu 

1. Liczba miejsc, w których zrealizowano operacje mające wpływ na 

poprawę lub ochronę warunków przyrodniczych przy zbiornikach 

wodnych, w szczególności na terenach objętych prawną formą ochrony 

przyrody - min. 2 

2. Liczba punktów sprzedaży ryb powstałych w wyniku operacji 

zrealizowanej w ramach wdrażania LSROR – min. 2 

3. Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku zrealizowanych operacji 

polegających na podjęciu działalności gospodarczej poza sektorem 

rybactwa przez podmiot prowadzący działalność w tym sektorze – 

min. 6 
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 Poprawa warunków 

wodno-

środowiskowych 

prowadzenia 

działalności w 

sektorze rybackim 

 

 

 

 

 

 

 

Produktu 

 

1. Liczba zrealizowanych operacji poprawiających warunki wodno-

środowiskowe prowadzenia działalności w sektorze rybactwa  

– min. 2 

2. Liczba zrealizowanych operacji polegających na tworzeniu 

alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów 

rybactwa – min. 2 

3. Liczba zrealizowanych operacji polegających na podjęciu działalności 

gospodarczej poza sektorem rybactwa przez podmiot prowadzący 

działalność w tym sektorze – min. 5 

 

 

 

Skuteczny 

marketing 

produktów 

rybactwa  

Dywersyfikacja 

dochodów 

gospodarstw 

rybackich i 

tworzenie nowych 

miejsc pracy poza 

sektorem rybackim 
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Cele LSROR Wskaźnik Wskaźniki realizacji celów LSROR 

Cel ogólny 3: Rozwój 

turystyki i rekreacji 

 

 

Oddziaływania 

1. Liczba turystów przebywających na obszarze objętym LSROR  

– wzrost o 7% w okresie 2010-2015 

2. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność  

w sektorze turystyki i rekreacji – wzrost o 5% w okresie 2010-2015 

3. Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystyki i rekreacji – wzrost 

o 4% w okresie 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatu 

1. Liczba miejsc pracy utworzona w wyniku zrealizowanych operacji 

polegających na podjęciu lub rozwoju działalności gospodarczej  

w branży turystycznej – min. 10 

2. Liczba osób odwiedzających wyremontowane obiekty zabytkowe  

– min. 3.000  

3. Liczba osób korzystających ze zrealizowanych operacji lub 

odwiedzających zrealizowane operacje polegające na budowie lub 

remoncie obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

min.7.000  

4. Liczba miejsc, w których zrealizowano operacje mające na celu 

ochronę lub poprawę stanu zasobów przyrodniczych obszaru  

min. 20 

5. Liczba przedsięwzięć mających na celu promocję walorów 

turystyczno-rekreacyjnych obszaru min. 25 
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 Rozbudowa 

infrastruktury 

turystyczno-

rekreacyjnej 

 

 

 

 

 

 

Produktu 

 

1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na podjęciu lub 

rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej - – min. 10 

2. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych – min. 7 

3. Liczba zrealizowanych operacji polegających na budowie lub 

remoncie obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  

– min. 19 

4. Długość tras turystycznych (w tym wodnych) utworzonych  

w wyniku operacji realizowanych w ramach wdrażania LSROR  

– min. 10 km 

5. Liczba zrealizowanych operacji mających na celu ochronę lub 

poprawę stanu zasobów przyrodniczych obszaru – min. 7 

6. Liczba zrealizowanych operacji mających na celu promocję 

walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru – min. 13 

 

 

 

 

Rozwój usług 

turystyczno-

rekreacyjnych 

Renowacja 

obiektów 

zabytkowych 

Ochrona zasobów 

przyrodniczych 

Promocja walorów 

turystyczno-

rekreacyjnych  

 

 

5.5 Przewidywany wpływ wdrażania LSROR na środowisko 

 

We wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania, zwłaszcza w opisie obszaru oraz 

analizie SWOT zwrócono uwagę na dużą wartość zasobów przyrodniczo-środowiskowych 

obszaru i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju obszaru. Sformułowane w tym zakresie 

wnioski i postulaty zostały w pełni uwzględnione w przyjętej strategii. Aż dwa spośród trzech 

celów ogólnych LSROR bazują na wykorzystaniu zasobów naturalnych obszaru – jest to cel 

ogólny 2 „Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB” oraz cel 

ogólny 3 „Rozwój turystyki i rekreacji”. Jest to dowód, że nasze Stowarzyszenie ma 

świadomość znaczenia zasobów przyrodniczo-środowiskowych dla rozwoju obszaru. Z tego 

względu troska o zachowanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo środowiska były 

czynnikiem stale obecnym podczas planowania LSROR i będą także determinować decyzje 

podejmowane na etapie jej realizacji. 
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Ta deklaracja znajduje potwierdzenie w przyjętej strategii. Nawet pobieżna jej analiza 

pozwala stwierdzić, że w ramach środka nazwanego „Zagłębie rybackie Wielkopolski” oraz 

środka „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB” przewidziano 

realizację wielu rodzajów operacji, które dotyczą działań bezpośrednio związanych z 

zachowaniem lub poprawą stanu środowiska. Jako przykład można wskazać operacje mające 

na celu rekultywację i renaturyzację zbiorników wodnych, operacje związane z zachowaniem 

różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb czy operacje dotyczące zachowania i 

zabezpieczenia pomników przyrody oraz obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody.  

 

Dowodem dużej troski LGR o środowisko naturalne jest także przyjęte kryterium wyboru 

operacji, dotyczące wpływu operacji na środowisko. Przyjęcie tego kryterium będzie stanowić 

zaporę dla wyboru operacji, które mogą mieć negatywny wpływ na stan zasobów 

przyrodniczo-środowiskowych. Jeszcze ważniejszy będzie efekt edukacyjny wynikający z 

przyjęcia tego kryterium, gdyż zwraca uwagę wnioskodawców na kwestie ochrony zasobów 

przyrodniczo-środowiskowych i zmusza ich do dokonania analizy planowanej operacji pod 

kątem jej oddziaływania na środowisko. Operacje polegające na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru oraz operacje o charakterze 

gospodarczym będą dzięki przyjętym kryteriom dodatkowo punktowane, jeżeli z 

przedstawionej przez wnioskodawcę analizy będzie wynikać, że ich realizacja jest bezpieczna 

dla środowiska naturalnego. W odniesieniu do operacji dotyczących działań środowiskowych 

wprowadzono preferencje punktowe dla działań, których celem jest zachowanie lub poprawa 

stany środowiska wodnego. 

 

Należy na koniec zwrócić uwagę na to, że wszystkie operacje o charakterze inwestycyjnym 

wybrane do dofinansowania będą musiały spełnić ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące 

robót budowlanych, (np. ustawa prawo budowlane, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie 

przyrody i inne), z których wynikają zobowiązania dla wnioskodawcy dotyczące uzyskania 

stosownych zezwoleń i decyzji, co gwarantuje, że wszystkie tego rodzaju operacje 

realizowane w ramach wdrażania LSROR nie będą miały negatywnych skutków dla 

środowiska naturalnego. 
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Rozdział VI 

 

Związek i spójność przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami 

wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT oraz z celami osi priorytetowej 4 

zawartymi w programie operacyjnym 
 

 

Analizując przyjęte w LSROR cele ogólne i szczegółowe oraz środki należy przede 

wszystkim stwierdzić, że są one spójne z celami osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa”. Potwierdza to dokonane w tabeli poniżej zestawienie 

celów osi priorytetowej 4 z odpowiadającymi im celami i środkami przyjętymi w LSROR. 

 
Oś priorytetowa 4 LSROR 

Cel:  

Minimalizacja zaniku 

sektora rybackiego 

Cel ogólny 2: 

Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB 

 

Cele szczegółowe: 

2.1. Poprawa warunków wodno-środowiskowych prowadzenia 

działalności w sektorze rybackim 

2.2. Skuteczny marketing produktów rybactwa 

 

Środki: 

 Zagłębie rybackie Wielkopolski – przewiduje wsparcie operacji 

poprawiających warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną 

podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz zwiększających rolę 

gospodarczą sektora rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze 

objętym strategią 

Cel: 

Rekonwersja obszarów 

dotkniętych zmianami w 

sektorze 

Cele ogólne: 

2. Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB 

3. Rozwój turystyki i rekreacji 

 

Cele szczegółowe: 

2.3. Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich i tworzenie 

nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 

3.1. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

3.2. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 

3.3. Renowacja obiektów zabytkowych 

3.4. Ochrona zasobów przyrodniczych 

3.5. Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych 

 

Środki: 

 Zagłębie rybackie Wielkopolski - przewiduje wsparcie operacji 

poprawiających warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną 

podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz zwiększających rolę 

gospodarczą sektora rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze 

objętym strategią 

 Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB – 

przewiduje wsparcie działań zwiększających potencjał turystyczny 

obszaru oraz działań związanych z podejmowaniem działalności 

gospodarczej w branży turystycznej 
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Cel: 

Poprawa jakości życia w 

społecznościach 

rybackich 

Cel ogólny: 

1. Poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR 

 

Cele szczegółowe: 

1.1. Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej 

1.2. Tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego 

1.3. Wzbogacenie oferty sektora usług dla ludności 

1.4. Integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej 

 

Środki: 

 Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB – przewiduje 

wsparcie działań inwestycyjnych oraz projektów nie inwestycyjnych 

przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności obszaru jako 

miejsca zamieszkania 

 

W ramach LSROR zaplanowano realizację trzech wyszczególnionych niżej celów ogólnych. 

Każdemu z nich odpowiada specjalnie skonstruowany zestaw planowanych działań 

(określany pojęciem „środek”), których realizacja w ramach wdrażania strategii zagwarantuje 

osiągnięcie danego celu.  

 

Cel ogólny 1: Poprawa 

warunków życia na obszarze 

objętym LSROR 

 

Środek: Żyć wygodnie, ciekawie 

i zdrowo na obszarze 7 RYB 

   

Cel ogólny 2: Wzrost 

znaczenia sektora rybackiego 

w gospodarce obszaru 7 RYB 

 

Środek: Zagłębie rybackie 

Wielkopolski 

   

Cel ogólny 3: Rozwój 

turystyki i rekreacji 

 
Środek: Zdrowy odpoczynek 

 i niezapomniane wrażenia na 

obszarze 7 RYB 

 

 

Cel ogólny 1 i odpowiadający mu środek „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 

RYB” mają bezpośredni związek z mocnymi i słabymi stronami obszaru dotyczącymi dwóch 

dziedzin ocenianych w ramach analizy SWOT: „Infrastruktura i jakość życia mieszkańców” 

oraz „Kapitał ludzki i społeczny”, a także z wnioskami przedstawionymi w punkcie 2 

Rozdziału IV. Cel 1 strategii jest naszą odpowiedzią na niedostatki infrastruktury, problemy z 

dostępem do usług oraz wiele źle zagospodarowanych lub nieuporządkowanych miejsc 

publicznych. W analizie SWOT wskazano jako słabe strony obszaru brak obiektów 

rekreacyjno-sportowych, brak obiektów społeczno-kulturalnych, niedorozwój sektora usług 

czy niewystarczające nakłady na inwestycje komunalne. Zaległości w tym zakresie mają 

przyczyny historyczne. W przeważającej większości jest to obszar o charakterze wiejskim, 

który przez dziesięciolecia był dyskryminowany w centralnie dokonywanym rozdziale 

środków na infrastrukturę i inwestycje podnoszące jakość życia. Od czasu odrodzenia 

samorządów lokalnych w 1990 roku podejmują one znaczne wysiłki na rzecz nadrobienia 

zapóźnień cywilizacyjnych. Ambitne programy przyjęte przez poszczególne gminy są jednak 

bardzo kosztowne, dlatego z uwagi na niezbyt korzystną sytuację dochodową gmin wiejskich 
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i miejsko-wiejskich jak dotąd nigdzie nie udało się ich w pełni zrealizować. Konsekwencją 

tego stanu rzeczy są dysproporcje w jakości życia między miastem a wsią powodujące, że 

duża część mieszkańców wsi podejmuje decyzję o emigracji. Takie zjawisko występuje także 

na obszarze objętym LSROR, co opisano w Rozdziale 2. Jego nasilenie miałoby dramatyczne 

konsekwencje dla przyszłości naszego obszaru. Aby do tego nie dopuścić należy wykorzystać 

każdą okazję, by przyśpieszyć realizację inwestycji podnoszących jakość życia. Dla 

społeczności naszego obszaru taką okazją jest szansa wdrażania osi priorytetowej 4. programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

 

Cel ogólny 2 i odpowiadający mu środek „Zagłębie rybackie Wielkopolski” wykazują 

spójność i związek z mocnymi i słabymi stronami obszaru dotyczącymi dziedziny „Sektor 

rybacki” ocenianej w ramach analizy SWOT, a także z wnioskami przedstawionymi w 

punkcie 3 Rozdziału IV. W tych wnioskach punktem wyjścia jest stwierdzenie, że sektor 

rybacki odgrywał w niedawnej przeszłości znaczącą rolę w gospodarce obszaru. Ponieważ 

warunki środowiskowo-wodne prowadzenia produkcji rybackiej na obszarze LGR „7 RYB” 

nie uległy istotnemu pogorszeniu, istnieje szansa, że można powstrzymać lub nawet odwrócić 

proces minimalizacji sektora rybackiego. Ta myśl legła u podstaw decyzji podjętej przez 

członków naszego Stowarzyszenia, by w strategii przewidzieć działania prowadzące do 

wzrostu roli sektora rybackiego w gospodarce obszaru objętego strategią. Ten zamiar został 

urzeczywistniony w przyjętej strategii w postaci celu ogólnego 2. Cele szczegółowe 

zdefiniowane w ramach tego celu ogólnego odnoszą się wybranych problemów sektora, 

zidentyfikowanych w analizie SWOT. Stanowią je okresowe braki wody, słaba pozycja 

marketingowa producentów ryb, rozdrobnienie produkcji oraz brak współpracy producentów. 

