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1. CHARAKTERYSTYKA LGD, JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA
REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
1.1 NAZWA; DAT A WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ORAZ NUMER W
KRS
Nazwa stowarzyszenia: Lokalna Grupa Rybacka „ZALEW WIŚLANY”
Data wpisu do KRS: 1 październik 2009r.
Numer w KRS: 0000337530
Forma prawna: Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą o RLKS”
oraz rybacką lokalną grupą działania, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr
791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z
20.05.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”.
1.2 OPIS OBSZARU
Obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” to teren czterech gmin województwa
Warmińsko - Mazurskiego należących do dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego. Ogólna liczba osób
zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wynosi 34 230 osób, co przy powierzchni 651 km2
daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie 52,58 os./km2.
Tabela 1.2.1 Gminy wchodzące w skład LGD wraz z określeniem liczby mieszkańców zameldowanych na ich
obszarze na pobyt stały oraz gęstość zaludnienia.
Lp.
1
2
3

Gmina
Braniewo (gmina wiejska)
Braniewo (gmina miejska)
Frombork (gmina m.
wiejska)
Tolkmicko (gmina m.
wiejska)

4
Ogółem

Powiat
Braniewski
Braniewski
Braniewski
Elbląski

Powierzchnia
(km2)
307
12
124

Ludność
ogółem*
na 1 km2
6261
20
17385
1401
3744
30

208

6840

33

651

34230

52,58

*osób zameldowanych na pobyt stały - na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2013
Źródło: BDR GUS na dzień 31.12.2013

Powierzchnia całego obszaru objętego LSR wynosi 651 km2, co stanowi 2,69% całego terytorium
województwa warmińsko – mazurskiego. Sieć osadniczą obszaru objętego LSR tworzą 42 sołectwa oraz trzy
miasta: Braniewo, Frombork i Tolkmicko. Strategia będzie realizowana wyłącznie z funduszy EFMR na lata
2014-2020. Średnia liczba mieszkańców objętych LSR w województwie warmińsko mazurskim na dzień
31.12.2015 r. wynosi 81 493 osób.
1.3 MAPA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Teren objęty działaniami stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” położony jest w
północno zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego i w jego skład wchodzą cztery gminy.
Gminy będące członkami stowarzyszenia należą do dwóch powiatów: braniewskiego oraz elbląskiego i tworzą
spójną całość o powierzchni 651 km2. Od północy granica LGD przebiega wzdłuż granicy gminy Braniewo
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oraz granicy Polski z Federacją Rosyjską (Obwodem Kaliningradzkim). Od wschodu obszar objęty LSR
graniczy z gminami Lelkowo i Pieniężno. Granicę południową stanowi granica gmin Płoskinia, Młynary,
Milejewo, Miasta Elbląg i gminy Elbląg. Granica zachodnia to gmina leżąca w województwie Pomorskim –
Nowy Dwór Gdański.

Rys.1.3.1 Spójność obszaru objętego LSR wskazująca na spójność przestrzenną

1.4 OPIS PROCESU TWORZENIA PARTNERSTWA

Formalne utworzenie Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” miało miejsce 10 lipca 2009 r. w Starostwie
Powiatowym w Braniewie. Brało w nim udział 38 osób reprezentujących sektor prywatny, 8 przedstawicieli
samorządu terytorialnego oraz 5 przedstawicieli stowarzyszeń.
Zebranie założycielskie poprzedzało szereg inicjatyw, spotkań i konferencji, w których zaangażowanych było
wiele osób z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W poniższej tabeli przedstawiono ważniejsze
spotkania oraz inicjatywy, które zaowocowały utworzeniem oraz późniejszymi zmianami w Stowarzyszeniu.
Tabela 1.4.1 Historia tworzenia LGR Zalew Wiślany oraz jego późniejszymi zmianami.
Lp.
1

Termin i miejsce
spotkania
21.04.2009
Starostwo
Powiatowe
w
Braniewie

Zakres prac

Uczestnicy spotkań/ uchwały

Zapoznano
się
z
głównymi
założeniami
Programu
Operacyjnego
„Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007 – 2013”.
Postanowiono
o
utworzeniu
stowarzyszenia w celu uzyskania
statusu Lokalnej Grupy Rybackiej.

Przedstawiciele miast i gmin Powiatu
Braniewskiego,
Elbląskiego,
organizacji
pozarządowych
oraz
przedsiębiorcy związani z sektorem
rybackim.

