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SZCZEGÓŁOWY OPIS WPROWADZANYCH ZMAN  

w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  
na lata 2016-2022 LGR „ZALEW WIŚLANY” 

Lp. Zmiany  Uzasadnienie wprowadzanych zmian w Strategii 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Likwidacja wskaźnika produktu 1.1.1 Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 1.1 

Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybołówstwa. 

 

Likwidacja wskaźnika produktu: 

 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacje 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności  

Planowana zmiana dotyczy likwidacji wskaźnika produktu 1.1.1 Liczba 
operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach 
przedsięwzięcia 1.1 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów 
rybołówstwa. LGR „Zalew Wiślany”  przeprowadziła dwa nabory 
wniosków o dofinansowanie i dotychczas nie było zainteresowania 
Beneficjentów tym działaniem.  
Łączna kwota  wsparcia w latach 2016-2023 dla przedsięwzięcia 1.1.1 
wynosi: 452 472,22 zł i całą tę kwotę planuje się przenieść na operacje  
w ramach przedsięwzięć 1.4 Różnicowanie działalności sektora 
rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru 
zależnego od rybołówstwa i 2.1 Budowa infrastruktury publicznej  
i tradycyjnej dla obszaru.  

2. Zmiana wartości wskaźnika produktu 1.1.2 Liczba operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach 

przedsięwzięcia 1.1 Tworzenie i rozwój systemów przechowywania 

produktów rybołówstwa  

Zmniejszenie planowanego wsparcia 1.1.2 

Planowane w latach 2016-2018 : 835 500,00 zł 
Zmniejszenie wsparcia w latach 2016-2018 do kwoty:  568 048,00 zł 
 
Planowane wsparcie w latach 2019-2021: 556 722,20 zł  

Zmiana wartości wskaźnika produktu wynika z braku zainteresowania 
wśród beneficjentów z sektora rybackiego pozyskiwaniem środków  
w ramach przedsięwzięcia Tworzenie i rozwój systemów 
przechowywania i sprzedaży produktów rybołówstwa poprzez realizację 
operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Brak 
zainteresowania tym działaniem jest związany z nikim 50 % wsparciem 
projektów. W innych programach rybackich w ramach programu 
operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 można uzyskać  
na realizację projektów dużo większe wsparcie (do 80%). W projektach 
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Zmniejszenie wsparcia w latach 2019-2021 do kwoty:  200 000,00 zł 
 

Obecnie wskaźnik produktu: 

1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacje 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 15 
W latach 2016-2018: 10 operacji 
W latach 2019-2021: 5 operacji 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacje 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
W latach 2016-2018: 5 
W latach 2019-2021: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności 

rozporządzeń dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia  
i spójności terytorialnej zakładano wyższe niż 50% wsparcie 
Beneficjentów, jednakże nie wprowadzono tej zmiany.  
Łączna kwota  wsparcia w latach 2016-2023 dla przedsięwzięcia 1.1.2 
wynosi: 1 392 222,00 zł, i część z tej kwoty planuje się przenieść na 
operacje w ramach przedsięwzięć 1.4 Różnicowanie działalności sektora 
rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru 
zależnego od rybołówstwa i 2.1 Budowa infrastruktury publicznej i 
tradycyjnej dla obszaru.  

3. Likwidacja przedsięwzięcia 1.2.1 Zwiększenie roli organizacji 

rybackich, w tym wskaźnika produktu 1.2.1.1 Liczba organizacji, 

które uzyskały wsparcie  

Likwidacja przedsięwzięcia: 

1.2.1 Zwiększenie roli organizacji rybackich  

Grupy docelowe: sektor rybacki, organizacje rybackie, instytuty badawcze 
Sposób realizacji: konkurs, operacja własna 
Likwidacja wskaźnika produktu: 