Odpowiedzią na te problemy będą kompleksowe działania przewidziane w ramach środka 

zatytułowanego „Zagłębie rybackie Wielkopolski”. Obejmują one inwestycje melioracyjne 

poprawiające gospodarkę wodną, rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej 

produktów rybactwa, a także wsparcie dla reorientacji i dywersyfikacji działalności 

gospodarczej osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu, hodowli lub 

połowu ryb. Zadania związane z podnoszeniem poziomu integracji środowiska rybackiego 

będą realizowane przez LGR „7 RYB” w ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy 

rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”. 

 

Cel ogólny 3 i odpowiadający mu środek „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na 

obszarze 7 RYB” są związane z mocnymi i słabymi stronami obszaru dotyczącymi trzech 

dziedzin ocenianych w ramach analizy SWOT: „Uwarunkowania przestrzenne i środowisko 

naturalne”, „Gospodarka i rynek pracy” oraz „Turystyka”, a także z wnioskami 

przedstawionymi w punkcie 1 Rozdziału IV. Przyjęcie celu ogólnego 1 mającego charakter 

gospodarczy wynika z zawartego w tych wnioskach stwierdzenia, że rozwój gospodarczy 

obszaru powinien być oparty o szersze wykorzystanie funkcji pozarolniczych. Ta koncepcja 

zrodziła się z chęci przezwyciężenia słabych stron gospodarki obszaru, którymi są: nadmierna 

roli rolnictwa nastawionego na wytwarzanie surowców, brak przetwórstwa rolno-

spożywczego, niski poziom uprzemysłowienia i wysoki poziom bezrobocia.  

Poszukując konkretnych rozwiązań przeprowadzono analizę zasobów obszaru, z której 

wynika, że ma on dobre warunki do rozwoju turystyki. Wynikają one przede wszystkim z 

wysokich walorów przyrodniczo-środowiskowych, a także korzystnego położenia i dobrego 

skomunikowania z aglomeracją poznańską. Te okoliczności wzmocnione istniejącymi na tym 

terenie tradycjami w dziedzinie prowadzenia działalności turystycznej, na co zwrócono uwagę 

w opisie obszaru, były przesłanką podjęcia decyzji, by strategia przygotowana przez LGR  

”7 RYB” zawierała działania wspierające rozwój sektora rekreacyjno-turystycznego. Cel 
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ogólny 3 nawiązuje zatem do pozytywnych doświadczeń i koncepcji realizowanych z 

powodzeniem na obszarze LGR „7 RYB” w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jednak twórczo 

je rozwija i dostosowuje do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Cele szczegółowe odnoszące się do celu ogólnego 3 zostały sformułowane w taki sposób, aby 

z jednej strony wykorzystywać mocne strony obszaru (które przypomniano powyżej), z 

drugiej zaś strony niwelować i wzmacniać słabe strony obszaru, takie jak niedorozwój usług 

turystycznych i infrastruktury turystycznej, braki bazy hotelowej i gastronomicznej, 

zaniedbanie wielu obiektów zabytkowych oraz – co bardzo istotne – brak skoordynowanych 

działań informacyjnych i promocyjnych.  

Biorąc te okoliczności pod uwagę odpowiednio zaprojektowano zakres wsparcia udzielanego 

w ramach środka nazwanego „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 

RYB”. Przewidziano w nim między innymi pomoc na odbudowę i remonty obiektów 

zabytkowych, rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, podejmowanie 

i rozwój usług turystycznych, rozwój bazy hotelarskiej i gastronomicznej, a także wsparcie 

operacji, których celem jest tworzenie systemów informacji turystycznej i promocja obszaru. 

W ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i 

aktywizacja lokalnych społeczności” będą realizowane działania wspierające przygotowanie 

kompleksowej koncepcji rozwoju funkcji turystycznej obszaru. 
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Rozdział VII 

 

Plan budżetu LSROR 
 

Maksymalną wysokość środków finansowych na operacje objęte osią priorytetową 4 określa 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 

umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość dostępnych środków 

zależy od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w dniu 31 grudnia 2008 roku 

na obszarze objętym LSROR oraz stawki zależnej od liczby osób, o których mowa w § 2 ust. 

1 tego rozporządzenia, przypadających na 1000 mieszkańców obszaru.  
 

Na obszarze objętym LSROR w dniu 31 grudnia 2008 roku było zameldowanych na pobyt 

stały 98 315 mieszkańców. Liczba osób spełniających wymagania, o których mowa w § 2 ust. 

1 przywołanego wyżej rozporządzenia, wynosi 90,5 (szczegóły na ten temat podano w 

rozdziale 2), czyli 0,92 na 1000 mieszkańców obszaru. Zgodnie z rozporządzeniem, do 

obliczenia wysokości środków finansowych na realizację LSROR przyjęto stawkę 239 zł na 

jednego mieszkańca. 
 

Łączną wartość środków finansowych na oś priorytetową 4 określono następująco: 

Liczba mieszkańców x stawka 239 zł/mieszkańca = 98 315 x 239 = 23 497 285 zł 

 

Zgodnie z procedurą stosowaną przez MRiRW przy wyborze LGR do realizacji LSROR 

podana wyżej kwota została skorygowana wskaźnikiem 91,441441% wynikającym z oceny 

LSROR. Przyznane środki na realizację LSROR wynoszą: 

23 497 285 x 91,441441% = 21 486 256 zł – 1.758.791 zł = 19.727.465 zł 

W ramach obliczonej wyżej kwoty będą finansowane operacje w zakresie: 

a) wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszaru objętego LSROR – do 

kwoty 9.689.833,62  zł, co stanowi 49,10 % łącznej kwoty środków publicznych 

b) restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem – do kwoty 3.250.103,18zł, co stanowi 16,5% łącznej 

kwoty środków publicznych 

c) podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – do kwoty 3.528.105,20 zł, co stanowi 

17,9% łącznej kwoty środków publicznych 

d) ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – do kwoty 

1.332.163,28 zł, co stanowi 6,8 % łącznej kwoty środków publicznych 

e) wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – do kwoty  

281.003,82 zł, co stanowi 1,4% łącznej kwoty środków publicznych 

f) funkcjonowania LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 

– do kwoty 1.646.256,00 zł, co stanowi 8,30 % łącznej kwoty środków publicznych 
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Ponieważ przywołane wyżej rozporządzenia zawiera warunek, aby finansowanie operacji 

realizowanych w ramach LSROR przez podmioty społeczne i gospodarcze wyniosło nie 

mniej niż 50% ogółu środków na oś priorytetową 4, tworząc budżet LSROR dodatkowo 

wskazano alokacje środków przeznaczonych na finansowanie operacji realizowanych przez 

podmioty społeczne lub gospodarcze oraz operacji realizowanych przez podmioty publiczne. 

Zamieszczone niżej tabele przedstawiają planowany budżet LSROR. 
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Plan budżetu LSROR Stowarzyszenia LGR „7 RYB” 

(środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”) 

kwoty w zł 

 

Rodzaj 

operacji  

Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

Środek 4.2. Wsparcie na 

rzecz współpracy 

międzyregionalnej  

i międzynarodowej 

Razem oś priorytetowa 4 

"Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od 

rybactwa" 

Wzmocnienie 

konkurencyjności 

 i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa 

Restrukturyzacja  

lub reorientacja 

działalności 

gospodarczej lub 

dywersyfikacja 

zatrudnienia osób 

mających pracę 

związaną z sektorem 

rybactwa w drodze 

tworzenia 

dodatkowych miejsc 

pracy poza tym 

sektorem 

Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz 

społeczności 

zamieszkującej obszary 

zależne od rybactwa 

Ochrona środowiska  

lub dziedzictwa 

przyrodniczego na 

obszarach zależnych od 

rybactwa w celu 

utrzymania jego 

atrakcyjności lub 

przywrócenie potencjału 

produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej 

Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

rybackiej, zwanej 

dalej LGR, oraz 

nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

lokalnych 

społeczności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010-2011 

 

2.652.833,62 

 

1.100.103,18 

 

1.028.105,20 

 

310.167,00  440.000,00 

 

0,00 5.531.209,00 

2012-2013 
 

7.037.000,00 
 

2.150.000,00 

 

2.500.000,00 

 

1.021.996,28  820.000,00 281.003,82 

 

13 810 000,10 

2014-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

386.256,00 0,00 

 

386.256,00 

RAZEM 

 

9.689.833,62 
 

3.250.103,18 

 

3.528.103,18 1.322.163,28  1.646.256,00 281.003,82  

 

19.727.465,10  
% w 

stosunku 

do kwoty z 

kolumny 8 

49,10 % 16,50 % 17,90 % 6,80 % 8,30 % 1,40 % 100% 
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Plan budżetu LSROR Stowarzyszenia LGR „7 RYB” 

ze wskazaniem środków przeznaczonych na finansowanie operacji realizowanych przez podmioty społeczne lub gospodarcze 

oraz operacji realizowanych przez podmioty publiczne 

kwoty w zł 

 

Rodzaj 

operacji 

Środki na realizację operacji wybranych do dofinansowania przez LGR 

Funkcjonowanie LGR oraz nabywanie 

umiejętności i aktywizacja lokalnych 

społeczności 

 

 

Wsparcie na rzecz 

współpracy 

międzyregionalnej i 

międzynarodowej  

OGÓŁEM  

Oś 4 

Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa 

Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, 

rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od 

rybactwa 

Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego 

na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania 

jego atrakcyjności lub 

przywrócenie potencjału 

produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej  

RAZEM środki na realizację 

operacji wybranych do 

dofinansowania przez LGR 

Podmioty 

publiczne 

Podmioty 

społeczne i 

gospodarcze 

Podmioty 

publiczne 

Podmioty 

społeczne i 

gospodarcze 

Podmioty 

publiczne 

Podmioty 

społeczne i 

gospodarcze 

Podmioty 

publiczne 

Podmioty 

społeczne i 

gospodarcze 

Podmioty 

publiczne 

Podmioty 

społeczne i 

gospodarcze 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

2010-11 1.800.000,00 852.833,62 0 1.100.103,18 0 1.028.105,20 
 

0,00 
310.167,00 1.800.000,00 3.291.209,00 

 

440.000,00 

 

 

0,00 5.531.209,000 

2012-13 5.037.000,00 2.000.000,00 0 2.150.000,00 0 2.500.000,00 67.000,00 954.996,28 5.104.000,00 7.604.996,28 

820.000,00 

 

 

281.003,82 13.810.000,10 

2014-15 
 

0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

386.256,00 

 

 

0,00 386.256,00 

RAZEM 6.837.000,00 2.852.833,62 0 3.250.103,18 0 3.528.105,20 67.000,00 1.265.163,28 6.904.000,00 10.896.205,28 

1.646.256,00 

 

 

281.003,82 19.727.465,10 

% kwoty 

OGÓŁEM 
34,70 % 14,50 % 0% 16,50 % 0% 17,90 % 0,30 % 6,40% 35,00% 55,30% 

8,30 % 

 

 

1,40 % 100% 
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Rozdział VIII 

 

Opis procedur oceny operacji przez komitet 
 

 

Niniejszy rozdział zawiera szczegółowy opis procedur stosowanych przez Stowarzyszenie 

LGR „7 RYB” w procesie oceny wniosków i wyboru operacji do dofinansowania. 

Zapewniają one jawność, demokratyczność i obiektywność tego postępowania oraz w 

przejrzysty i jednoznaczny sposób określają podział zadań i zakres odpowiedzialności na 

poszczególnych jego etapach. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie mają:  

 procedura oceny zgodności operacji z LSROR,  

 procedura oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru,  

 procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu, 

 procedura wyboru operacji przez LGR 

 procedura wyłączenia członka Komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji, 

w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności. 

Powyższe procedury zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu, 

uchwalonym przez Walne Zebranie Członków w dniu 16 lutego 2010 roku. 

 

Wykaz czynności realizowanych przez Komitet w ramach procedury oceny i wyboru operacji 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Rodzaj czynności oraz dokumenty stosowane w danym działaniu Wykonawca 

Sporządzenie listy złożonych wniosków i przesłanie jej członkom Komitetu Biuro LGR 

Odesłanie do biura LGR informacji o wnioskach, co do których dany członek 

jest w sytuacji mogącej budzić wątpliwości odnośnie jego bezstronności  

Członkowie 

Komitetu 

Podział wniosków pomiędzy członków Komitetu z zadaniem dokonania ich 

szczegółowej analizy i oceny  

Przewodniczący 

Komitetu 

Ustalenie terminu posiedzenia Komitetu poświęconego ocenie zgodności 

operacji z LSROR  

Przewodniczący 

Komitetu w 

porozumieniu z  

Zarządem 

Przygotowanie materiałów i dokumentów związanych z porządkiem 

posiedzenia (w tym kopii wniosków) 
Biuro LGR 

Wysłanie członkom Komitetu informacji o miejscu, terminie i porządku 

posiedzenia oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami 

związanymi z porządkiem posiedzenia 

Biuro LGR 

Posiedzenie Komitetu –ocena zgodności operacji z LSROR, podjęcie decyzji w 

sprawie oceny zgodności operacji z LSROR 

Dokumenty: Oświadczenie o bezstronności;  Karta oceny zgodności z LSROR 

Komitet  

Sporządzenie listy wniosków uznanych za zgodne z LSROR i listy wniosków 

uznanych za niezgodne z LSROR 

Przewodniczący 

Komitetu 

Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę wniosków uznanych za zgodne z 

LSROR i listę wniosków uznanych za niezgodne z LSROR 
Komitet 

Posiedzenie Komitetu – ocena operacji pod względem spełniania kryteriów 

wyboru, podjęcie decyzji w sprawie oceny operacji pod względem spełniania 

kryteriów wyboru 

Dokumenty: Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 

Komitet 

Sporządzenie listy ocenionych operacji  Przewodniczący 

Komitetu 

Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę ocenionych operacji Komitet 
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Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny wniosków dokonanej przez 

Komitet i o możliwości złożenia odwołania 

Dokumenty: Pismo informujące o wynikach oceny operacji 

Zarząd LGR 

Przyjmowanie odwołań  Biuro LGR 

Ustalenie terminu posiedzenia Komitetu, którego celem jest wybór operacji do 

dofinansowania 

Przewodniczący 

Komitetu w 

porozumieniu z  

Zarządem 

Wysłanie członkom Komitetu informacji o miejscu, terminie i porządku 

posiedzenia oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami 

związanymi z porządkiem posiedzenia (min. 7 dni przed posiedzeniem) 

Biuro LGR 

Posiedzenie Komitetu – rozpatrzenie odwołań Komitet  

Modyfikacja listy ocenionych operacji  Przewodniczący 

Komitetu  

Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmodyfikowaną listę ocenionych operacji Komitet 

Posiedzenie komisji – wybór operacji do dofinansowania 

Dokumenty: Uchwały w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do 

dofinansowania 

Komitet  

Sporządzenie listy operacji wybranych przez LGR do dofinansowania oraz listy 

operacji niewybranych do dofinansowania 

Przewodniczący 

Komitetu  

Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych przez LGR do 

dofinansowania oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania 
Komitet 

Przekazanie właściwemu organowi samorządu województwa listy operacji 

wybranych do dofinansowania oraz listy operacji niewybranych do 

dofinansowania wraz z uchwałami w sprawie wyboru operacji oraz złożonymi 

wnioskami o przyznanie pomocy 

Zarząd 

Stowarzyszenia 

Pisemne poinformowanie wnioskodawców o wynikach postępowania w sprawie 

wyboru operacji do dofinansowania 

Zarząd 

Stowarzyszenia 

 

 

VIII.1. Ocena zgodności operacji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfikacji wniosku 

zgodnie z przyjętymi kryteriami 

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Komitetu zadania związane z rozpatrywaniem i 

oceną operacji są wykonywane w trakcie posiedzeń Komitetu, dlatego w jak najkrótszym 

czasie po zakończeniu naboru wniosków Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z 

Zarządem LGR powinien ustalić termin i miejsce posiedzenia Komitetu, którego celem 

będzie ocena wniosków pod względem zgodności z LSROR. 