4

Lp.
2
3

Termin i miejsce
spotkania
4.05.2009
Urząd
gminy w Tolkmicku
5.05.2009 Starostwo
Powiatowe
w
Braniewie

4

Maj 2009 Urzędy
Gmin
i
miast
Braniewo, Frombork,
Płoskinia,
Tolkmicko, Elbląg,
Gronowo Elbląskie,
Markusy

5

10.07.2009,
Starostwo
Powiatowe
Braniewie
22.07.2009

6

7

Październik
grudzień 2015

8

21 Grudzień 2015
Biuro LGD

Zakres prac

Uczestnicy spotkań/ uchwały

Spotkanie
informacyjne
dla
przedstawicieli sektora rybactwa.
Złożenie deklaracji partnerstwa,
podpisanie
dokumentu
p.t.
„Porozumienie
o współpracy na rzecz utworzenia
Lokalnej
Grupy
Rybackiej”.
Postanowiono
o
dalszym
harmonogramie prac.
Decyzje Rady Gmin o przystąpienia
do Stowarzyszenia.

Przedstawiciele sektora rybactwa z
Tolkmicka.
Przedstawiciele
sektorów
społecznego, gospodarczego oraz
publicznego.

Zebranie założycielskie;
przyjęcie uchwał.
w
Zgłoszenie wpisania Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew
Wiślany” do KRS.

-

Decyzje Rady Gmin o odstąpieniu
od Stowarzyszenia.

Walne zebranie członków

Gmina wiejska Braniewo, Uchwała nr
XXX/05/2009;
Gmina miejska Braniewo, Uchwała nr
XXXII/196/09;
Gmina miejska Frombork, Uchwała
nr XXXVI/232/09;
Gmina wiejska Płoskinia, Uchwała nr
XXX/190/2009;
Gmina miejsko – wiejska Tolkmicko,
Uchwała nr XXXV/240/09;
Gmina wiejska, Elbląg, Uchwała nr
XXXI/172/2009;
Gmina wiejska Gronowo Elbląskie,
Uchwała nr XXII/164/09;
Gmina wiejska Markusy, Uchwała nr
VII/37/2009.
38 osób reprezentujących sektor
prywatny,
8
przedstawicieli
samorządu terytorialnego oraz 5
przedstawicieli stowarzyszeń
Postanowienia Sądu Rejonowego w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
wydanego dnia 1 października 2009r
pod numerem KRS: 0000337530
Gmina Gronowo Elbląskie uchwała
X/90/2015
Gmina Elbląg uchwała XII/96/2015
Gmina Płoskinia uchwała X/81/2015
Gmina Markusy uchwała XII/2015
Przedstawiciele
sektorów
społecznego, gospodarczego oraz
publicznego.

W porównaniu z poprzednią perspektywą pomniejszeniu uległ zasięg terytorialny obszaru objętego LSR
– ze składu stowarzyszenia wyszły cztery gminy: Płoskinia, Markusy, Gronowo Elbląskie, gmina wiejska
Elbląg. Strategia będzie realizowana wyłącznie w gminach Braniewo (gmina miejska i wiejska), Frombork i
Tolkmicko – gminach spójnych terytorialnie i pod względem gospodarki rybackiej.
W najbliższych latach Stowarzyszenie zamierza kontynuować politykę związaną z rozwojem regionu w oparciu
o fundusze rybackie, wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas realizacji LSROR w poprzednim okresie
programowania.
W latach 2010-2015 Lokalna Strategia Obszarów Zależnych od Rybactwa realizowana była na terenie ośmiu
gmin założycielskich. Za pośrednictwem LGR mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorządy
zrealizowały szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru, wykorzystując łącznie kwotę 25 717 598,56 zł
Ogólnie w ramach Osi 4 na lata 2007-2013 LGR Zalew Wiślany wykorzystał 100 % przyznanego
budżetu. Ponadto, przez cały okres wdrażania LSR, biuro LGD prowadziło konsultacje dla beneficjentów oraz
szkolenia związane z ogłaszanymi naborami. W każdej z gmin pracowali wyznaczeni koordynatorzy ds. małych
projektów.
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W latach 2011 – 2015 realizowano operacje związane min. z:















Kształtowaniem pozytywnego wizerunku obszaru pod kątem inwestycji infrastrukturalnych. Wybrane
projekty dotyczyły głównie polepszeniu bazy rekreacyjnej i sanitarnej szkół i przedszkoli. W ramach
planowanych inwestycji przeprowadzono także remonty i budowę deptaka. Wybudowana została także
wieża widokowa. Planowane/wykonane inwestycje przyniosły dwa etaty. Większość inwestycji była
realizowana w gminie Frombork, następnie Gronowo Elbląskie, Tolkmicko i Braniewo.
Budową małej infrastruktury turystycznej w postaci modernizacji przystani, organizacji łowisk
wędkarskich i pól biwakowych
Promocją obszaru i zachowań proekologicznych w postaci organizacji imprez plenerowych. Święto
Śledzia trwale wpisało się w kalendarz imprez regionu.
Wzrost zainteresowań i różnorodności form spędzania czasu przez dzieci i młodzież. W przypadku tej
operacji plener malarski został zorganizowany w ramach „Braniewskiego Lata”, kompleksowego
projektu obejmującego wiele akcji, m.in. koncertów, konferencji, czy konkursów. Co istotne, wszystkie
projekty zostały zorganizowane na terenie gminy Braniewo przez sektor społeczny. W ramach operacji
także biuro LGR zorganizowało konkursy plastyczne, fotograficzne oraz wędkarskie.
Kultywowaniem tradycji i folkloru. Sektor publiczny i społeczny realizował projekty w zakresie
kultywowania tradycji, głównie w zakresie planowanego powstania obiektów typu skanseny rybackie
czy obiekty tradycji.
Inwestycjami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi. Wszystkie projekty dotyczyły zakupu
specjalistycznego sprzętu do zabezpieczenia obszarów Natura 2000 oraz Zalewu Wiślanego.
Przeciwdziałaniem degradacji sektora rybactwa. Związane z budową i wyposażenie gospodarstw
agroturystycznych, barów, smażalni, obiektów turystycznych, budowy łodzi oraz wypożyczalni sprzętu
wodnego. Planowane zatrudnienie miało zwiększyć się o 14 etatów.
Wzrostem konkurencyjności i wartości produktów rybactwa. Zakupiono min. 2 nowoczesne środki
transportu ryb i produktów rybnych, wybudowano chłodnie, magazyny i pomieszczenia socjalne.
Zakupiono urządzenia do wstępnej obróbki ryb.
Rozwojem usług na rzecz mieszkańców. Planowany wzrost zatrudnienia wyniósł 15 etatów.
Zrealizowano przedsięwzięcia takie jak budowa i przebudowa gospodarstw i przedsiębiorstw
turystycznych, budowa łodzi turystycznych czy też założono firmę konsultingową.

Biuro LGR realizowało operacje związane z Nabywaniem wiedzy i popularyzacją obszaru, poprzez badania
obszaru objętego LSROR, działania promocyjne (organizacja targów, druki materiałów promocyjnych,
organizacja imprez plenerowych), organizację konferencji, spotkań promocyjnych, wycieczek, zawodów,
konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży.
Współpraca między LGR z północnej Polski zaowocowała utworzeniem tzw. Północnego Szlaku Rybackiego,
który jako turystyczny szlak kulturowy jest innowacyjnym przedsięwzięciem, łączącym tradycje środowisk
rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem, w spójny projekt kreujący nowy produkt
turystyczny na terenie województw północnej Polski. Inicjatorami oraz gestorami projektu były Lokalne Grupy
Rybackie (LGR) działające na terenie województw: Zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”),
Pomorskiego (Słowińska LGR, LGR „Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, LGR „Kaszuby”) i
Warmińsko-Mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze
Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany”).
Doświadczenie kadr niezbędne do zarządzania LGD oraz doświadczenie członków LGD
w zakresie realizacji operacji w ramach LSR:
 doświadczenie w przygotowaniu, opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
„Zalew Wiślany” (PO RYBY 2007-2013);
 doświadczenie we wdrażaniu, realizacji LSROR „Zalew Wiślany”; Pracownicy biura posiadają
doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu
regionalnym/lokalnym;
 doświadczenie w przeprowadzaniu działań ewaluacyjnych, monitoringowych LGR i LSROR LGR
„Zalew Wiślany”;
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doświadczenie w zarządzania biurem LGR, w nadzorze nad realizacją projektów;
doświadczenie w zarządzaniu funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
doświadczenie w ogłaszaniu i przeprowadzaniu naborów wniosków, Stowarzyszenie przeprowadziło 5
naborów wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013;
wiedza z zakresu funduszy unijnych, możliwości pozyskania dofinansowania; ciągłe doszkalanie
członków LGR - uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych, warsztatach
odnośnie PO RYBY 2007-2013, a obecnie nowej perspektywy 2014-2020;
doświadczenie członków w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków
o płatność, sprawozdań rocznych/końcowych ze środka 4.1 e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej,
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności oraz ze środka 4.2 Wsparcie na
rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (PO RYBY 2007-2013) np. organizacja
FISCHMARKT, budowa Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie w ramach Północnego Szlaku
Rybackiego;
doświadczenie w prowadzeniu bezpłatnego doradztwa wszystkim zainteresowanym dofinansowaniem z
PO Ryby 2007-2013, Oś 4, środek 4.1. LGR samo prowadziło szkolenia dla potencjalnych
beneficjentów (nigdy nie korzystało z usług firm szkoleniowych, doradczych);
doświadczenie w prowadzeniu bezpłatnego doradztwa przy wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie, ale i przy dokumentach rozliczających operacje Wnioskodawców
tj. wnioski o płatność, sprawozdania roczne/końcowe;
dobra znajomość obszaru, ich problemów lokalnej społeczności ze względu na częste spotkania z
mieszkańcami obszaru, konsultacje społeczne, badania obszaru;
wykształcenie ekonomiczne;
wieloletnie doświadczenie finansowe i księgowe;
członkowie stowarzyszenia mają doświadczenie zarówno w pracy w sektorze rybackim,
w pracy na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju obszarów wiejskich, mają doświadczenie
w zarzadzaniu środkami publicznymi związane z piastowaniem funkcji w administracji samorządowej i
organizacjach społecznych;
doświadczenie w realizacji działań prowadzonych przez LGR (w ramach funkcjonowania biura, działań
promocyjnych i aktywizacyjnych lokalną społeczność np. imprezy promocyjne, konkursy plastyczne,
fotograficzne, wędkarskie, konferencje itp.).