1.2.1.1 Liczba organizacji, które uzyskały wsparcie  
Jednostka miary: podmiot 

Planowana zmiana dotyczy likwidacji przedsięwzięcia 1.2.1 Zwiększenie 
roli organizacji rybackich, w tym wskaźnika produktu 1.2.1.1 Liczba 
organizacji, które uzyskały wsparcie. LGR „Zalew Wiślany”  
przeprowadziła dwa nabory wniosków o dofinansowanie i dotychczas nie 
było zainteresowania Beneficjentów tym działaniem.  
Łączna kwota  wsparcia w latach 2016-2023 dla przedsięwzięcia 1.2.1 
wynosi: 139 222,22 zł i całą tę kwotę planuje się przenieść na operacje  
w ramach przedsięwzięć 1.4 Różnicowanie działalności sektora 
rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru 
zależnego od rybołówstwa i 2.1 Budowa infrastruktury publicznej  
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Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności 

i tradycyjnej dla obszaru. 

4. Likwidacja przedsięwzięcia 1.2.2 Badania naukowe Zalewu Wiślanego, 

w tym wskaźnika produktu 1.2.2.1 Liczba operacji/badań, które 

przeprowadzono na Zalewie Wiślanym 

Likwidacja przedsięwzięcia: 

 1.2.2 Badania naukowe Zalewu Wiślanego 
Grupy docelowe: organizacje rybackie, instytuty badawcze 
Sposób realizacji: konkurs, operacja własna 
Likwidacja wskaźnika produktu: 

1.2.2.1 Liczba operacji/badań, które przeprowadzono na Zalewie Wiślanym  
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności 

Planowana zmiana dotyczy likwidacji przedsięwzięcia 1.2.2. Badania 
naukowe Zalewu Wiślanego, w tym wskaźnika produktu 1.2.2.1 Liczba 
operacji/badań, które przeprowadzono na Zalewie Wiślanym. 
LGR „Zalew Wiślany”  przeprowadziła dwa nabory wniosków o 
dofinansowanie i dotychczas nie było zainteresowania Beneficjentów tym 
działaniem.  
Łączna kwota  wsparcia w latach 2016-2023 dla przedsięwzięcia 1.2.2 
wynosi: 120 211,10 zł i całą tę kwotę planuje się przenieść na operacje  
w ramach przedsięwzięć 1.4 Różnicowanie działalności sektora 
rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru 
zależnego od rybołówstwa i 2.1 Budowa infrastruktury publicznej  
i tradycyjnej dla obszaru. 

5. Likwidacja przedsięwzięcia 1.3 Kształtowanie wiedzy, w tym 

wskaźnika produktu 1.3.1 Liczba operacji, których celem było 

szkolenie kadr 

Likwidacja przedsięwzięcia: 

 1.3 Kształtowanie wiedzy 
Grupy docelowe: sektor rybacki, mieszkańcy obszaru w tym grupy 
docelowe 
Sposób realizacji: konkurs, operacja własna 
Likwidacja wskaźnika produktu: 

1.3.1 Liczba operacji, których celem było szkolenie kadr  
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 

Planowana zmiana dotyczy likwidacji przedsięwzięcia 1.3 Kształtowanie 
wiedzy, w tym wskaźnika produktu 1.3.1 Liczba operacji, których celem 
było szkolenie kadr. LGR „Zalew Wiślany”  przeprowadziła dwa nabory 
wniosków o dofinansowanie i dotychczas nie było zainteresowania 
Beneficjentów tym przedsięwzięciem.   
Łączna kwota  wsparcia w latach 2016-2023 dla przedsięwzięcia 1.3.1 
wynosi: 27 844,44 zł i całą tę kwotę planuje się przenieść na operacje  
w ramach przedsięwzięć 1.4 Różnicowanie działalności sektora 
rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru 
zależnego od rybołówstwa i 2.1 Budowa infrastruktury publicznej  
i tradycyjnej dla obszaru. 



4 

 

operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna, listy obecności, programy szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe 

6.  Zmiany wartości wskaźników produktów: 1.4.1.1 Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach 

przedsięwzięcia 1.4.1 Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z 

turystyką. 