Regulamin Komitetu wymaga, aby wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu każdy członek 

Komitetu otrzymał informację na temat przydzielonych mu wniosków do oceny. Przydziału 

tego dokonuje Przewodniczący Komitetu, przy czym wnioski muszą być przydzielone w taki 

sposób, by w żadnym przypadku nie zaistniała sytuacja mogąca budzić wątpliwości co do 

bezstronności członka Komitetu w rozpatrywaniu przydzielonych mu wniosków. Aby spełnić 

ten warunek Przewodniczący musi mieć rozeznanie, czy w odniesieniu do niektórych 

członków Komitetu nie zachodzą tego rodzaju sytuacje. 

Informacje na ten temat Przewodniczący uzyskuje od członków Komitetu w ten sposób, że 

niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków Biuro Stowarzyszenia sporządza listę 

złożonych wniosków i przesyła ją każdemu członkowi Komitetu. W ciągu 3 dni po 

otrzymaniu listy złożonych wniosków członek Komitetu ma obowiązek przesłać do Biura 

Stowarzyszenia informację wskazującą wnioski, co do których istnieją okoliczności prawne 

lub faktyczne mogące budzić wątpliwości co do jego bezstronności. 

Mając odpowiedzi od wszystkich członków Komitetu Przewodniczący dokonuje przydziału 

wniosków pomiędzy członków Komitetu z zadaniem dokonania szczegółowej analizy i oceny 



 49 

przydzielonych wniosków pod kątem ich zgodności z LSROR. Wnioski są przydzielane w 

taki sposób, aby: 

 każdy wniosek był oceniany przez nie mniej niż 7 i nie więcej niż 10 członków 

Komitetu; 

 żaden wniosek nie był oceniany przez członka Komitetu, który wskazał na istniejące 

okoliczności prawne lub faktyczne mogące budzić wątpliwości co do jego bezstronności 

w rozpatrywaniu danego wniosku; 

Przydzielając wnioski do oceny poszczególnym członkom Komitetu Przewodniczący bierze 

pod uwagę ich dyspozycyjność czasową, kwalifikacje, preferencje tematyczne i inne 

okoliczności mogące mieć znaczenie dla właściwego i terminowego wykonania oceny 

przydzielonych wniosków. 

Po dokonaniu przydziału wniosków Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Zarządem 

Stowarzyszenia ustala termin i miejsce posiedzenia Komitetu, którego celem będzie ocena 

wniosków pod względem zgodności z LSROR. 

Po dokonaniu powyższych ustaleń Biuro Stowarzyszenia wysyła członkom Komitetu pisemne 

zawiadomienia o posiedzeniu Komitetu. Wraz z tym zawiadomieniem członkom Komitetu 

przesyła się kopie wniosków w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z dokonanym 

przez Przewodniczącego przydziałem wniosków do oceny. W tym celu Biuro Stowarzyszenia 

sporządza kopie papierowe lub elektroniczne złożonych wniosków. Ponadto wszystkie 

materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia są udostępniane członkom 

Komitetu w Biurze Stowarzyszenia. 

Podczas posiedzenia Komitetu rozpoczynając rozpatrywanie wniosku Przewodniczący wzywa 

członków Komitetu do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu 

tego wniosku. Oświadczenia składane są przy użyciu formularza, którego wzór przedstawia 

załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu. Członków Komitetu, którzy nie podpiszą 

oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący wyłącza z udziału w ocenie zgodności tej 

operacji z LSROR. 

Czynności związane z oceną wniosku rozpoczyna krótka prezentacja ocenianej operacji 

dokonana przez Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Komitetu. Po 

prezentacji Przewodniczący otwiera dyskusję na temat danego wniosku. 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza przeprowadzenie oceny zgodności operacji 

z LSROR przez członków Komitetu, którym przydzielono do oceny dany wniosek. Jeżeli 

rozpatrywany wniosek zawiera braki lub błędy lub jest nieczytelny w pozycjach 

zawierających informacje konieczne do oceny jego zgodności z LSROR, Komitetu może 

przyjąć postanowienie o nie dokonywaniu oceny operacji pod względem zgodności z 

LSROR. Decyzję w tej sprawie Komitet podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. Wnioski, w stosunku do których przyjęto takie postanowienie, 

umieszcza się na liście operacji niezgodnych z LSROR. 

Ocenę zgodności operacji z LSROR przeprowadza się przy użyciu „Karty oceny zgodności 

operacji z LSROR” odpowiedniej do typu operacji. Karty używane do oceny operacji muszą 

być opieczętowane pieczęcią Stowarzyszenia i parafowane przez Przewodniczącego. Przed 

dokonaniem oceny przez członków Komitetu Przewodniczący powinien wyjaśnić sposób 

wypełniania karty oraz zasady obliczania wyników oceny. Dodatkowo na każdej karcie 

znajduje się instrukcja jej wypełnienia. 

Członek Komitetu dokonując oceny zgodności operacji z LSROR najpierw udziela 

odpowiedzi na zawarte na karcie kryteria pomocnicze, które pomagają mu ustalić, czy 

operacja jest zgodna z LSROR. Pytania te odnoszą się do aspektów przyjętych przez 

Stowarzyszenie jako kryteria zgodności operacji z LSROR. Kryteria stosowane do 

poszczególnych rodzajów operacji są podane w Rozdziale IX. 
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Po odpowiedzi na wszystkie pytania pomocnicze członek Komitetu wyraża swoją opinię na 

temat zgodności lub niezgodności operacji z LSROR skreślając jedną z opcji zaznaczonych 

gwiazdką w zawartym na końcu karty sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem, że operacja 

jest*  nie jest*  zgodna z LSROR”. Uznanie operacji za zgodną z LSROR jest możliwe, gdy 

w odniesieniu do wszystkich kryteriów pomocniczych została udzielona odpowiedź TAK. 

Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 

Po wypełnieniu kart oceny zgodności operacji z LSROR przez wszystkich członków 

Komitetu biorących udział w tej ocenie Sekretarz zbiera karty i sprawdza poprawność ich 

wypełnienia. Karta oddana przez członka Komitetu jest nieważna, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z poniższych okoliczności: 

 na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Komitetu, 

 na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 

ocena (znak sprawy, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 

Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem, w sposób zgodny z 

instrukcją. Znaki "X" winny być postawione w przeznaczonym na to polu. 

W przypadku stwierdzenia błędów w sposobie wypełnienia karty Przewodniczący wzywa 

członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do wyjaśnienia i usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Za zgodą Przewodniczącego członek Komitetu może na oddanej przez 

siebie karcie dokonać brakujących wpisów oraz poprawek, stawiając przy tych poprawkach 

swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w 

sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

Po dokonaniu poprawek i uzupełnień w nieprawidłowo wypełnionych kartach Sekretarz 

oblicza wynik oceny i przekazuje Przewodniczącemu, który podaje go do wiadomości 

Komitetu. 

 

Wiążącą decyzję w sprawie oceny zgodności operacji z LSROR podejmuje Komitet, w 

drodze głosowania, biorąc pod uwagę wyniki oceny dokonanej przy użyciu kart oceny 

zgodności operacji z LSROR przez wybranych członków Komitetu. W sprawie każdego 

wniosku Komitet przeprowadza odrębne głosowanie. W poszczególnych głosowaniach nie 

biorą udziału członkowie Komitetu, których Przewodniczący wyłączył z rozpatrywania 

danego wniosku. W głosowaniach decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, na podstawie wyników głosowań Przewodniczący 

Komitetu sporządza listę wniosków uznanych przez Komitet za zgodne z LSROR i listę 

wniosków uznanych za niezgodne z LSROR. Po ich sporządzeniu Komitet zatwierdza obie 

listy podejmując stosowną uchwałę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez 

stosowania wyłączeń wynikających z niepodpisania oświadczenia o bezstronności. 

 

 

VIII.2. Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 

 

Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru dotyczy wszystkich złożonych 

wniosków, także wniosków uznanych przez Komitet za niezgodne z LSROR na wypadek, 

gdyby odwołanie od decyzji Komitetu okazało się skuteczne. 

 

Procedura oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru obejmuje następujące 

czynności i zadania: 

 

Przewodniczący Komitetu dokonuje przydziału wniosków poszczególnym członkom 

Komitetu z zadaniem dokonania szczegółowej analizy i oceny przydzielonych wniosków pod 

kątem spełniania kryteriów wyboru. Dany wniosek przydziela się tym samym członkom 
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Komitetu, którzy dokonywali jego analizy i oceny w ramach procedury oceny zgodności 

operacji z LSROR. 

Ocena wniosków pod względem spełniania kryteriów wyboru odbywa się na tym samym 

posiedzeniu, na którym Komitet ocenia wnioski pod względem ich zgodności z LSROR.  

 

Rozpatrywanie wniosku pod względem spełniania kryteriów wyboru rozpoczyna krótka 

prezentacja wniosku dokonana przez Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego 

członka Komitetu, w której uwzględnia się aspekty istotne dla tej oceny. Po prezentacji 

Przewodniczący otwiera dyskusję na temat danego wniosku. 

 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza przeprowadzenie oceny operacji pod 

względem spełniania kryteriów wyboru przez członków Komitetu, którym przydzielono do 

oceny dany wniosek. 

Ocenę przeprowadza się przy użyciu „Karty oceny operacji pod względem spełniania 

kryteriów wyboru” odpowiedniej dla typu operacji. Karty używane do oceny operacji muszą 

być opieczętowana pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez Przewodniczącego. Przed 

dokonaniem oceny przez członków Komitetu Przewodniczący powinen wyjaśnić sposób 

wypełnienia karty oraz zasady obliczania wyników oceny. Dodatkowo na każdej karcie 

znajduje się instrukcja jej wypełnienia. 

Ocena operacji przy użyciu „Karty oceny operacji pod względem spełniania kryteriów 

wyboru” polega na przyznaniu punktów, w tym również dziesiętnych ocen cząstkowych, za 

każde kryterium wyboru wyszczególnione na karcie oceny operacji, następnie sumuje się 

przyznane punkty i wpisuje tak obliczoną liczbę w pozycji „SUMA PUNKTÓW”. Każdy z 

członków Komitetu biorący udział w ocenie projektów ma obowiązek uzasadnienia 

przyznania punktów przy każdym kryterium oceny operacji, w odpowiednim, 

wyznaczonym do tego miejscu na „Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru”. 
Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa 

się za nieważny. 

 

Po wypełnieniu kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru przez 

wszystkich członków Komitetu biorących udział w tej ocenie Sekretarz zbiera karty i 

sprawdza poprawność ich wypełnienia. Karta oddana przez członka Komitetu jest nieważna, 

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

 na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Komitetu, 

 na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy 

ocena (znak sprawy, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). 

Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem, w sposób zgodny z 

instrukcją. Znaki "X" winny być postawione w przeznaczonym na to polu.  

Kontrola poprawności wypełnienia kart obejmuje sprawdzenie, czy łączna ocena punktowa 

operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie. 

 

W przypadku stwierdzenia błędów w sposobie wypełnienia karty Przewodniczący wzywa 

członka Komitetu, który wypełnił tę kartę do wyjaśnienia i usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Za zgodą Przewodniczącego członek Komitetu może na oddanej przez 

siebie karcie dokonać brakujących wpisów oraz poprawek, stawiając przy tych poprawkach 

swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w 

sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

 

Po dokonaniu poprawek i uzupełnień w nieprawidłowo wypełnionych kartach Sekretarz 

oblicza wynik oceny operacji i przekazuje Przewodniczącemu, który podaje go do 
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wiadomości Komitetu. Wynik oceny operacji jest średnią arytmetyczną z wszystkich ocen 

punktowych zawartych w oddanych kartach w pozycji „SUMA PUNKTÓW”. Do ustalenia 

wyniku oceny operacji nie uwzględnia się kart uznanych za głos nieważny. 

 

Wiążącą decyzję w sprawie oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 

podejmuje Komitet w drodze głosowania. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wynik 

oceny operacji uzyskany w sposób opisany powyżej. Komitet zatwierdza proponowaną ocenę 

bezwzględną większością głosów (50% +1). W procedurze głosowania nie biorą udziału 

członkowie Komitetu, których Przewodniczący wyłączył z rozpatrywania danego wniosku. 