Na dzień 28 grudnia 2015, w biurze „LGR Zalew Wiślany” zatrudnione są 2 osoby posiadające powyższe
doświadczenie. Osoby te (Dyrektor Biura, oraz z-ca Dyrektora) są zatrudnione w Biurze od 2011 roku. Plan
szkoleń dla pracowników Biura oraz członków organu decyzyjnego został dodany w załączniku. Wskaźniki
dotyczące sposobu pomiaru udzielonego doradztwa oraz animacji lokalnej zawiera rozdział 5.

1.5 OPIS STRUKTURY LGD WRAZ Z DOKUMENTAMI REGULUJĄCYMI FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Stowarzyszenia jest Statut. Jest on dokumentem
zgodnym z przepisami ustawy o RLKS, zawierającym stosowne postanowienia dotyczące powołania Rady,
zasad członkostwa w tym organie oraz wskazujące na organ nadzoru, którym jest marszałek województwa.
Jak wynika z postanowień Statutu uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie należy do kompetencji Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Statut Stowarzyszenia zawiera jedynie podstawowe elementy wymagane przepisami prawa oraz ogólne
zasady funkcjonowania Stowarzyszenia. Jest to celowe rozwiązanie: Statut jest dokumentem, który ze
względu na swoją rangę, powinien być zmieniany stosunkowo rzadko. Umieszczenie w Statucie szczegółowych
unormowań oznaczałoby konieczność zmiany tego dokumentu za każdym razem, gdy zmienią się np. przepisy
dotyczące PO RYBY 2014 – 2020 lub drobne fragmenty procedury związanej z przeprowadzaniem naborów.
Zgodnie ze Statutem organami Stowarzyszenia są Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna. Szczególnie
istotnymi organami, w kontekście wdrażania LSR, są Zarząd i Rada. Ich funkcjonowanie zostało określone w
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odrębnych regulaminach i nie będą w tym miejscu przytaczane1. Regulaminy te uchwalane i zmieniane są
przez są przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 osoby (w tym dwóch rybaków). Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia oraz
reprezentuje je na zewnątrz. To Zarząd jest organem, który będzie reprezentował LGD w oficjalnych
kontaktach z wnioskodawcami oraz instytucjami zaangażowanymi w realizację RLKS. Zarządowi przysługuje
również inicjatywa we wprowadzaniu zmian w treści dokumentów Stowarzyszenia istotnych z punktu widzenia
wdrażania LSR (co zostało określone w Procedurze zmian kryteriów wyboru operacji, procedur oraz
lokalnej strategii rozwoju).
Rada Stowarzyszenia liczy 14 osób, a w jego skład wchodzi 43% rybaków. Rada jest organem decyzyjnym
Stowarzyszenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o RLKS, odpowiedzialnym za ocenę i wybór
operacji a także za ustalanie kwoty wsparcia. Żadna grupa interesu nie dysponuje w Radzie więcej niż 49%
głosów, co podlega sprawdzeniu na etapie podejmowania uchwały w przedmiocie oceny każdej operacji. W
skład Rady wchodzi także sektor publiczny, który stanowi mniej niż 30% składu Rady. Ponadto w skład Rady
wchodzą także kobiety (4 członków) oraz osoby poniżej 35 roku życia (2 osoby).
Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, to jest to organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Jego funkcjonowanie
reguluje osobny Regulamin, uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
Niezwykle istotnym elementem każdej LGD jest dobrze funkcjonujące biuro. Biuro jest aparatem
administracyjnym Stowarzyszenia odpowiedzialnym za przygotowanie prac organów Stowarzyszenia (Zarządu,
Rady), obsługę interesantów i wnioskodawców zainteresowanych realizacją operacji w ramach LSR oraz za
działania aktywizujące lokalną społeczność. Biuro prowadzi także bieżącą analizę wszystkich wydarzeń
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia – śledzi zmiany w prawie, dokonuje szeregu
czynności w ramach naborów, monitoruje wskaźniki realizacji LSR, organizuje i uczestniczy w spotkaniach z
mieszkańcami obszaru LSR oraz z urzędnikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie RLKS.
Wnioskodawcy zainteresowani realizacją operacji w ramach LSR będą kontaktowali się właśnie z
pracownikami Biura. Biuro Stowarzyszenia działa na podstawie Regulaminu, który jest uchwalany i
zmieniany przez Zarząd. Regulamin Biura określa główne zadania Biura, sposób pracy a także dokonuje
podstawowego podziału zadań między pracowników Biura. Regulamin stanowi załącznik do wniosku o wybór
LSR. Bardziej szczegółowy podział zadań zostaje dokonany w ramach opisów poszczególnych stanowisk.
Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura stanowią
osobny załącznik do wniosku o wybór LSR.
Szkolenia dla pracowników Biura LGD oraz członków organu decyzyjnego zawiera cel szczegółowy 2.4
Działalność Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”, w tym przedsięwzięcie pt: działania służące podnoszeniu
kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.
Plan działania opisany w rozdziale 7 zawiera łącznie 50 osobodni szkoleń dla pracowników Biura w latach
2016-2021 oraz 20 osobodni dla członków organu decyzyjnego.
Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej zawiera cel szczegółowy 2.4 Działalność Stowarzyszenia
LGR „Zalew Wiślany”, w tym przedsięwzięcie pt. Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej.
Działania zakładają udzieleniu doradztwa 350 podmiotów oraz organizacji 20 spotkań informacyjnych.
W zakresie aktywizacji preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia doradczego oferowanego
przez biuro LGD (kryteria wyboru operacji).
Sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa określa ankieta jakości, którą obligatoryjnie wypełni osoba,
której udzielono doradztwa. Ponadto określono wskaźniki świadczące o jakości udzielanego wsparcia Biura
LGD, tj. liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i
doradztwa; liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych oraz liczba osób, które
otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na
realizację LSR, świadczonego w biurze LGD.