Planowana zmiana dotyczy również zwiększenia wsparcia 

przedsięwzięcia 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4 i 1.4.1.5  

w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie: 54 222,22 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   100 000,00 zł 
Obecnie wskaźnik produktu: 

1.4.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 4 
Wartość w latach 2016-2018: 2 
Wartość w latach 2019-2021: 1 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumenty 
rejestrowe przedsiębiorstwa, dokumentacja fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

1.4.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 2 
Wartość w latach 2016-2018: 1 
Wartość w latach 2019-2021: 1 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 

Należy skorygować łączną wartość wskaźników działania 1.4.1.1 z 4 
operacji na 3 operacje, ponieważ ujęta w Strategii wartość w latach 2016-
2018 wynosi 2 operacje, a w latach 2019-2021 1 operacja, co łącznie daje 
wynik 3 operacje. Ponadto, dodatkowo planuje się zmniejszyć jeszcze 
wartość końcową wskaźnika produktu do 2 operacji 
Planuje się dokonać zmian wartości wskaźnika produktu: 1.4.1.1 Liczba 
operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach 
przedsięwzięcia 1.4.1 Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z 
turystyką. Zmiany wskaźników produktu w ramach przedsięwzięcia 1.4 
wynikają ze zmian zapotrzebowania Beneficjentów. Obserwujemy 
niewielkie zainteresowanie otwieraniem nowych przedsiębiorstw, dlatego 
też wartość wskaźnika produktu planujemy obniżyć z 4 do 2 operacji, 
natomiast widzimy duże zainteresowanie wśród Beneficjentów 
wsparciem firm już istniejących, doposażeniem ich, rozbudową.  
Dzięki likwidacji przedsięwzięć 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.3 oraz 1.1.2 poprzez 
obniżenie kwoty wsparcia tego działania i przeniesieniu tych środków do 
przedsięwzięcia 1.4. LGR „Zalew Wiślany” będzie mógł zrealizować 
zakładane wskaźniki i cele oraz zostaną wykorzystane środki na obszarze 
objętym Strategią.   
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operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumenty 
rejestrowe przedsiębiorstwa, dokumentacja fotograficzna 
Planowana zmiana dotyczy również zwiększenia wsparcia 

przedsięwzięcia 1.4.1.2 w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie: 246 499,99 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:  500 000,00 zł 
 
Planowana zmiana dotyczy również zwiększenia wsparcia 

przedsięwzięcia 1.4.1.3 w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie: 78 833,33 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   270 000,00 zł 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
 
Planowana zmiana dotyczy również zwiększenia wsparcia 

przedsięwzięcia 1.4.1.4 w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie: 246 111,10 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   500 000,00 zł 
Obecnie wskaźnik produktu: 

1.4.1.4 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 
Jednostka miary: obiekt 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 10 
Wartość w latach 2016-2018: 6  
Wartość w latach 2019-2021: 4 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
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Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

1.4.1.4 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 
Jednostka miary: obiekt 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
Wartość w latach 2016-2018: 3  
Wartość w latach 2019-2021: 4 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
 
Planowana zmiana dotyczy również zwiększenia wsparcia 

przedsięwzięcia 1.4.1.5 w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie: 207 277,77 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   250 000,00 zł 

7. Zmiany wartości wskaźników produktów 1.4.2.1 Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i 1.4.2.2 Liczba 

operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w 

ramach przedsięwzięcia 1.4.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

obszaru  

Obecnie wskaźnik produktu: 

1.4.2.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 3 
Wartość w latach 2016-2018: 2  
Wartość w latach 2019-2021: 1 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumenty 
rejestrowe przedsiębiorstwa, dokumentacja fotograficzna 

Zmiany wartości wskaźników produktów 1.4.2.1 Liczba operacji 
polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach 
przedsięwzięcia 1.4.2 1 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 
z 3 operacji na 2 operacje ma związek z małym zainteresowaniem 
Beneficjentów działaniem otwierania swojej działalności, nieduże 
wsparcie przy dużych wymaganiach m.in. związanych z zatrudnieniem 
pracowików. 
 