 

W przypadku braku wymaganej większości głosów, Przewodniczący losowo wybiera co 

najmniej 5 członków Komitetu spośród osób, które do tej pory nie dokonywały oceny tej 

operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru i zleca im przeprowadzenie tej oceny 

przy użyciu kart oceny operacji. Po zebraniu kart i ewentualnym dokonaniu poprawek i 

uzupełnień w nieprawidłowo wypełnionych kartach Sekretarz oblicza wynik oceny operacji 

biorąc pod uwagę wszystkie złożone do tej pory na jego ręce karty oceny operacji pod 

względem spełniania kryteriów wyboru. Przewodniczący ogłasza wynik tej oceny jako 

decyzję Komitetu w sprawie .oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru. 

 

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, na podstawie wyników głosowań Przewodniczący 

Komitetu sporządza listę ocenionych operacji, z podziałem na listę wniosków zgodnych z 

LSROR i listę wniosków niezgodnych z LSROR. Wnioski umieszcza się na liście według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru . W przypadku 

operacji mających równą liczbę punktów kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością 

złożenia wniosków do biura LGR. Lista ocenionych operacji zgodnych z LSROR zawiera 

wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków określonego w 

informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. 

 

Lista ocenionych operacji jest zatwierdzana przez Komitet stosowną uchwałą podejmowaną 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń wynikających z 

niepodpisania oświadczenia o bezstronności. Listę niezwłocznie podaje się do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej LGR „7 Ryb” oraz przesyła się ją do wiadomości 

wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy. 

 

 

VIII.3. Odwołanie od decyzji Komitetu  

 

Procedura odwołania od decyzji Komitetu obejmuje następujące czynności i zadania: 

 

Niezwłocznie po przyjęciu przez Komitet listy ocenionych operacji Zarząd Stowarzyszenia 

wysyła pisemne powiadomienia do wnioskodawców informujące o: 

a) zgodności albo niezgodności operacji z LSROR, wskazujące przyczyny niezgodności, 

b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru i miejscu 

na liście operacji podlegających ocenie 

c) możliwości odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie bezpośrednio w Biurze 

Stowarzyszenia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia. 

Informacja przekazana wnioskodawcom zawiera wskazanie, czy  oceniona operacja mieści się 

w ramach limitu dostępnych środków, określonego w informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji. 
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Po upływie terminu przeznaczonego na składanie odwołań Przewodniczący w porozumieniu z 

Zarządem Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Komitetu w celu rozpatrzenia złożonych 

odwołań.  

Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu ponownej oceny zgodności operacji z LSROR 

oraz oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem 

argumentów i okoliczności podanych w odwołaniu. Ocenę operacji dokonuje się zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie procedurami, które zostały opisane powyżej, z tą różnicą, 

że ocenę operacji za pomocą „Karty oceny zgodności operacji z LSROR” oraz „Karty oceny 

operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru” dokonuje zespół liczący od 3 do 5 

członków Komitetu, których do tego zadania wyznacza Przewodniczący Komitetu. 

Członkami zespołu nie mogą być członkowie Komitetu, którzy poprzednio dokonywali 

analizy i oceny tego wniosku pod względem zgodności z LSROR lub pod względem 

spełniania kryteriów wyboru ani członkowie Komitetu podlegający wyłączeniu od udziału w 

czynnościach związanych z oceną i wyborem danej operacji. 

W wyniku procedury odwoławczej liczba punktów nie może się zmniejszyć.                                

W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania, operacja otrzyma mniejszą liczbę 

punktów niż po pierwotnej ocenie dokonanej przez Komitet, jako ocenę ostateczną 

przyjmuje się wynik sprzed odwołania, tj. wynik po pierwotnej ocenie. 

  

Jeżeli w wyniku procedury rozpatrzenia odwołań zachodzi konieczność zmodyfikowania listy 

operacji uznanych za zgodne z LSROR lub listy operacji uznanych za niezgodne z LSROR 

lub listy ocenionych operacji, Przewodniczący Komitetu dokonuje tej modyfikacji. 

Zmodyfikowana lista operacji uznanych za zgodne z LSROR, zmodyfikowana lista operacji 

uznanych za niezgodne z LSROR oraz zmodyfikowana lista ocenionych operacji są  

zatwierdzane przez Komitet stosownymi uchwałami podejmowanymi w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, bez stosowania wyłączeń wynikających z niepodpisania 

oświadczenia o bezstronności. 

Decyzje Komitetu w sprawie oceny operacji podjęte w trybie rozpatrzenia odwołań są 

ostateczne. O decyzjach tych Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie informuje 

wnioskodawców, którzy złożyli odwołania. 

 

 

VIII.4. Wybór operacji przez Stowarzyszenie 

 

W odniesieniu do wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Komitet podejmuje decyzję o wybraniu lub niewybraniu operacji do 

dofinansowania. Procedura wyboru operacji obejmuje następujące czynności i zadania: 

 

Po upływie terminu przeznaczonego na składanie odwołań Przewodniczący w porozumieniu z 

Zarządem Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Komitetu w celu dokonania wyboru operacji 

do dofinansowania w ramach wdrażania LSROR. Posiedzenie w tej sprawie można połączyć 

z posiedzeniem Komitetu w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań od decyzji Komitetu. 

Posiedzenie musi się odbyć w takim terminie, aby decyzje Komitetu o wybraniu lub 

niewybraniu operacji do dofinansowania zapadły w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia, 

w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie. 

Decyzja Komitetu w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji do dofinansowania ma 

formę uchwały przyjmowanej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W odniesieniu do każdej operacji 

rozpatrywanej przez Komitet podejmowana jest odrębna uchwała. W poszczególnych 
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głosowaniach nie biorą udziału członkowie Komitetu wyłączeni przez Przewodniczącego z 

rozpatrywania danej operacji. 

Komitet wybiera do dofinansowania operacje zgodne z LSROR, których ocena pod względem 

spełniania kryteriów wyboru wynosi minimum 40% maksymalnej możliwej do uzyskania 

liczby punktów. Komitet wybiera operacje w kolejności odpowiadającej miejscu na liście 

ocenionych operacji.  

W roku, w którym zostanie po raz ostatni podana do publicznej wiadomości informacja o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji, Komitet 

dokonuje wyboru operacji do wysokości 120% limitu dostępnych środków, określonego w 

informacji o możliwości składania wniosków. 

Uchwała w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji do dofinansowania zawiera: 

1) informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer 

NIP, ), 

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 

3) znak sprawy nadany przez LGR, 

4) wnioskowaną kwotę pomocy, 

5) informację o decyzji Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR, 

6) informację o liczbie punktów uzyskanych w ramach oceny operacji pod względem 

spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście ocenionych operacji, 

7) postanowienie Komitetu o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania, 

8) przyczynę niewybrania operacji do dofinansowania (w odniesieniu do operacji, 

których to dotyczy).  

Po podjęciu uchwał w sprawie wszystkich operacji rozpatrywanych w ramach danego naboru 

wniosków, Przewodniczący Komitetu sporządza listę operacji wybranych przez LGR do 

dofinansowania oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania. Na liście operacji 

wybranych do dofinansowania umieszcza się operacje w kolejności według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. Lista zawiera 

wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków określonego w 

informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.  

Lista operacji wybranych do dofinansowania jest zatwierdzana przez Komitet stosowną 

uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez stosowania 

wyłączeń, wynikających z niepodpisania oświadczenia o bezstronności. 

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy na dany rodzaj operacji Zarząd Stowarzyszenia przekazuje właściwemu organowi 

samorządu województwa listę operacji wybranych do dofinansowania oraz listę operacji 

niewybranych do dofinansowania wraz z uchwałami w sprawie wyboru operacji oraz 

złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy. 

Niezwłocznie po podjęciu decyzji w sprawie wybrania operacji do dofinansowania Zarząd 

Stowarzyszenia informuje pisemnie wnioskodawców o: 

 wybraniu lub nie wybraniu ich operacji do dofinansowania - wskazując przyczyny 

niewybrania; 

 liczbie punktów uzyskanych przez wnioskowaną operację w ramach oceny pod 

względem spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście wybranych operacji oraz czy 

operacja ta mieści się w ramach limitu dostępnych środków określonego w informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. 

 

 

VIII.4. Tryb i sposób wyłączenia członka komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru 

operacji, w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do 

bezstronności członka komitetu 
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Podczas posiedzenia Komitetu poświęconego ocenie zgodności operacji z LSROR, przed 

podjęciem czynności związanych z rozpatrzeniem danego wniosku, wszyscy członkowie tego 

organu obecni na posiedzeniu na wezwanie przewodniczącego komisji lub Przewodniczącego 

Komitetu są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o bezstronności w rozpatrywaniu 

wniosku dotyczącego tej operacji. Członkowie Komitetu nieobecni na tym posiedzeniu 

składają oświadczenie podczas kolejnego posiedzenia, na którym rozpatruje się dany 

wniosek. 

Oświadczenie składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu 

Komitetu. Członek Komitetu może podpisać oświadczenie, jeśli po rozważeniu osobistej 

sytuacji dotyczącej tej sprawy uzna, że nie zachodzą żadne okoliczności prawne lub 

faktyczne, mogące budzić wątpliwości co do jego bezstronności w rozpatrywaniu 

wskazanego w oświadczeniu wniosku o pomoc, w szczególności: 

 nie jest Wnioskodawcą tego wniosku oraz nie brał udziału w jego przygotowaniu, 

 nie pozostaje z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku 

małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest 

związany z Wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 nie jest członkiem Wnioskodawcy lub członkiem władz Wnioskodawcy 

 nie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem Wnioskodawcy, 

 nie pozostaje w stosunku pracy z Wnioskodawcą. 

Członków Komitetu, którzy nie złożyli oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu 

wniosku, Przewodniczący Komitetu ma obowiązek wyłączyć z udziału w ocenie zgodności 

danej operacji z LSROR, ocenie tej operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z 

udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wybrania lub niewybrania tej operacji do 

dofinansowania oraz z udziału w innych głosowaniach dotyczących tylko tej operacji. 

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności stanowi podstawę do odwołania 

Członka Komitetu w trybie określonym w §7 Regulaminu Komitetu Wyboru Projektów. 
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Rozdział IX 

 

Kryteria oceny operacji 
 

 

W niniejszym rozdziale opisano kryteria oceny operacji, które będą stosowane przez 

Stowarzyszenie LGR „7 RYB”. Ich opracowanie było bardzo odpowiedzialnym zadaniem z 

uwagi na wymagania dotyczące tej kwestii zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 

strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do 

realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca 

warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013”. Uważamy, że przyjęte przez nas kryteria spełniają te wymagania. 

Poza wspomnianym wyżej rozporządzeniem, wzięto także pod uwagę zróżnicowany 

charakter operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie w ramach przyjętych w LSROR 

środków służących osiągnięciu założonych celów ogólnych i szczegółowych strategii. Ze 

względu na tę okoliczność zdecydowano, że Stowarzyszenie będzie stosować zróżnicowane 

kryteria oceny i wyboru operacji, adekwatne do następujących grup operacji  

1. operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 

obszaru objętego LSROR 

2. operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej 

lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

3. operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa i rozwoju usług 

na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

4. operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 

Decyzja dotycząca kryteriów oceny operacji została podjęta po przeprowadzeniu wielu 

dyskusji i konsultacji w tej sprawie, dzięki którym udało się uzyskać konsensus różnych 

sektorów i podmiotów wchodzących w skład Stowarzyszenia LGR „7 RYB”. Jak się nam 

wydaje, przyjęte kryteria zostały sformułowane w jasny i zrozumiały dla wszystkich sposób, 

co było postulatem członków Komitetu oczekujących na efektywne i nie wywołujące 

konfliktów narzędzie wykonywania ich zadań. 

 

 

IX.1. Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR 

 

Kryteria stosowane do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i 

utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR  

 

Miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR (nie dotyczy operacji 

dotyczących promocji obszaru objętego LSROR) 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty 

umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym 

w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o 
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dofinansowanie operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszaru objętego LSROR 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 

LSROR 

Operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z 

co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w 

ramach wdrażania LSROR  

 

 

Kryteria stosowane do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji 

działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

 

Miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty 

umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym 

w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o 

dofinansowanie operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności 

gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 

LSROR 

Operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z 

co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w 

ramach wdrażania LSROR  

 

 

Kryteria stosowane do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów 

rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa  

 

Miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty 

umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym 

w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o 

dofinansowanie operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 

LSROR 

Operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z 

co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w 

ramach wdrażania LSROR  

 

 

Kryteria stosowane do oceny operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej  

 

Miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR 
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Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty 

umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym 

w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o 

dofinansowanie operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego 

LSROR 

Operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z 

co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w 

ramach wdrażania LSROR  
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IX.2. Kryteria wyboru operacji 

 

Kryteria odnoszące się do operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i 

utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR: 

 

Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru –  

od 0 do 4 pkt. 

Za operacje przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru uznaje się: 

 rewitalizację miejscowości przez realizację projektu polegającego, w szczególności na 

remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, 

parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 

sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu; 

 remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych wojewódzką ewidencją zabytków; 

 budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 

przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras 

turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze 

ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją; 

 tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów; 

 efektywne formy promocji walorów turystycznych obszaru objętego LSROR. 

Skala ocen:  

0 pkt. -operacja nie powoduje podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

1 pkt. - operacja ma niewielkie znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

2 pkt. - operacja ma duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

4 pkt. - operacja ma bardzo duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej 

             obszaru 

 

Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR – od 0 do 4 pkt. 

Skala ocen:   

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do realizacji wskaźników wynikających z LSROR 

1 pkt. – operacja przyczyni się do realizacji 1 wskaźnika wynikającego z LSROR 

2 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 2 wskaźników wynikających z LSROR  

4 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 3 lub więcej wskaźników wynikających z LSROR 

 

Koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. – koszty operacji są nieracjonalne i nieadekwatne do zakładanych efektów  

1 pkt. – koszty operacji są mało racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

2 pkt. – koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

 

Wnioskodawca udokumentował, że jest podmiotem, który spełnia warunki określone w §2 ust 

1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 

umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” – 3 pkt. 