1

Stosownie do wskazówek „Poradnika dla LGD w zakresie tworzenia LSR” opracowanego w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, s. 16.
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Opisując organy Stowarzyszenia oraz najważniejsze dokumenty regulujące jego funkcjonowanie nie można
zapomnieć, o tym, że każdy organ zaangażowany w realizację LSR (w szczególności Zarząd i Rada)
zobowiązany jest stosować Procedury dotyczące wdrażania LSR. Procedury te stanowią osobny załącznik do
wniosku o wybór LSR (Procedura przeprowadzania naborów, Procedura realizacji operacji własnych LGD).
Procedury odnoszą się do aktywności Stowarzyszenia, w której biorą udział jego różne organy oraz Biuro. Z
tego względu autorzy LSR zdecydowali się na uregulowanie kwestii związanych procesami przeprowadzania
naborów oraz realizacji operacji własnych w osobnych dokumentach, całościowo normujących dany proces, a
nie fragmentaryzowanie informacji na ich temat w różnych regulaminach. W ten sposób ograniczono treść
regulaminów do postanowień, które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania danego organu Stowarzyszenia.
Regulaminy i Procedury są ze sobą spójne, tworząc kompleksowy system proceduralny realizacji LSR i
funkcjonowania Stowarzyszenia. Funkcjonowanie LGD, zwłaszcza w kontekście przeprowadzania naborów
wniosków, zostało opisane w rozdziale Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania
kryteriów wyboru. Podział zadań pomiędzy poszczególne organy i Biuro oraz zakres regulacji
najistotniejszych dokumentów obrazuje poniższa tabela
Tabela 1.5.1 Podział zadań pomiędzy poszczególne organy Stowarzyszenia i dokumenty
Organ
Walne
Zebranie
Członków

Zarząd

Nazwa dokumentu

Określenie najważniejszych zadań

Statut – ogólne unormowanie, wskazanie
kompetencji Walnego Zebrania Członków




Regulamin Walnego Zebrania Członków
– szczegółowe zasady przeprowadzania
poszczególnych Walnych Zebrań Członków



Statut - ogólne unormowanie, wskazanie
kompetencji i liczby członków Zarządu
Regulamin Zarządu – szczegółowe zasady
funkcjonowania Zarządu, podział
obowiązków pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu, zasady podejmowania
decyzji przez Zarząd, zasady
przeprowadzania posiedzeń Zarządu
Procedury związane z realizacją LSR –
konkretne czynności dokonywane przez
Zarząd w związku z przeprowadzaniem
naborów wniosków, realizacją operacji
własnych LGD oraz zmianą kryteriów
wyboru operacji.