Dzięki likwidacji przedsięwzięć 1.1.1, 1.2, 1.3 i poprzez obniżenie kwoty 
wsparcia z działania 1.1.2 oraz przeniesieniu tych środków do 
przedsięwzięcia 1.4. LGR „Zalew Wiślany” będzie mógł zrealizować 
zakładane wskaźniki i cele oraz zostaną wykorzystane środki finansowe 
na obszarze objętym Strategią. Obserwujemy wzrost zainteresowania 
wśród Beneficjentów z sektora społeczno-gospodarczego oraz rybackiego 
realizacją projektów w ramach działania 1.4.  
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Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

1.4.2.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 2 
Wartość w latach 2016-2018: 1  
Wartość w latach 2019-2021: 1 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumenty 
rejestrowe przedsiębiorstwa, dokumentacja fotograficzna 
Obecnie wskaźnik produktu: 

1.4.2.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
Wartość w latach 2016-2018: 4  
Wartość w latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

1.4.2.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 6 
Wartość w latach 2016-2018: 3  
Wartość w latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
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fotograficzna 
Zwiększenie wsparcia przedsięwzięcia 1.4.2.1 Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i 1.4.2.2 Liczba 

operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w 

ramach przedsięwzięcia 1.4.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

obszaru w latach 2019-2021: 

Planowane wsparcie 1.4.2.1: 29 611,11 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   80 000,00 zł 
Planowane wsparcie 1.4.2.2: 59 222,24 zł 
Zwiększenie wsparcia do kwoty: 120 000,00 zł 

8.  Zmiany wartości wskaźników produktów: 2.1.1 Liczba obiektów 

dziedzictwa historycznego, kulturalnego lub przyrodniczego objętego 

wsparciem, 2.1.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru i 2.1.3 Liczba 

podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR: 

Obecnie wskaźnik produktu: 

2.1.1  Liczba obiektów dziedzictwa historycznego, kulturalnego lub 
przyrodniczego objętego wsparciem 
Jednostka miary: obiekt  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
Wartość w latach 2016-2018: 5  
Wartość w latach 2019-2021: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.1.1  Liczba obiektów dziedzictwa historycznego, kulturalnego lub 
przyrodniczego objętego wsparciem 
Jednostka miary: obiekt  

 
Dzięki likwidacji przedsięwzięć 1.1.1, 1.2, 1.3 i poprzez obniżenie kwoty 
wsparcia z działania 1.1.2 i 1.1.3 oraz przeniesieniu tych środków do 
przedsięwzięcia 1.4 i 2.1. LGR „Zalew Wiślany” będzie mógł 
zrealizować zakładane wskaźniki i cele oraz zostaną wykorzystane środki 
finansowe na obszarze objętym Strategią.  
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Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 4 
Wartość w latach 2016-2018: 2  
Wartość w latach 2019-2021: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Obecnie wskaźnik produktu: 

2.1.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających 
w sferze lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 
historycznego obszaru 
Jednostka miary: operacja 

Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
Wartość w latach 2016-2018: 4  
Wartość w latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.1.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających 
w sferze lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego  
i historycznego obszaru 
Jednostka miary: operacja 

Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 3 
Wartość w latach 2016-2018: 1  
Wartość w latach 2019-2021: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
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Obecnie wskaźnik produktu: 

2.1.3 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 
jednostka miary: podmiot 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 7 
Wartość w latach 2016-2018: 4  
Wartość w latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.1.3 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 
Jednostka miary: podmiot 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 6 
Wartość w latach 2016-2018: 3  
Wartość w latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
 

Zwiększenie wsparcia przedsięwzięcia 2.1.1 Liczba obiektów 

dziedzictwa historycznego, kulturalnego lub przyrodniczego objętego 

wsparciem, 2.1.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze zachowaniem lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru i 2.1.3 Liczba 

podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w 

ramach realizacji LSR w ramach 2.1 Realizacja inicjatyw związanych 

z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru w latach 2019-
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2021: 