 

 

 



 60 

Operacja ma charakter innowacyjny – od 0 do 2 pkt 

Charakter innowacyjny może polegać na: 

 powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego 

na obszarze objętym LSROR 

 zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie 

stosowanych na obszarze objętym LSROR 

 zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR 

 nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie 

stosownym na obszarze objętym LSROR 

 nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju 

 aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się  

w działania na rzecz rozwoju lokalnego 

 upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

1 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny tylko w odniesieniu do gminy, na terenie której 

             będzie realizowana 

2 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru objętego 

             LSROR 

 

Jakość i kompletność dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie –  

od 0 do 3 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył tylko kartę merytoryczną 

             projektu 

2 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę merytoryczną 

             projektu oraz załączniki wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan    

3 pkt. – w przypadku projektów inwestycyjnych wnioskodawca wraz z wnioskiem o               

             dofinansowanie złożył kartę merytoryczną projektu oraz załączniki wymagane dla 

             danej operacji, w tym wypełniony biznes plan oraz dokumenty wymagane przepisami  

            prawa budowlanego.  

 

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB”, które zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się  

w limicie środków - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

Brak wniosków – 2 pkt 

1 wniosek -  1 pkt 

2 lub więcej wniosków  – 0 pkt 

 

Wnioskodawca udokumentował, że w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku miał siedzibę 

lub miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSROR – 1 pkt 

 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 21 
 

Warunkiem wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie oceny minimum 40% 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów 
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Kryteria odnoszące się do operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji 

działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem: 

 

Operacja przyczyni się do utworzenia  nowych miejsc pracy - od 0 do 6 pkt. 

Przy ocenie bierze się pod uwagę deklarowany we wniosku przyrost zatrudnienia, sposób 

zatrudnienia na nowych miejscach pracy i trwałość tego zatrudnienia  

Skala ocen:  

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy 

2 pkt. - operacja przyczynia się do utworzenia miejsc/a pracy na podstawie umowy               

o pracę w łącznym wymiarze I etatu 

4 pkt. – operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy na podstawie umowy                          

o pracę  w łącznym wymiarze II etatów 

6 pkt. – operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy na podstawie umowy                          

o pracę w łącznym wymiarze III lub więcej etatów  

 

Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR – od 0 do 4 pkt. 

Skala ocen:   

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do realizacji wskaźników wynikających z LSROR 

1 pkt. – operacja przyczyni się do realizacji 1 wskaźnika wynikającego z LSROR 

2 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 2 wskaźników wynikających z LSROR  

4 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 3 lub więcej wskaźników wynikających z LSROR 

 

Koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. – koszty operacji są nieracjonalne i nieadekwatne do zakładanych efektów  

1 pkt. – koszty operacji są mało racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

2 pkt. – koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

 

 

Operacja jest związana z sektorem rybactwa – 0 lub 3 pkt 

Związek z sektorem rybactwa może polegać na: 

 świadczeniu usług dla podmiotów prowadzących chów i hodowle ryb (np. naprawa 

sprzętu rybackiego, budowa i renowacja stawów i urządzeń hydrotechnicznych, 

ochrona i dozór obiektów itp.) 

 przetwórstwie ryb 

 przechowalnictwie lub handlu rybami i przetworami rybnymi 

 produkcji sprzętu rybackiego i wędkarskiego 

 kultywowaniu i promowaniu lokalnych tradycji rybackich, organizowaniu szkoleń  

i wydarzeń promocyjnych związanych z sektorem rybactwa 

 

 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

1 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny tylko w odniesieniu do gminy, na terenie której 

             będzie realizowana 

2 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru objętego 

             LSROR 
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Jakość i kompletność dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie –  

od 0 do 3 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył tylko kartę merytoryczną 

            projektu 

2 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę merytoryczną 

             projektu oraz załączniki wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan     

3 pkt. – w przypadku projektów inwestycyjnych wnioskodawca wraz z wnioskiem o               

             dofinansowanie złożył kartę merytoryczną projektu oraz załączniki wymagane dla 

             danej operacji, w tym wypełniony biznes plan oraz dokumenty wymagane przepisami    

           prawa budowlanego.  

 

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB”, które zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się w 

limicie środków  – od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

Brak wniosków  – 2 pkt 

1 wniosek  - 1 pkt 

2 lub więcej wniosków  – 0 pkt 

 

Wnioskodawca udokumentował, że w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku miał siedzibę 

lub miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSROR – 1 pkt 

 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów -23 
 

Warunkiem wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie oceny minimum  40% 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów 
 
 

 

Kryteria odnoszące się do operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów 

rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

będą stosowane następujące kryteria wyboru: 

 

Operacja przyczyni się do utworzenia  nowych miejsc pracy - od 0 do 6 pkt. 

Przy ocenie bierze się pod uwagę deklarowany we wniosku przyrost zatrudnienia, sposób 

zatrudnienia na nowych miejscach pracy i trwałość tego zatrudnienia  

Skala ocen:  

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy 

2 pkt. - operacja przyczynia się do utworzenia miejsc/a pracy na podstawie umowy                  

o pracę  w łącznym wymiarze I etatu 

4 pkt. – operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy na podstawie umowy                        

o pracę w łącznym wymiarze II etatów 

6 pkt. – operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy na podstawie umowy               

o pracę  w łącznym wymiarze III lub więcej etatów 

 

 

Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR – od 0 do 4 pkt. 

Skala ocen:   
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0 pkt. - operacja nie przyczynia się do realizacji wskaźników wynikających z LSROR 

1 pkt. – operacja przyczyni się do realizacji 1 wskaźnika wynikającego z LSROR 

2 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 2 wskaźników wynikających z LSROR  

4 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 3 lub więcej wskaźników wynikających z LSROR 

 

Koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. – koszty operacji są nieracjonalne i nieadekwatne do zakładanych efektów  

1 pkt. – koszty operacji są mało racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

2 pkt. – koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

 

Wnioskodawca udokumentował, że jest podmiotem, który spełnia warunki określone w §2 ust 

1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 

umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” – 1 pkt. 

 

Operacja ma charakter innowacyjny - od 0 do 2 pkt 

Charakter innowacyjny może polegać na: 

 powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego 

na obszarze objętym LSROR 

 zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie 

stosowanych na obszarze objętym LSROR 

 zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR 

 nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie 

stosownym na obszarze objętym LSROR 

 nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju 

 aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się w 

działania na rzecz rozwoju lokalnego 

 upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

1 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny tylko w odniesieniu do gminy, na terenie której 

             będzie realizowana 

2 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru objętego 

             LSROR 

 

Jakość i kompletność dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie –  

od 0 do 3 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył tylko kartę merytoryczną 

             projektu 

2 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę merytoryczną 

             projektu oraz załączniki wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan     

3 pkt. – w przypadku projektów inwestycyjnych wnioskodawca wraz z wnioskiem o               

             dofinansowanie złożył kartę merytoryczną projektu oraz załączniki wymagane dla 
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             danej operacji, w tym wypełniony biznes plan oraz dokumenty wymagane przepisami  

            prawa budowlanego.  

 

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB”, które zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się  

w limicie środków  – od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

Brak wniosków  – 2 pkt 

1 wniosek  - 1 pkt 

2 lub więcej wniosków  – 0 pkt 

 

Siedziba i miejsce działania wnioskodawcy od 0 do 3 pkt. 

0 pkt. - siedziba i działalność poza obszarem objętym LSROR 

1 pkt. - siedziba poza obszarem objętym LSROR, ale działalność skoncentrowana na obszarze 

LGR 

3 pkt. - siedziba i działalność na terenie obszaru objętego LSROR 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów -23 
 

Warunkiem wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie oceny minimum 40% 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów 
 

 

Kryteria odnoszące się do operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej będą stosowane następujące kryteria wyboru: 

 

Realizacja operacji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru lub 

poprawy warunków środowiskowo-wodnych produkcji rybackiej – od 0 do 4 pkt. 

Za operacje spełniające w/w warunek uznaje się: 

 inwestycje melioracyjne związane z: rekultywacją, renaturyzacją lub utrzymaniem 

zbiorników wodnych; ochroną przeciwpowodziową; regulacją możliwości 

retencyjnych wód poprzez program małej retencji; racjonalnym gospodarowaniem 

zasobami wodnymi lub ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej. 

 budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych; 

 zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 

organizmów wodnych, 

 zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym Natura 2000. 

Skala ocen:  

0 pkt. - operacja nie powoduje podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru lub poprawy 

             warunków środowiskowo-wodnych produkcji rybackiej 

1 pkt. - operacja ma niewielkie znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru 

             lub poprawy warunków środowiskowo-wodnych produkcji rybackiej 

2 pkt. - operacja ma duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru lub 

             poprawy warunków środowiskowo-wodnych produkcji rybackiej 

4 pkt. - operacja ma bardzo duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej 

             obszaru lub poprawy warunków środowiskowo-wodnych produkcji rybackiej 
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Efekty operacji odpowiadają przyjętym wskaźnikom realizacji LSROR – od 0 do 4 pkt. 

Skala ocen:   

0 pkt. - operacja nie przyczynia się do realizacji wskaźników wynikających z LSROR 

1 pkt. – operacja przyczyni się do realizacji 1 wskaźnika wynikającego z LSROR 

2 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 2 wskaźników wynikających z LSROR  

4 pkt. - operacja przyczyni się do realizacji 3 lub więcej wskaźników wynikających z LSROR 

 

Koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów - od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. – koszty operacji są nieracjonalne i nieadekwatne do zakładanych efektów  

1 pkt. – koszty operacji są mało racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

2 pkt. – koszty operacji są racjonalne i adekwatne do zakładanych efektów 

 

Wnioskodawca udokumentował, że jest podmiotem, który spełnia warunki określone w §2 ust 

1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 

umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” – 3 pkt. 

 

Operacja ma charakter innowacyjny – od 0 do 2 pkt 

Charakter innowacyjny może polegać na: 

 powstaniu nowej usługi/produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego 

na obszarze objętym LSROR 

 zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie 

stosowanych na obszarze objętym LSROR 

 zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR 

 nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie 

stosownym na obszarze objętym LSROR 

 nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju 

 aktywizacji osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu angażowały się  

w działania na rzecz rozwoju lokalnego 

 upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

1 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny tylko w odniesieniu do gminy, na terenie której 

             będzie realizowana 

2 pkt. - operacja ma charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru objętego 

             LSROR 

 

Jakość i kompletność dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dofinansowanie –  

od 0 do 3 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył tylko kartę merytoryczną 

             projektu 

2 pkt. - wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył kartę merytoryczną 

             projektu oraz załączniki wymagane dla danej operacji, w tym wypełniony biznes plan    

3 pkt. – w przypadku projektów inwestycyjnych wnioskodawca wraz z wnioskiem o               
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             dofinansowanie złożył kartę merytoryczną projektu oraz załączniki wymagane dla 

             danej operacji, w tym wypełniony biznes plan oraz dokumenty wymagane przepisami  

             prawa budowlanego.  

 

Operacja jest realizowana na obszarze objętym formą ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o 

ochronie przyrody (art.6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

1220.) - 0 lub 2 pkt. 

Skala ocen: 

0 pkt. - operacja nie spełnia warunków zapisanych w ww. ustawie 

2 pkt. - operacja spełnia warunki zapisane w ww. ustawie 

 

Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB”, które zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się w 

limicie środków – od 0 do 2 pkt. 

Skala ocen: 

Brak wniosków  – 2 pkt 

1 wniosek  - 1 pkt 

2 lub więcej wniosków  – 0 pkt 

 

Wnioskodawca udokumentował, że w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku miał siedzibę 

lub miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSROR – 1 pkt 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 23 
 

Warunkiem wybrania operacji do dofinansowania jest uzyskanie oceny minimum 40% 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów 
 

 

 

W każdym zestawie są kryteria odnoszące się do analizy SWOT, co zapewni wybór operacji 

wykorzystujących mocne strony obszaru lub operacji wzmacniających słabe strony obszaru. 

Ponadto w przyjętych kryteriach uwzględniono: 

 efekty realizacji operacji, 

 wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów LSROR i przyjętych wskaźników 

realizacji LSROR, 

 znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybactwa lub ograniczenia zaniku tego sektora 

na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, 

 preferencje umożliwiające wybór operacji, o których dofinansowanie ubiegają się 

podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

preferencje umożliwiające wybór operacji mających charakter innowacyjny 

Rozdział X 

 

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR 
 

 

Działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

zostały zainicjowane szkoleniami na temat wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa” prowadzonymi przez Stowarzyszenie Agrolinia na 

zlecenie MRiRW. Już po pierwszym szkoleniu, przeprowadzonym w dni 11 sierpnia 2009 r. 
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jego uczestnicy wyrazili wolę powołania stowarzyszenia oraz podjęli decyzje o podjęciu prac 

nad opracowaniem LSROR. Sekwencja kolejnych działań związanych z opracowaniem 

LSROR jest przedstawiona poniżej. 

 25.08.2009 – szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Agrolinia, sporządzenie 

założeń do diagnozy obszaru, analiza SWOT obszaru; 

 04.09.2009 – szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Agrolinia, określenie celów 

głównych i szczegółowych LSROR, zakres planowanych operacji; 

 07.09.2009 – szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie Agrolinia, określenie budżetu, 

określenie założeń do procedury oceny operacji, określenie kryteriów oceny operacji; 

 październik-listopad 2009 – sondaż społeczny przeprowadzony wśród mieszkańców 

obszaru za pomocą ankiet, którego celem była identyfikacja projektów planowanych do 

realizacji w ramach wdrażania LSROR; uzyskano zwrot 218 ankiet; 

 10.12.2009 – spotkanie w gminie Wągrowiec, identyfikacja potrzeb i oczekiwań sektora 

gospodarczego, związanych z wdrażaniem osi 4; 

 14.12.2009 – spotkanie w gminie Skoki, konsultacja założeń LSROR z przedstawicielami 

sektora rybackiego, analiza SWOT obszaru metodą ankietową; 

 05.01.2010 – spotkanie w gminie Margonin, konsultacja założeń LSROR z 

przedstawicielami sektora rybackiego, analiza SWOT obszaru metodą ankietową; 

 11.01.2010 – spotkanie w gminie Oborniki, konsultacja LSROR z mieszkańcami, analiza 

SWOT obszaru metodą ankietową; 

 12.01.2010 – prezentacja LSROR podczas Walnego Zebrania Członków, konsultacja 

strategii z członkami Stowarzyszenia; 

 20.01.2010 – spotkanie w gminie Szamocin, konsultacja LSROR z przedstawicielami 

sektora rybackiego w gminie Szamocin, analiza SWOT obszaru metodą ankietową; 

 16.02.2010 – Walne Zebranie Członków, zatwierdzenie LSROR. 