Rada

Statut - ogólne unormowanie, wskazanie
kompetencji i liczby członków Rady
Regulamin Rady – szczegółowe zasady
funkcjonowania, zasady dokonywania
oceny operacji oraz odbywania się
posiedzeń tego organu







Procedury związane z realizacją LSR –
umiejscowienie zadań Rady w szerszym
kontekście – wszystkich czynności
dokonywanych w związku z naborem lub
realizacją operacji własnych LGD
Komisja
Rewizyjna

Statut - ogólne unormowanie, wskazanie
kompetencji i liczby członków Komisji
Rewizyjnej




Najwyższa władza Stowarzyszenia
Podejmowanie uchwał w sprawach
niezastrzeżonych dla innych organów
Powoływanie o odwoływanie członków
pozostałych organów
Uchwalanie zmian Statutu
Uchwalanie LSR oraz zmian w tym dokumencie
Władza wykonawcza Stowarzyszenia
Podejmowanie uchwał dotyczących bieżącego
funkcjonowania Stowarzyszenia
Inicjowanie prac nad najważniejszymi
dokumentami Stowarzyszenia, w tym
opracowaniem i zmianą LSR
Reprezentowanie Stowarzyszenia w relacjach z
wnioskodawcami, beneficjentami, Zarządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
Instytucją Zarządzającą
Zaciąganie zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia;
Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu
naborów w trakcie realizacji LSR
Podejmowanie decyzji o realizacji operacji
własnej LGD, projektów współpracy i innych
działań bezpośrednio związanych z realizacją LSR
Uchwalanie Regulaminu Biura, nadzór nad
funkcjonowaniem Biura, powoływanie Dyrektora
Biura
Prowadzenie spraw majątkowych Stowarzyszenia
Ocena wniosków złożonych w ramach naborów
pod względem ich zgodności z zakresem
tematycznym, LSR oraz kryteriami wyboru
Ustalanie (akceptowanie) kwoty wsparcia
Rozpatrywanie protestów wnioskodawców od
oceny operacji w ramach naborów
Ocena operacji własnej LGD złożonej przez
Zarząd

Kontrola działalność Stowarzyszenia pod
względem zgodności z prawem i Statutem
Ocena pracy organów Stowarzyszenia
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Organ

Biuro

Nazwa dokumentu

Określenie najważniejszych zadań

Regulamin Komisji Rewizyjnej –
szczegółowe zasady funkcjonowania,
zasady zwoływania i przeprowadzania
posiedzeń



Występowanie z wnioskiem o udzielenie
Zarządowi absolutorium

Statut - ogólne unormowanie, wskazanie
podstawowych zadań



Obsługa organizacyjna prac poszczególnych
organów Stowarzyszenia
Czynności związane z ogłaszaniem konkursów
Działalność związana z aktywizacja lokalnej
społeczności i promocją realizacji LSR
Przyjmowanie wniosków złożonych w ramach
naborów
Udzielanie pomocy wnioskodawcom
przygotowującym wnioski
Obsługa administracyjna naborów
(ewidencjonowanie złożonych wniosków,
przygotowanie projektów pism do
wnioskodawców i organów administracji

Regulamin Biura – organizacja i podział
zadań pomiędzy pracowników, ustalenie
zasad funkcjonowania tej jednostki
Procedury związane z realizacją LSR –
poszczególne czynności dokonywanie przez
Biuro w związku z realizacją LSR, tzn.
ogłaszaniem naborów, realizacją operacji
własnych LGD itd.







Zarówno Regulaminy, jak i Procedury, zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ich
umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. W przypadku aktualizacji tych dokumentów,
Stowarzyszenie będzie niezwłocznie umieszczać na swojej stronie internetowej ich aktualną wersję.
Ostatnim aspektem, który należy omówić w tym punkcie są rozwiązania organizacyjno-instytucjonalne
stosowane przez Stowarzyszenie w związku z aktualizacją LSR, regulaminów, procedur i kryteriów wyboru
operacji. Proces aktualizacji lub zmiany tych dokumentów odbywać się będzie z czynnym udziałem lokalnej
społeczności, w szczególności sektora rybackiego działającego na obszarze. Stowarzyszenie przygotowało
specjalną Procedurę ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji. Zakres jej obowiązywania jest szerszy
niż wskazuje tytuł, jej postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie nie tylko w związku z procesem
zmiany kryteriów wyboru operacji, ale także zmiany i aktualizacji LSR oraz innych dokumentów kluczowych z
punktu widzenia realizacji zadań Stowarzyszenia. Stowarzyszenie, w razie potrzeby aktualizacji LSR,
skorzysta z tej procedury, ponieważ ma ona uniwersalny charakter i może być stosowana w przypadku zmian
różnego rodzaju dokumentów związanych z realizacją LSR.
Procedura zakłada czytelny podział zadań w związku ze zmianą kryteriów i zmianą (aktualizacją) innych
dokumentów. Najważniejsze zadania w tym procesie należą do Zarządu, który przy pomocy Biura
przygotowuje projekty zmian i aktualizacji dokumentów. Projektowane zmiany konsultowane są z lokalną
społecznością i Radą, czyli kluczowym organem z punktu widzenia dokonywania wyboru operacji. W trakcie
konsultacji społecznych Stowarzyszanie przewiduje organizacje spotkań konsultacyjnych. Zarząd zadba, aby
sektor rybacki był należycie poinformowany o spotkaniach, a w razie potrzeby zorganizowane zostanie osobne
spotkanie dla osób związanych z sektorem, tak aby ich opinia dotycząca zmian w LSR i innych dokumentach
została wyraźnie wyartykułowana i uzasadniona.