Planowane wsparcie 2.1.1: 216 111,10 zł  
Zwiększenie wsparcia do kwoty:   386 111,10.zł 
Planowane wsparcie 2.1.2: 138 055,55 zł 
Zwiększenie wsparcia do kwoty: 308 055,55 zł 
Planowane wsparcie 2.1.3: 138 055,55 zł 
Zwiększenie wsparcia do kwoty: 263 757,49 zł 

9. Korekta wartości wskaźników w ramach przedsięwzięcia 2.2 Działania 
promocyjne 
Obecnie wartości wskaźnika produktu: 

2.2.1 Liczba operacji obejmujących promocję obszaru  
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 12 
W latach 2016-2018: 6 operacji 
W latach 2019-2021: 8 operacji 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.2.1 Liczba operacji obejmujących promocję obszaru  
Jednostka miary: operacja  
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 12 
W latach 2016-2018: 5 operacji 
W latach 2019-2021: 7 operacji 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 

W Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 
2016-2022 LGR „Zalew Wiślany” jest błąd rachunkowy. Wartość 
operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2 Działania promocyjne wynosi 12, 
przy czym w  latach 2016-2018 ujęto 6 operacji i w latach 2019-2021 
ujęto 8 operacji, co po zsumowaniu daje wynik 14 operacji. Jednakże 
planujemy zmniejszyć liczbę operacji w ramach 2.2 Działania 
promocyjne w latach 2016-2023 do ilości właśnie 12 operacji. Dlatego, 
też zostawiamy wartość ogólna końcową na niezmienionym poziomie 12 
operacji, tylko nastąpi zmiana wartości wskaźnika w poszczególnych 
latach 2016-2018 i 2019-2021. Po jednej operacji mniej w każdym 
przedziale czasowym.   
 

10. Zmiana wartości wskaźnika produktu 2.3.2 Liczba operacji 

obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze ochrony 

środowiska w ramach przedsięwzięcia 2.3 Wzrost potencjału 

Zmiana wartości wskaźnika produktu 2.3.2 w latach 2016-2018 ma  
na celu dostosowanie liczby operacji do zainteresowania Beneficjentów 
danym działaniem przy założonych w budżecie środkach na ten cel. 
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środowiska  

Obecnie wskaźnik produktu: 

2.3.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających 
w sferze ochrony środowiska 
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa: 0 
Wartość końcowa: 7 
W latach 2016-2018: 4 
W latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.3.2 Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających 
w sferze ochrony środowiska 
Jednostka miary: operacja 
Wartość początkowa: 0 
Wartość końcowa: 6 
W latach 2016-2018: 3 
W latach 2019-2021: 3 
Źródło danych/sposób pomiaru: sprawozdania końcowe z realizacji 
operacji beneficjentów, informacja o zleceniu płatności, dokumentacja 
fotograficzna 
 
 

Zmiana polega na zmniejszeniu o jedną operację do realizacji w okresie  
2016-2018, zatem zmniejszy się końcowa wartość wskaźnika produktu z 
7 operacji do 6 operacji.   

11.  Zmiana wartości wskaźnika produktu 2.4.1.2 Działania służące 

aktywizacji społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia  

2.4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej 

Obecnie wskaźnik produktu: 

2.4.1.2 Liczba podmiotów którym udzielono doradztwa 
Jednostka miary: podmiot 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 

Chęć zmiany wartości wskaźnika produktu 2.4.1.2 Działania służące 
aktywizacji społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia  
2.4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej jest 
spowodowana zbyt optymistyczną prognozą ilości podmiotów, którym 
zamierza się udzielić doradztwa. Jest to związane m.in. z tym, iż dany 
podmiot składa wnioski w ramach naborów na dwa czy trzy działania, czy 
konsultuje z pracownikami biura LGR dany projekt kilka razy i jest mimo 
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Wartość końcowa 2023 r.: 350 
W latach 2016-2018: 200 
W latach 2019-2021: 150 
Źródło danych/sposób pomiaru: rejestr świadczonego doradztwa 
Propozycja zmiany wskaźnika produktu: 

2.4.1.2 Liczba podmiotów którym udzielono doradztwa 
Jednostka miary: podmiot 
Wartość początkowa 2016 r.: 0 
Wartość końcowa 2023 r.: 200 
W latach 2016-2018: 130 
W latach 2019-2021: 70 
Źródło danych/sposób pomiaru: rejestr świadczonego doradztwa 

to liczony tylko raz w statystykach, jako jeden podmiot-beneficjent.  
 