Przedstawione wyżej działania pozwoliły zebrać bogaty materiał służący do opracowania 

LSROR oraz skonsultować jej założenia z różnymi grupami i środowiskami, w szczególności 

z przedstawicielami środowiska rybackiego.  

Kontaktowanie się z mieszkańcami w sprawie LSROR odbywało się nie tylko w formie 

bezpośrednich spotkań, ale także poprzez strony internetowe urzędów gminnych. Na każdej z 

nich w dziale aktualności umieszczano informacje o wszystkich ważnych sprawach 

związanych z tworzeniem LGR i opracowaniem LSROR. Strony internetowe okazały się 

szczególnie przydatne do przeprowadzenia sondażu społecznego, o którym była mowa wyżej. 

Większość ankiet uzyskano od osób, które pobrały formularz ankiety ze strony internetowej.  

Do konsultowania LSROR wykorzystywano także posiedzenia rad gminnych oraz różnego 

rodzaju narady i spotkania organizowane w poszczególnych gminach. Była to okazja do 

zaprezentowania programu, przedstawienia założeń strategii i dyskusji na ten temat. W 

wyniku tych spotkań zgłaszano wiele uwag i postulatów, które uwzględniono odpowiednio 

kształtując cele i środki strategii, jej budżet i kryteria wyboru operacji. 
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Rozdział XI 

 

Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR 
 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich opracowana przez Stowarzyszenie LGR „7 

RYB” jest dokumentem zawierającym program przyśpieszenia procesu rozwoju gmin 

objętych działaniem tej strategii. Program będzie wdrażany według podejścia Leader, co 

stawia szczególne wymagania przed Stowarzyszeniem LGR „7 RYB” jako podmiotem 

odpowiedzialnym za osiągnięcie zakładanych celów programu i przyjętych wskaźników jego 

realizacji. Jedną z głównych zasad wdrażania strategii będzie oddolne podejście, co uzależnia 

osiągnięcie sukcesu od aktywności i kreatywności lokalnej społeczności. Strategia zawiera 

wizję rozwoju, która będzie wdrażana nie w sposób dyrektywny, lecz poprzez przekonanie 

jak największej liczby mieszkańców obszaru, działających tu podmiotów gospodarczych, 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, że warto swoje własne plany i działania 

dostosować i realizować w ramach tej koncepcji. LSROR jest więc propozycją, która ma 

szansę urzeczywistnienia tylko wtedy, gdy społeczność obszaru aktywnie włączy się w jej 

realizację. 

Kluczem do efektywnego wdrażania LSROR jest zatem dotarcie do świadomości 

społeczności lokalnej. Tę tezę potwierdzają doświadczenia już realizowanego podejścia 

Leader w ramach osi 4 PROW, gdzie efekty zależą od skuteczności działań podejmowanych 

w sferze informacji, motywowania i inspirowania mieszkańców. 

Czerpiąc z tych doświadczeń, Stowarzyszenie LGR „7 RYB” w przypadku wybrania go do 

realizacji LSROR podejmie intensywne działania mające na celu zachęcenie jak największej 

części społeczności lokalnej do współdziałania przy wdrażaniu strategii. Aby takie działania 

podjąć, niezbędne jest osiągnięcie wysokiej sprawności instytucjonalnej oraz zbudowanie 

odpowiedniego potencjału administracyjnego, dlatego w pierwszej kolejności wysiłek LGR 

będzie skierowany na podniesienie kompetencji zarządczych osób pełniących funkcje w 

organach Stowarzyszenia oraz na utworzenie biura i zatrudnienie w nim personelu o 

wysokich kwalifikacjach.  

 

Utworzenie biura pozwoli na podejmowanie wielokierunkowych działań niezbędnych dla 

efektywnego wdrażania LSROR, które opisano poniżej. 

1. Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia. Duży odsetek mieszkańców obszaru ma 

dostęp do Internetu, dlatego strona internetowa będzie stanowić dobry sposób 

upowszechniania informacji na temat wdrażania strategii. Projektowana strona 

internetowa będzie zawierać aktualności, dokumenty, sprawozdania i raporty z działania 

Stowarzyszenia, a także forum dyskusyjne. Na stronie internetowej będą ukazywać się 

ogłoszenia o naborze wniosków, wzory wniosków wraz z instrukcjami ich sporządzenia, 

wykazy złożonych wniosków, wykazy wniosków wybranych przez LGR „7 RYB” do 

dofinansowania oraz wszystkie decyzje podjęte przez Komitet. Mieszkańcy obszaru będą 

mogli poprzez Internet zadawać pytania i uzyskać wyjaśnienia dotyczące wdrażania 

LSROR, możliwości i warunków uzyskania pomocy na realizację operacji itp. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą dostępne dla wszystkich 

użytkowników strony internetowej. 

2. Przeprowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych, których celem będzie zapoznanie 

mieszkańców z treścią LSROR oraz możliwościami i warunkami uzyskania pomocy na 

realizację operacji. Akcja informacyjna będzie nasilona w okresie po wyborze LGR „7 

RYB” do realizacji LSROR, a także przed i w trakcie każdego naboru wniosków. 
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Spotkania będą prowadzone w sposób zachęcający uczestników do udziału w procesie 

wdrażania strategii, w szczególności poprzez przygotowanie wniosków o pomoc na 

operacje, które mogą być dofinansowane w ramach LSROR. Aby umożliwić 

przygotowanie wniosku osobom nie mających doświadczenia w tym zakresie, 

Stowarzyszenie LGR „7 RYB” będzie organizować szkolenia i warsztaty umożliwiające 

nabycie potrzebnej wiedzy. 

3. Wydawanie i dystrybucja materiałów zawierających informacje na temat działalności 

Stowarzyszenia i wdrażania LSROR. Materiały będą wydawane w miarę potrzeby, co 

najmniej raz do roku i będą zawierać informacje (w tym finansowe) o działalności LGR 

„7 RYB”, zapowiedzi naboru wniosków oraz informacje o wynikach przeprowadzonych 

naborów, a także inne wiadomości o realizacji strategii. 

4. Publikacja ogłoszeń w urzędach gmin. Tablice ogłoszeń w urzędach gmin są tradycyjnym 

sposobem informowania mieszkańców. Ten sposób informowania będzie stosowany w 

szczególności przy każdym naborze wniosków. W ogłoszeniach będą podawane 

informacje o możliwościach i warunkach uzyskania pomocy oraz o pomocy udzielanej 

przez Stowarzyszenie w zakresie przygotowania wniosku.  

5. Prowadzenie punktów konsultacyjno-doradczych. W gminach należących do LGR „7 

RYB” w okresie naboru wniosków będą uruchamiane punkty konsultacyjno-doradcze, w 

których zainteresowani będą mogli otrzymać szczegółowe informacje i wyjaśnia 

dotyczące możliwości i zasad uzyskania pomocy na realizację operacji. Osoby i 

organizacje mające małe doświadczenie w przygotowania wniosku będą mogły uzyskać 

bezpłatną pomoc w zaprojektowaniu operacji lub sporządzeniu wniosku. 

6. Aktywizacja mieszkańców i promocja działalności LGR „7 RYB” poprzez organizację 

atrakcyjnych imprez dla mieszkańców obszaru- targów, wystaw, zawodów i konkursów, 

festynów, imprez sportowo-rekreacyjnych itp. 

7. Do informowania społeczności lokalnej na temat działalności Stowarzyszenia i wdrażania 

LSROR będzie wykorzystywana prasa lokalna, ciesząca się dużą poczytnością wśród 

mieszkańców naszego obszaru, a także lokalni liderzy, którzy mają duży wpływ na 

kształtowanie poglądów i postaw mieszkańców. 

 

Do kategorii liderów społeczności lokalnej można zaliczyć wielu członków LGR „7 RYB”, 

których entuzjazm i wysokie zaangażowanie jest bezcennym kapitałem Stowarzyszenia. Aby 

go nie utracić będą podejmowane działania integracyjne, mające formę spotkań towarzyskich 

budujących głębsze relacje i więzi między członkami Stowarzyszenia.  

 

Wszystkie informacje upowszechniane wśród mieszkańców obszaru będą zawierać 

zaproszenie do bezpośredniego kontaktu z biurem Stowarzyszenia. W godzinach pracy biura 

zainteresowani będą mogli otrzymać informacje i wyjaśnienia dotyczące działalności LGR „7 

RYB”, a także uzyskać wgląd w materiały dokumentujące działalność Stowarzyszenia, w tym 

protokoły z posiedzeń zarządu i posiedzeń organu decyzyjnego. Biuro LGR będzie także 

przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSROR. 

Wnioski będzie można także przesłać do Stowarzyszenia listownie i pocztą elektroniczną.  

 

Wszystkie opisane wyżej działania, aczkolwiek niezwykle ważne, stanowią przygotowanie do 

głównej formy realizacji LSROR, jaką jest prowadzenie naboru wniosków i wybór operacji 

do dofinansowania. Planowane terminy naborów przedstawiono poniżej oraz w załączniku 9 

do wniosku o wybór Stowarzyszenia LGR „7 RYB do realizacji LSROR. Harmonogram 

przewiduje cztery rodzaje konkursów:  

1. na wybór operacji przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; 
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2. na wybór operacji przyczyniających się do restrukturyzacji lub reorientacji działalności 

gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; 

3. na wybór operacji przyczyniających się do podnoszenia wartości produktów rybactwa, 

rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; 

4. na wybór operacji przyczyniających się do ochrony środowiska lub dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 

lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej. 

W każdym konkursie zostanie określony limit dostępnych środków finansowych na operacje 

realizowane przez podmioty społeczne i gospodarcze oraz limit środków na operacje 

realizowane przez podmioty publiczne, dzięki czemu będzie możliwa kontrola wydatkowania 

środków z budżetu LSROR zgodnie z przyjętym podziałem, przedstawionym w rozdziale 7 

Takie rozwiązanie daje gwarancję, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie 

operacji podejmowanych przez podmioty z sektora publicznego nie przekroczy poziomu 

dozwolonego przepisem zawartym w § 1 pkt 6 podpunkt c rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 

strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do 

realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca 

warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013”. 

 

Harmonogram naborów tworzono ze świadomością, że w ramach LSROR będą realizowane 

stosunkowo duże inwestycje, w tym inwestycje hydrotechniczne, które ze względu na 

obowiązujące przepisy (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa 

prawo wodne, ustawa prawo budowlane) wymagają długiego okresu przygotowawczego na 

sporządzenie koniecznych analiz, studiów i projektów oraz uzyskanie wymaganych 

uzgodnień i zezwoleń. Biorąc to pod uwagę nabory wniosków będą przeprowadzane 

najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, aby wnioskodawcy operacji wybranych do 

dofinansowania mieli dość czasu na ich realizację. Zakładając, że podpisanie umowy na 

realizację LSROR nastąpi w III kwartale 2010 roku oraz uwzględniając czas potrzebny na 

utworzenie biura i czynności przygotowawcze do ogłoszenia naboru – najwcześniejszym 

realnym terminem przeprowadzenia naboru wniosków przez Stowarzyszenie jest początek 

2011 roku. Taki też termin przyjęto w harmonogramie konkursów. Kolejne nabory będą 

przeprowadzone w 2. półroczu 2011 roku oraz w pierwszym i drugim półroczu 2012 roku. Po 

raz ostatni konkursy będą przeprowadzone w drugim półroczu 2013 roku, co pozwoli 

zakontraktować środki rozdysponowane we wcześniejszych konkursach, lecz 

niewykorzystane przez beneficjentów. 
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Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach wdrażania LSROR  

 

Lp. 
Środek 4.1 Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, w tym: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały Kwartały 

I - II 
III - 

IV 
I - II 

III – 

IV 
I - II 

III - 

IV 
I - II 

III - 

IV 
I - II 

III - 

IV 
I - II 

III – 

IV 

1 

Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa 

   X X X  X     

2 

Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem 

  X  X X X  X     

3 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa 

  X  X X X  X     

4 

Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej lub przemysłowej 

   X X X  X     
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Rozdział XII 

 

Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR 
 

 

Wdrażanie LSROR, jeżeli ma być zrealizowane zgodnie z planem i przynieść zamierzony 

efekt, musi podlegać stałemu monitoringowi i ocenie. Te działania pozwolą w porę 

zidentyfikować ewentualne problemy i nieprawidłowości występujące w realizacji 

założonego planu, a także podjąć środki zapobiegawcze, umożliwiające osiągnięcie 

przyjętych celów. 

Zakładając, że wybór naszego Stowarzyszenia do realizacji LSROR i podpisanie stosownej 

umowy nastąpi w III kwartale 2010 roku oraz że pierwsze tygodnie po podpisaniu umowy 

będą poświęcone na działania organizacyjne obejmujące między innymi utworzenie biura, 

rekrutację personelu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Stowarzyszenia – najwcześniejszym realnym terminem podjęcia działań 

bezpośrednio związanych z wdrażaniem LSROR będzie koniec 2010 roku lub początek 2011 

roku. Z tego względu pierwsza ewaluacja działalności LGR zostanie dokonana na początku 

2012 r. i obejmie pierwszy rok wdrażania LSROR. Następne ewaluacje będą dokonywane w 

okresach rocznych, po upływie kolejnych lat kalendarzowych. Ostatnia ewaluacja, 

obejmująca cały okres działalności LGR i podsumowująca osiągnięte efekty zostanie 

przeprowadzona pod koniec zaplanowanego okresu wdrażania LSROR czyli w 2015 roku.  

Przewidujemy, że większość zadań związanych z ewaluacją będziemy wykonywać siłami 

własnymi Stowarzyszenia, powierzając ich wykonanie pracownikom biura i członkom 

Zarządu. Ponieważ w ramach ewaluacji zaplanowano także zadania wymagające 

odpowiedniego wyposażenia technicznego (np. sprzętu pomiarowego), profesjonalnej wiedzy 

lub możliwości dotarcia do trudno dostępnych źródeł informacji, będą one zlecane do 

wykonania wyspecjalizowanym instytucjom lub ekspertom zewnętrznym. 

 

Ewaluacja będzie przede wszystkim obejmować elementy związane z procesem wdrażania 

LSROR, a także elementy związane z jakością partnerstwa i sprawnością funkcjonowania 

LGR. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono elementy, które będą podlegać 

ewaluacji, oraz dla każdego z tych elementów określono kryteria jego oceny i wskazano 

źródła danych i informacji potrzebnych do dokonania oceny. 

 

Dane własne, wykorzystywane do oceny wdrażania LSROR obejmują między innymi raporty 

i sprawozdania z działalności LGR, protokóły z posiedzeń Komitetu oraz informacje 

uzyskane od beneficjentów na temat realizacji operacji wybranych do dofinansowania. W 

procesie ewaluacji będą także analizowane opinie publikowane w mediach lokalnych oraz 

uwagi, wnioski i opinie zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące analizowanych aspektów 

wdrażania LSROR. Ocena społecznych skutków wdrażania LSROR będzie wymagać 

przeprowadzenia badań wśród niektórych grup społeczności lokalnej. 

 

Ważnym elementem ewaluacji będzie badanie opinii społecznej na temat Stowarzyszenia 

LGR „7 RYB” i jego działalności oraz na temat roli i wpływu LGR na rozwój obszaru. 

Zakładamy, ze przeprowadzanie bardziej zaawansowanych badań w tym zakresie będzie 

zlecane wyspecjalizowanym agencjom badania opinii publicznej. 
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Ewaluacja elementów związanych z wdrażaniem LSROR 

 

 

Element podlegający ocenie Kryteria oceny Źródła danych i informacji wykorzystywanych do oceny 

Stopień realizacji celów 

ogólnych i celów 

szczegółowych LSROR 

 Poziom realizacji przyjętych wskaźników realizacji LSROR 

 Liczba i rodzaj operacji wybranych do dofinansowania 

 Dane samorządu województwa nt zrealizowanych operacji 

 Dane własne LGR i dane uzyskane od beneficjentów 

 Dane z urzędów gmin 

 Dane GUS 

 Badania realizowane na zamówienie LGR 

Realizacja planowanego 

budżetu LSROR 
 Kwota wypłaconych środków w stosunku do założeń budżetu  Dane samorządu województwa nt. wysokości środków 

wypłaconych beneficjentom 

 Dane własne nt. wysokości środków wypłaconych LGR z 

tytułu realizacji operacji „funkcjonowanie LGR” oraz 

„wsparcie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” 

Efektywność stosowanych 

kryteriów oceny i wyboru 

operacji 

 Odsetek operacji wybranych przez LGR, które zostały zrealizowane i 

otrzymały refundację  

 Efekty realizacji operacji wybranych przez LGR w stosunku do 

zakładanych celów strategii 

 Dane samorządu województwa 

 Dane uzyskane przez LGR od wnioskodawców  

 Analiza własna efektów przeprowadzonych konkursów na 

wybór operacji do dofinansowania 

Zasięg i skuteczność działań 

informacyjno-doradczych 

dotyczących przygotowania 

wniosku o dofinansowanie 

 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach nt przygotowania 

wniosku o dofinansowanie 

 Liczba osób korzystających z doradztwa w zakresie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie 

 Liczba i rodzaj wniosków złożonych w ramach konkursów 

prowadzonych przez LGR 

 Liczba wnioskodawców z poszczególnych sektorów 

 Jakość wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

wnioskodawców korzystających z pomocy doradczej LGR „7 RYB” 

 Poziom zadowolenia wnioskodawców z działań informacyjno-

doradczych LGR  

 Dane własne LGR 

 Wyniki badań ankietowych wnioskodawców 

Skuteczność działań 

informacyjno-doradczych 

dotyczących realizacji i 

rozliczania operacji 

 Odsetek operacji wybranych przez LGR, które zostały zrealizowane i 

rozliczone zgodnie ze złożonym wnioskiem 

 Odsetek operacji wybranych przez LGR, które zostały zrealizowane i 

rozliczone w zakresie mniejszym niż przewidywał złożony wniosek 

 Jakość wniosków o płatność składanych przez beneficjentów 

korzystających z pomocy doradczej LGR „7 RYB” 

 Poziom zadowolenia wnioskodawców z działań informacyjno-

doradczych LGR  

 Dane własne LGR 

 Dane samorządu województwa 

 Wyniki badań ankietowych wnioskodawców 
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Opinia społeczności lokalnej 

na temat wdrażania LSROR 
 Odsetek osób wyrażających pozytywne opinie na temat wdrażania 

LSROR 

 Wyniki badań opinii społecznej 

 Analiza uwag nt wdrażania LSROR zgłaszanych do LGR (m.in. 

podczas spotkań, listownie, pocztą elektroniczną, na forum 

internetowym) 

 Analiza artykułów i informacji zamieszczanych w mediach 

lokalnych nt wdrażania LSROR 

 

Ewaluacja elementów związanych z funkcjonowaniem LGR 

 

Element podlegający ocenie Kryteria oceny Źródła danych i informacji wykorzystywanych do oceny 

Rozwój ilościowy 

partnerstwa 
 Liczba członków 

 Liczba członków z poszczególnych sektorów 

 Dane własne LGR 

Aktywność członków LGR  Frekwencja na Walnych Zebraniach Członków 

 Liczba członków LGR bezpośrednio zaangażowanych w działalność 

Stowarzyszenia 

 Dane własne LGR 

Aktywność organów 

statutowych LGR 
 Liczba odbytych posiedzeń poszczególnych organów 

 Ilość i jakość podjętych decyzji (uchwał) przez poszczególne organa 

LGR 

 Dane własne LGR 

Funkcjonowanie biura LGR  Terminowość i jakość zadań wykonywanych przez biuro  Dane własne LGR 

 Wyniki badań ankietowych członków LGR oraz 

wnioskodawców 

Efektywność pracy 

poszczególnych 

pracowników biura 

 Terminowość i jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych 

pracowników 

 Dane własne LGR 

Efektywność działań 

informacyjnych 
 Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych 

 Liczba wydanych materiałów informacyjnych 

 Liczba odwiedzin na stronie internetowej LGR 

 Dane własne LGR 

Koszty funkcjonowania LGR 

oraz nabywania umiejętności 

i aktywizacji lokalnych 

społeczności 

 Stosunek kosztów funkcjonowania LGR do ogółu środków na 

operacje objęte osią priorytetową 4 

 Dane własne LGR 
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Przygotowany przez Zarząd raport z ewaluacji, zawierający wnioski i rekomendacje 

dotyczące poprawy działalności LGR będzie prezentowany podczas Walnego Zebrania 

Członków udzielającego Zarządowi absolutorium za rok poprzedni. Będzie on także podany 

do wiadomości publicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane przez Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komitet 

do podejmowania decyzji w zakresie: 

 przepisów i procedur regulujących funkcjonowanie LGR (np. zmiany procedur, kryteriów 

oceny i wyboru operacji, regulaminów, a nawet zmiany statutu LGR), 

 składu organów LGR (np. odwołania członków Zarządu lub Komitetu), 

 funkcjonowania biura LGR (np. zmiany liczby lub rodzaju stanowisk, zmiany zakresu 

obowiązków na poszczególnych stanowiskach, zmiany warunków techniczno-

lokalowych), 

 polityki kadrowej (np. dokonanie zmian kadrowych, stosowanie środków motywacyjnych, 

przyznawanie nagród dla personelu biura), 

 aktualizacji i zmian w LSROR, 

 polityki promocyjnej LGR, poszerzania składu LGR oraz podejmowania działań 

integrujących partnerstwo. 
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Rozdział XIII 

 

Spójność LSROR z działaniami i projektami planowanymi do realizacji na 

obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii 
 

 

Strategia opracowana przez LGR „7 RYB” zachowuje powiązania i komplementarność z 

innymi dokumentami planistycznymi przyjętymi na poziomie lokalnym (gmin i powiatu), 

regionalnym i krajowym. Duży wpływ na treść strategii miały podobne dokumenty 

strategiczne opracowane wcześniej przez lokalne grupy działania Leader, których członkami 

są gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB”. Takie podejście pozwoli uzyskać efekt synergii, 

a tym samym wysoką efektywność procesu wdrażania strategii i dynamiczny rozwój obszaru, 

którego ta strategia dotyczy. 

Powiązania i związki zachodzące pomiędzy celami LSROR oraz celami i działaniami 

zawartymi w innych dokumentach planistycznych dotyczących obszaru działania LGR  

„7 RYB” są opisane poniżej. 

 

Powiązania i związki między LSROR i Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
 

WRPO  LSROR  

Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

Poprawa stanu środowiska i racjonalne 

gospodarowanie zasobami przyrodniczymi 

regionu 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji  

 Ochrona zasobów przyrodniczych  

Priorytet VI Turystyka i środowisko 

kulturowe 

Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i 

kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności 

regionu 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji  

 Rozbudowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej 

 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 

 Renowacja obiektów zabytkowych 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 

 Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych 

 

 

Powiązania i związki między LSROR i Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 
 

PO Infrastruktura i Środowisko LSROR  

Priorytet V: Ochrona przyrody i 

kształtowanie postaw ekologicznych 

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych 

sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej. 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 

 

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym 

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu 

infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji 

 Renowacja obiektów zabytkowych 
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Powiązania i związki między LSROR i strategiami lokalnych gmin wchodzących w skład LGR 

„7 RYB” 
 

Strategie/plany rozwoju lokalnego gmin  LSROR 
Podstawowym zadaniem każdej gminy jest 

zapewnienie dobrych warunków życia jej 

mieszkańcom, dlatego strategie rozwoju 

wszystkich gmin wchodzących w skład LGR  

„7 RYB” oraz ich wieloletnie plany inwestycyjne 

są zdominowane działaniami zbieżnymi z celami 

LSROR, takimi jak rozbudowa infrastruktury 

komunalnej, zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej oraz rozbudowa i modernizacja 

obiektów społeczno-kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych. Część tych planów gminy chcą 

zrealizować dzięki pomocy finansowej uzyskanej 

ze środków na wdrażanie LSROR 

CEL OGÓLNY 1: Poprawa warunków życia 

na obszarze objętym LSROR 

 Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni 

publicznej 

 Tworzenie atrakcyjnych możliwości 

spędzania czasu wolnego 

Strategie rozwoju wszystkich gmin wchodzących 

w skład LGR „7 RYB” zakładają działania 

wspierające rozwój turystyki, agroturystyki i 

rekreacji poprzez rozbudowę małej infrastruktury 

turystycznej, dbałość o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, informację turystyczną i promocję 

obszaru. 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji 

 Rozbudowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej 

 Renowacja obiektów zabytkowych 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 

 Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych 

 

 

 

Powiązania i związki między LSROR oraz lokalnymi strategiami rozwoju wdrażanymi przez 

LGD Kraina Trzech Rzek, LGD Dolina Wełny, LGD Dolina Noteci oraz LGD Krajna nad 

Notecią.  
 

Strategie lokalnych grup działania Leader LSROR 
Głównym komponentem wszystkich strategii 

grup Leader jest poprawa warunków życia w 

wymiarze materialnym (infrastruktura) i w 

wymiarze integracji społecznej, aktywności 

mieszkańców i ich więzi z miejscem 

zamieszkania. Grupy Leader będą ze swoich 

środków wspierać budowę i modernizację 

obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjno-

sportowych, zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej, a także różne formy aktywności 

mieszkańców 

CEL OGÓLNY 1: Poprawa warunków życia 

na obszarze objętym LSROR 

 Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni 

publicznej 

 Tworzenie atrakcyjnych możliwości 

spędzania czasu wolnego 

 Integracja mieszkańców i wzmocnienie 

tożsamości lokalnej 

Każda z czterech analizowanych strategii grup 

Leader zawiera komponent dotyczący rozwoju 

turystyki i rekreacji. W dokumentach tych 

przewiduje się m.in. rozbudowę infrastruktury 

turystycznej, rozwój usług turystycznych, 

rewitalizację obiektów zabytkowych, działania 

na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu oraz promocję obszaru jako regionu 

turystycznego 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji 

 Rozbudowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej 

 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 

 Renowacja obiektów zabytkowych 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 

 Promocja walorów turystyczno-

rekreacyjnych 
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Powiązania i związki między LSROR i Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie 

Wielkopolskim  
 

Strategia Rozwoju Turystyki w 

Województwie Wielkopolskim 
LSROR 

Priorytet II. Rozwój walorów turystycznych 

Cel strategiczny 1. Podnoszenie atrakcyjności 

turystycznej regionu poprzez lepszą ochronę, 

ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i 

przyrodniczych 
CEL OGÓLNY 3: Rozwój turystyki i 

rekreacji  

 Rozbudowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej 

 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 

 Renowacja obiektów zabytkowych 

 Ochrona zasobów przyrodniczych 

 Promocja walorów turystyczno-

rekreacyjnych 

Priorytet III. Jakość przestrzeni i rozwój 

infrastruktury turystycznej 

Cel strategiczny 1. Zapewnienie wysokiej jakości 

przestrzeni turystycznej i ładu przestrzennego na 

terenach recepcyjnych 

Cel strategiczny 2. Podniesienie jakości i 

konkurencyjności bazy recepcyjnej i usługowej 

poprzez modernizację i restrukturyzację zasobów 

Cel strategiczny 3. Rozbudowa nowoczesnej 

bazy turystycznej 

Priorytet IV. Rozwój regionalnego marketingu 

turystycznego 

Cel strategiczny 1. Poprawa promocji regionu i 

produktów turystycznych 
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Rozdział XIV 