12. Likwidacja wskaźników rezultatu 1.2.1 Liczba osób uczestniczących  

w posiedzeniach społecznej grupy ds. rybołówstwa i 1.2.2 Liczba zmian 

aktów prawnych dot. środków zarządzania na podstawie rekomendacji 

grupy ds. rybołówstwa  

Likwidacja wskaźników rezultatu: 

Wr.1.2.1 Liczba osób uczestniczących w posiedzeniach społecznej grupy 
ds. rybołówstwa 
Jednostka miary: średnio osoba/rok 
Stan początkowy 2016 rok: 0 
Plan na 2023 rok: 30 
Źródło danych/sposób pomiaru: listy obecności, ankiety monitorujące 
dostarczane przez beneficjentów 
Wr.1.2.2 Liczba zmian aktów prawnych dot. środków zarządzania na 
podstawie rekomendacji grupy ds. rybołówstwa  
Jednostka miary: sztuka 
Stan początkowy 2016 rok: 0 
Plan na 2023 rok: 2 
Źródło danych/sposób pomiaru: baza danych aktów prawnych OIRM 
Gdynia 

Zakładane do realizacji wskaźniki rezultatu 1.2.1 Liczba osób 
uczestniczących w posiedzeniach społecznej grupy ds. rybołówstwa  
i 1.2.2 Liczba zmian aktów prawnych dotyczących środków zarządzania 
na podstawie rekomendacji grupy ds. rybołówstwa odnoszą się  
do przedsięwzięcia 1.2 Zarządzanie wspólnymi zasobami, które LGR 
„Zalew Wiślany” zamierza zlikwidować ze względu na brak 
zainteresowania Beneficjentów tym działaniem.  
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13.  Likwidacja wskaźnika rezultatu 1.2.3 Liczba osób odwiedzających 

strony internetowe poświęcone zagadnieniom rybackim obszaru (fora, 

portale) 

Likwidacja wskaźnika rezultatu: 

Wr.1.2.3 Liczba osób odwiedzających strony internetowe poświęcone 
zagadnieniom rybackim obszaru (fora, portale) 
Jednostka miary: wejść rocznie 
Stan początkowy 2016 rok: 0 
Plan na 2023 rok: 500 
Źródło danych/sposób pomiaru: ankiety monitorujące dostarczane przez 
beneficjentów, sprawozdania beneficjentów, foldery i materiały 
promocyjne, licznik stron www 

Zakładane do realizacji wskaźniki rezultatu 1.2.3 Liczba osób 
odwiedzających strony internetowe poświęcone zagadnieniom rybackim 
obszaru (fora, portale) odnoszą się do przedsięwzięcia 1.2 Zarządzanie 
wspólnymi zasobami, które LGR „Zalew Wiślany” zamierza zlikwidować 
ze względu na brak zainteresowania Beneficjentów tym działaniem. 

14. Likwidacja wskaźników rezultatu 1.3.1 Liczba osób, które podniosły 

wiedzę zawodową w tym liczba osób z grup defaworyzowanych 

objętych ww. wsparciem i 1.3.2 Liczba stypendiów dla osób z sektora 

rybackiego zakończonych zdobyciem wykształcenia 

 Likwidacja wskaźników rezultatu: 

Wr.1.3.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę zawodową w tym liczba 
osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0 
Plan na 2023 rok: 50 
Źródło danych/sposób pomiaru: ankiety monitorujące dostarczane przez 
beneficjentów, sprawozdania beneficjentów, listy obecności, certyfikaty 
Wr. 1.3.2 Liczba stypendiów dla osób z sektora rybackiego zakończonych 
zdobyciem wykształcenia 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0 
Plan na 2023 rok: 4 
Źródło danych/sposób pomiaru: ankiety monitorujące dostarczane przez 
beneficjentów, sprawozdania beneficjentów 