 

Zasady postępowania uniemożliwiające nakładanie się pomocy w przypadku, 

gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów 

współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
 

 

Stowarzyszenie LGR „7 RYB” powstało przede wszystkim w celu realizacji osi priorytetowej 

4 programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. W okresie po wyborze Stowarzyszenia do realizacji LSROR 

cała uwaga Zarządu i członków Stowarzyszenia będzie skoncentrowana wyłącznie na 

działaniach dotyczących tego programu i w tym czasie Stowarzyszenie na pewno nie będzie 

podejmować innych działań. Można jednak przypuszczać, że w późniejszym okresie, w 

przypadku sprawnej i efektywnej realizacji swego podstawowego celu czyli wdrażania 

LSROR Stowarzyszenie podejmie realizację operacji i działań w ramach innych programów 

współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

 

W takim przypadku, aby uniknąć możliwości nakładania się pomocy uzyskanej w ramach osi 

4 programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” z pomocą uzyskaną i innych programów, LGR będzie 

stosować następujące mechanizmy zabezpieczające: 

 wszystkie faktury, rachunki i inne dokumenty poświadczające poniesienie kosztów, które 

Stowarzyszenie będzie przedstawiać do refundacji ze środków publicznych będą opisane 

w sposób jednoznacznie określający w ramach jakiej umowy o przyznaniu pomocy i z 

jakiego programu ten koszt ma być refundowany. W przypadku, gdy dany koszt ma być 

refundowany z dwóch lub więcej programów, w opisie zostanie określona kwota 

refundacji z każdego programu wraz z uzasadnieniem przyjętego sposobu podziału kosztu 

między poszczególne programy; 

 w przypadku, gdy Stowarzyszenie otrzyma refundację poniesionego kosztu, faktura, 

rachunek lub inny dokument dotyczący poniesienia tego kosztu zostanie opisany klauzulą 

„Zrefundowano w dniu ….. w ramach umowy nr ….. w kwocie …………”; 

 sposób księgowania kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie będzie umożliwiał 

określenie operacji, w ramach której ten koszt został poniesiony oraz wskazywał program 

lub innego źródło, z którego ten koszt będzie finansowany. Używany przez 

Stowarzyszenie program księgowy zagwarantuje możliwość szybkiego sporządzania 

zastawień i raportów finansowych dotyczących poszczególnych operacji realizowanych 

przez Stowarzyszenie; 

 do obsługi każdego projektu/operacji realizowanej przez LGR z pomocą środków 

uzyskanych z programów finansowanych ze środków krajowych lub środków Unii 

Europejskiej zostanie otwarty odrębny rachunek bankowy; 

 umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia zawierane przez LGR będą 

sporządzane w sposób respektujący następujące zasady: 

 opis zadań i obowiązków będzie wskazywał, na rzecz jakich projektów/operacji 

realizowanych przez LGR będą wykonywane poszczególne zadania i obowiązki 

określone w umowie. W umowach o pracę i umowach zlecenia będzie także podany 

czas pracy osoby zatrudnionej przeznaczony na wykonanie zadań i obowiązków w 

ramach poszczególnych projektów/operacji, których ta umowa dotyczy. Łączny 
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wymiar czasu pracy nie może przekroczyć wielkości maksymalnych dopuszczonych w 

Kodeksie Pracy; 

 w umowie będzie wskazane źródło finansowania wynagrodzenia. W przypadku 

finansowania wynagrodzenia z kilku różnych źródeł, wynagrodzenie zostanie 

określone w rozbiciu na kwoty pochodzące z poszczególnych projektów/operacji, 

których ta umowa dotyczy; 

 osoby, których wynagrodzenie będzie finansowane z różnych źródeł będą zobowiązane 

prowadzić karty pracy, w których będzie odnotowywany czas pracy poświęcony na 

wykonywanie zadań i obowiązków w ramach poszczególnych projektów/operacji; 

 

W przypadku kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia, które będą refundowane z dwóch lub 

więcej programów, będą stosowane następujące zasady rozdziału kosztów pomiędzy 

poszczególne programy: 

 w odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych – proporcjonalnie do czasu pracy 

przeznaczonego przez pracownika na wykonanie zadań i obowiązków w ramach 

poszczególnych projektów/operacji, w oparciu o dane zawarte w karcie pracy 

prowadzonej przez danego pracownika; 

 w odniesieniu do kosztów materiałowych, które można jednoznacznie przyporządkować 

do określonego projektu/operacji – zgodnie z kosztem materiałów faktycznie zużytych na 

realizację poszczególnych projektów/operacji, w oparciu o wykaz materiałów zużytych na 

realizację danego projektu/operacji; 

 w odniesieniu do kosztów stałych funkcjonowania biura, które trudno jednoznacznie 

przyporządkować do określonego projektu/operacji (np. czynsz i opłaty za media, 

materiały biurowe ogólnego użytku, serwisowanie sprzętu biurowego, opłaty pocztowe i 

telekomunikacyjne, opłaty za Internet, delegacje i przejazdy dotyczące spraw 

ogólnobiurowych) – koszt poniesiony w przyjętym okresie rozliczeniowym (miesięcznym 

lub kwartalnym) będzie rozdzielany proporcjonalnie do łącznego czasu pracy wszystkich 

pracowników biura w tym okresie rozliczeniowym, przeznaczonego na wykonanie zadań i 

obowiązków w ramach poszczególnych projektów/operacji. 
 

Aby zminimalizować ryzyko, że LGR „7 RYB” wybierze do dofinansowania operacje, która 

jednocześnie korzysta z dofinansowania z innych środków publicznych, wnioskodawcy wraz 

z wnioskiem będą musieli złożyć oświadczenie, że nie uzyskali i nie starają się o uzyskanie 

dofinansowania z innych środków publicznych na realizację operacji objętej tym wnioskiem. 

Powyższy warunek stanowi kryterium zgodności operacji z LSROR, a zatem żaden wniosek, 

który go nie spełnia, nie będzie mógł być wybrany do dofinansowania. Warunek nie dotyczy 

przypadków, gdy operacja będzie współfinansowana z dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną. 

Dodatkowo, aby uniknąć opisanego wyżej ryzyka, biuro Stowarzyszenia będzie każdorazowo 

sprawdzać, czy wnioski złożone na konkurs nie figurują na liście beneficjentów Funduszy 

Europejskich, publikowanej na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl na 

podstawie danych pochodzących z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK. 

Obecnie działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków. 

Stowarzyszenie nie posiada biura i nie zatrudnia pracowników. W przypadku wybrania 

Stowarzyszenia LGR „7 RYB” do realizacji LSROR planujemy utworzyć biuro i zatrudnić w 

nim co najmniej 3 osoby na umowę o pracę lub inne umowy cywilnoprawne. Informacje na 

temat planowanego zatrudnienia pracowników są przedstawione w tabeli zamieszczonej 

poniżej.  
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Planowane zatrudnienie oraz obowiązki pracowników biura LGR „7 RYB” 

Liczba etatów może się zmniejszyć. Ilość zatrudnionych osób będzie uzależniona od realizacji LSROR 

 
 

Lp. 
Przewidywane 

stanowiska 

Planowana 

data 

zatrudnienia 

Przewidywany 

wymiar czasu 

pracy 

(lub rodzaj 

umowy) 

Obowiązki pracownika 

Program, z 

którym 

związany jest 

dany 

obowiązek 

1.  Dyrektor 

Biura  

3 miesiące po 

podpisaniu 

umowy na 

realizację 

LSROR 

Pełny etat  

(40 h / tydzień) 

1. - Zarządzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień i 

kompetencji, nie zastrzeżonych przez inne organy Stowarzyszenia. 

2.  Kierowanie pracą Biura Lokalnej Grupy Rybackiej 

 „7 Ryb”. 

3. Czuwanie na tokiem i terminowością zadań wykonywanych przez Biuro 

LGR w tym przekazywanie Prezesowi Zarządu faktur i rachunków w 

terminie umożliwiającym ich terminową zapłatę. 

4. Informowanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o bieżących sprawach Biura 

LGR, w tym: informacji o przychodzącej i wychodzącej korespondencji. 

5.  Nadzór nad przygotowaniem korespondencji do Instytucji Zarządzającej i 

Instytucji Pośredniczącej, oraz jej uzgadnianie z Zarządem. 

6. Współpraca z Zarządem, Komitetem i Komisją Rewizyjną w ramach 

realizacji LSROR poprzez: 

 wykonywanie podejmowanych uchwał oraz zaleceń 

 koordynację pracy Komitetu w ramach jego działań decyzyjnych 

 nadzór nad prawidłowym zarządzaniem projektami w ramach wdrażania 

LSROR oraz  opracowaniem i realizacją innych projektów. 

7. Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych w tym: przygotowanie 

materiałów na  w/w spotkanie oraz informowanie Prezesa Zarządu o 

bieżącym stanie przygotowań. 

8. Kontrola w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania tajemnicy służbowej 

przez pracowników Biura LGR. 

9. Bezpośredni nadzór nad pracownikami Biura LGR. 

10. Informowanie Prezesa Zarządu o postępach lub ewentualnych problemach 

związanych z realizacją operacji. 

11. Prowadzenie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
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pracowników  Biura LGR oraz współuczestniczenie w systemie szkoleń, w tym: 

informowanie Prezesa Zarządu o możliwych szkoleniach i konferencjach. 

12. Udzielanie potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących 

sposobu   przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie. 

13. Koordynowanie i włączanie się w obsługę wniosków o przyznanie pomocy. 

14. Kontrola i monitoring realizowanych operacji w ramach LSROR. 

15. Przygotowanie odpowiednich sprawozdań dla Instytucji Zarządzających i 

Pośredniczących w uzgodnieniu z pracownikami tych instytucji. 

16. Pomoc przy organizacji pracy Komitetu Stowarzyszenia dla celów wdrażania 

LSROR. 

17. Organizowanie i Koordynowanie kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności 

z prawem w sprawach organizacji i funkcjonowania Biura LGR oraz zgłaszanie 

wszelkich  

nieprawidłowości Prezesowi Zarządu. 

18. Planowanie działań związanych z nabywaniem umiejętności, aktywizacją 

mieszkańców  i promocją LGR. 

19. Koordynowanie działań związanych z aktualizacją LSROR. 

20. Sporządzanie informacji z przeprowadzonych kontroli Biura LGR na 

Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia. 

21. Udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach dotyczących osi 4 PO 

RYBY. 

22. Inne polecenia Prezesa Zarządu związane z działalnością Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w zakresie wdrażania LSROR oraz 

funkcjonowaniem Biura LGR „7 Ryb”. 

 

2.  Pracownik ds. 

obsługi 

sekretariatu  

7 miesięcy po 

podpisaniu 

umowy na 

realizację 

LSROR 

40 h / tydzień  

(pełny etat lub 

umowa 

cywilnoprawn) 

1) zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów (dostarczanie i odbiór 

dokumentów z instytucji, urzędów etc.), 

2) ścisła współpraca z pracownikiem – specjalistą ds. wdrażania LSROR oraz 

udzielanie mu niezbędnego wsparcia w codziennych obowiązkach, 

3) koordynacja przepływu poczty, 

4) obsługa urządzeń biurowych: telefon, ksero, faks, poczta e-mail, 

5) zakup oraz gospodarowanie materiałami biurowymi, 

6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

7) gospodarowanie lokalami biurowymi oraz wyposażeniem, 

8) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń, 

PO RYBY 

2007-2013 



 

 83 

9) przygotowywanie sprawozdań, 

10) umieszczanie aktualnych informacji na stronie www.7ryb.pl, 

11) obsługa techniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć, 

delegacji i gości LGR, 

12) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji  

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”,  

13) wspólne przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie 

LGR i realizacje przedsięwzięć  określonych w LSROR, 

14) wspólne przygotowanie wniosków o płatność, 

15) wspólne przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem 

zgodności z warunkami Umów o pomoc, 

16) przekazywanie informacji beneficjentom w sprawie warunków i możliwości 

otrzymania dofinansowania, 

17) udzielanie informacji o działalności LGR telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za 

pośrednictwem Internetu, 

18) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGR w tym 

w szczególności prowadzenie sekretariatu. 

3.  Specjalista 

ds. wdrażania 

LSROR 

4 miesiące po 

podpisaniu 

umowy na 

realizację 

LSROR 

40 h / tydzień 

(pełny etat) 
1) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”  

2) organizacja pracy Komitetu Stowarzyszenia oceniającego operacje, 

3) przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGR i 

realizacje przedsięwzięć  określonych w LSROR, 

4) przygotowanie wniosków o płatność, 

5) monitorowanie podpisywania i realizacji umów, 

6) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności 

z warunkami Umów o pomoc, 

7) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 

8) realizacja projektów Stowarzyszenia i projektów współpracy, w tym działań 

związanych z aktywizacją mieszkańców oraz promocją LGR, 

9) przekazywanie informacji beneficjentom w sprawie warunków i możliwości 

otrzymania dofinansowania, 

10) udzielanie informacji o działalności LGR – telefoniczne, ustnie, pisemnie  lub 

za pośrednictwem Internetu, 

11) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej, 

12) udział w szkoleniach konferencjach warsztatach, kursach, studiach  
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podyplomowych związanych z działaniami podejmowanymi przez LGR 

13) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu, 

14) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacja  

projektów, 

15) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji, 

16) przekazywanie informacji dla beneficjentów w sprawie warunków i  

możliwości otrzymania dofinansowania, 

17) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych 

związanych z obszarem LGR, realizacją LSROR oraz działalnością LGR, 

18) przygotowywanie udziału LGR w targach, konferencjach, szkoleniach,  

imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących  pomóc w 

promocji LGR, 

19) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGR w tym  

zastępstwo pracownika ds. obsługi  sekretariatu, 

20) umieszczanie aktualnych informacji na stronie www.7ryb.pl 

 

 