Zakładane do realizacji wskaźniki rezultatu 1.3.1 Liczba osób, które 
podniosły wiedzę zawodową w tym liczba osób z grup 
defaworyzowanych objętych ww. wsparciem i 1.3.2 Liczba stypendiów 
dla osób z sektora rybackiego zakończonych zdobyciem wykształcenia 
odnoszą się do przedsięwzięcia 1.3 Kształtowanie wiedzy, które LGR 
„Zalew Wiślany” zamierza zlikwidować ze względu na brak 
zainteresowania Beneficjentów tym działaniem. 
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15.  Korekta jednostki miary wskaźnika oddziaływania 2.1 Wzrost ruchu 

turystycznego na terenie gmin objętych LSR  

Jednostka miary: wskaźnik Shavrata 
Planowana zmiana jednostki miary: wskaźnik Schneidera  

Omyłkowo ujęto wskaźnik Shavrata do pomiaru ruchu turystycznego na 
terenie gmin objętych LSR. Błąd pisarski. Taki wskaźnik nie istnieje.  
Do pomiaru wzrostu ruchu turystycznego planuje się zastosować 
wskaźnik Schneidera. Jest on miernikiem intensywności ruchu 
turystycznego, gdyż wyraża liczbę turystów korzystających z noclegów 
przypadających na 100 mieszkańców danego obszaru. 

16.  Zmiana wskaźnika rezultatu 2.3.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę 

w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących 

przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

Obecnie wskaźnik rezultatu: 

2.3.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, 
w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 350  
Źródło danych/sposób pomiaru: badania własne, ankiety ewaluacyjne 
Propozycja zmiany wskaźnika rezultatu:  

2.3.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, 
w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 200  
Źródło danych/sposób pomiaru: badania własne, ankiety ewaluacyjne 

Chęć zmiany wartości wskaźnika rezultatu 2.3.1 Liczba osób, które 
podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości 
inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu w ramach 
przedsięwzięcia 2.3 Nowoczesna ochrona środowiska jest spowodowana 
zbyt optymistyczną prognozą ilości osób, które podniosą wiedzę  
w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służącym 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu.   
 

17.  Zmiana wskaźnika rezultatu 2.4.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę 

w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa 

Obecnie wskaźnik rezultatu: 

2.4.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych 
spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 350  
Źródło danych/sposób pomiaru: listy obecności, ankiety i raporty 

Chęć zmiany wartości wskaźnika rezultatu 2.4.1 Liczba osób, które 
podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, 
szkoleń i doradztwa w ramach przedsięwzięcia 2.4 Działalność 
Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” jest spowodowana zbyt 
optymistyczną prognozą ilości osób, które podniosą wiedzę w efekcie 
prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa.  
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ewaluacyjne 
Propozycja zmiany wskaźnika rezultatu:  

2.4.1 Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych 
spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 200  
Źródło danych/sposób pomiaru: listy obecności, ankiety i raporty 
ewaluacyjne 

 
 

18.  Zmiana wskaźnika rezultatu 2.4.2 Liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

Obecnie wskaźnik rezultatu: 

2.4.2 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 350  
Źródło danych/sposób pomiaru: listy obecności, dokumentacja 
fotograficzna 
Propozycja zmiany wskaźnika rezultatu:  

2.4.2 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych 
Jednostka miary: osoba 
Stan początkowy 2016 rok: 0  
Plan na 2023 rok: 200 
Źródło danych/sposób pomiaru: listy obecności, dokumentacja 
fotograficzna 

Zmiana wskaźnika rezultatu 2.4.2 Liczba osób uczestniczących  
w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych w ramach przedsięwzięcia 
2.4 Działalność Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” jest 
spowodowana zbyt optymistyczną prognozą ilości osób uczestniczących 
w organizowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych w latach 
2016-2023.  
 
 

 