10

2. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
2.1 METODA ANGAŻOWANIA LOKALNEJ SPOŁ ECZNOŚCI

Lokalna Strategia Rozwoju „Zalew Wiślany” powstała w oparciu o metodę partycypacyjno-ekspercką z
wykorzystaniem tzw. TRÓJKĄTA WSPÓŁPRACY, która polega na wykorzystaniu trzech metod pracy nad
strategią, tj.:

Eksperckiej - zaangażowanie różnego rodzaju ekspertów, w szczególności moderatorów czy
analityków (badania i analizy statystyczne)

Urzędniczej polega na wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji
samorządowych i publicznych (urzędy gmin tworzących obszar LGR Zalew Wiślany, podległe im jednostki
we wszystkich dziedzinach mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej i jakość życia mieszkańców)

Partycypacyjnej, jako kluczowej części całej metodologii. Polega ona na zaangażowaniu
mieszkańców, wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli społeczności lokalnej
obszaru LGR Zalew Wiślany (radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych
i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców, mieszkańców).
Trójkąt współpracy to metoda włączania (partycypacji społecznej) przedstawicieli różnych środowisk
tworzących wspólnotę lokalną obszaru LGR Zalew Wiślany do prac nad budową, wdrażaniem, ewaluacją i
aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Trójkąt współpracy przyjął m.in. formułę dedykowanej grupy roboczej pracującej głównie w formie ekonsultacji, którą będą tworzyli przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i
organizacji pozarządowych, będący zarówno członkami LGD, jak i potencjalnymi beneficjentami oraz
partnerami realizacyjnymi poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w LSR.
Zatem partycypacyjny charakter LSR wynika z ciągłego zaangażowania wszystkich interesariuszy dokumentu
w proces powstawania kluczowych zapisów strategii. Dlatego też w procesie opracowywania LSR, jako
kluczowe – obok danych wynikających ze statystyki publicznej – uznawano informacje pochodzące z
szerokich konsultacji społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele głównych grup istotnych z punktu
widzenia realizacji zapisów dokumentu: przedstawiciele wspólnot samorządowych, mieszkańcy obszaru LGD,
członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz lokalni wytwórcy.
Spotkania partycypacyjne miały charakter metody FRDL. Metoda ta zawierała zarówno element ekspercki, jak
i element partycypacyjny. W tej metodzie zalecane było stworzenie zespołu partycypacyjnego, którego liderem
był animator. Dodatkowo, w projekcie zespół partycypacyjny miał wsparcie w postaci doradcy – eksperta
zewnętrznego.
Na etapie przygotowania nowej strategii biuro LGD przeprowadziło formalny proces konsultacji społecznych w
trakcie których zbierane były opinie mieszkańców gmin na temat planowanych rozwiązań.
Konsultacje były przeprowadzone w kilku formach:


Ankiety dostępnej na stronie internetowej:

https://docs.google.com/forms/d/1vzSzAh245bYsbUHvdENUDLwpePN3CJLsHcqHGfi0EA/viewform


Ankiety w wersji papierowej dostępnej w biurze LGD
Biuro LGD było otwarte w dni robocze w godz. 8 -15. Pracownicy biura udzielali wszelkich informacji na
temat nowej strategii.
Ponadto informacje były dostępne na stronie internetowej biura
www.lgrzalewwislany.pl, mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.



Spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w każdej gminie

W celu przygotowania LSR odbyło się 6 otwartych spotkań z przedstawicielami wszystkich sektorów.
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Lp Gmina
Miejsce
Tolkmicko UG
1

Data
8.09

Etap
1

9.09

1

2

Frombork

UG

3

Braniewo

Biuro LGD 10.09 1

4

Frombork

UG

1.12

2

5

Tolkmicko UG

2.12

2

6

Braniewo

Biuro LGD 3.12

2

Spotkania konsultacyjne były prowadzone metodą partycypacyjno-ekspercką z wykorzystaniem różnego
rodzaju ekspertów, urzędników (wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji
samorządowych i publicznych (min. Urzędu Gminy) oraz przy zaangażowaniu mieszkańców - ich wiedzy i
potrzeb. Przedstawiciele mieszkańców to pojedynczy obywatele, sektor społeczny i gospodarczy oraz
przedstawicielstwo sektora rybołówstwa, ważne w realizacji przedmiotowej Strategii.
ETAP 1 - definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza), identyfikacji grup docelowych
strategii.
Wyzwania stojące przed społecznością lokalną, identyfikowane były w drodze analiz statystyki publicznej oraz
poprzez następujące formy partycypacyjne:










Ankieta elektroniczna CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo
wywiad w formie ankiety on-line. Przygotowana w serwisie ankieta została upubliczniona na stronach
internetowych LGD oraz urzędów gmin (wszystkie 4 gminy obszaru LGD). Mieszkańcy
zidentyfikowali słabe i mocne strony obszaru LGD, a także potencjały oraz preferowane kierunki
działania. Ankieta zawierała także pytania na temat preferowanych form komunikacji zawartych w
Planie komunikacji.
Ankieta audytoryjna – tożsama z ankietą elektroniczną, udostępniana w biurze LGD, miała na celu
zebranie danych od możliwie szerokiego spektrum beneficjentów LSR. Łącznie wypełniono 120 ankiet.
Termin przeprowadzenia obu ankiet: sierpień-wrzesień 2015 r.
Punkt konsultacyjny w biurze LGD - miejsce, w którym interesariusze strategii mogli zapoznać się z
materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z osobami
odpowiedzialnymi za budowę strategii interesujące ich kwestie czy wypełnić ankietę. Termin
przeprowadzenia: sierpień – listopad 2015 r., zrealizowano 15 konsultacji.
Warsztaty dialogu społecznego (warsztat strategiczny z przedstawicielami samorządów gminnych,
Zarządem LGD, przedstawicielami sektora społecznego oraz gospodarczego). Warsztat
skoncentrowany był na określeniu potrzeb rozwojowych w kontekście uwarunkowań lokalnych i ram
działania LGD). W warsztacie uczestniczyło 6 osób, w tym kluczowi przedstawiciele społeczności
lokalnej, sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz zaproszony ekspert. Zdefiniowane
kluczowe grupy docelowe jako istotne w rozwoju obszaru LGD, w tym grupy defaworyzowane. Termin
realizacji: sierpień 2015.
Otwarte spotkania warsztatowe (informacyjno-konsultacyjne), jako jedno z najczęściej stosowanych
narzędzi partycypacyjnych. Na zaproszenie LGD, w spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy
zainteresowani obywatele. W spotkaniach udział wzięło 110 osób.

Efekt: powstanie diagnozy obszaru LGD, określono także słabe i mocne strony LGD (SWOT) oraz
wstępną wersję celów LSR. Określono grupy docelowe LSR.
ETAP 2 - określanie celów i ustalanie ich hierarchii, poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji
strategii, formułowanie wskaźników realizacji LSR.
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Punkt konsultacyjny w biurze LGD - miejsce, w którym interesariusze strategii mogli zapoznać się z
materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z osobami
odpowiedzialnymi za budowę strategii interesujące ich kwestie Termin przeprowadzenia: wrzesień –
listopad 2015 r., zrealizowano 14 konsultacji.



Otwarte spotkania warsztatowe (informacyjno-konsultacyjne) - (3 spotkania w 3 gminach LGD).
Wyniki analiz własnych, danych ankietowych zostały następnie przedstawione w drugiej turze spotkań
konsultacyjnych, przekazano informacje na temat projektu rozporządzenia: obszarach wsparcia,
osobach/podmiotach przewidzianych do objęcia pomocą (beneficjentach), planowanych kwotach oraz
sposobie udzielania pomocy finansowej. Prowadzący spotkania odpowiadał na pytania zebranych,
przybliżając tematykę zapisaną w ustawie i w projekcie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych
zapisów i warunków udzielania pomocy w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i

spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,






Otwarty nabór kart projektowych – interesariusze LGD zgłaszali przedsięwzięcia do realizacji na
terenie LGD, jako odpowiedź na zidentyfikowane przez siebie problemy termin zbierania kart
projektowych: wrzesień-listopad 2015 r.
Konsultacje e-mailowe z pracownikami i władzami LGD, przede wszystkim poprzez działający
dedykowany adres e-mail. Umożliwiały zadawanie pytań, przesyłanie propozycji związanych z LSR.
Adres do konsultacji to: info@lgrzalewwislany.pl
Korespondencję mailową można było wysyłać na adresy pracowników biura oraz Zarządu.
Terminy przyjmowania: sierpień – listopad 2015

Efekt: Zdefiniowane przez interesariuszy pomysły/przedsięwzięcia rozwojowe, które zapewnią rozwój LGD w
kontekście niwelowania czy zmniejszania barier/wykluczenia i wykorzystania potencjału obszaru i
mieszkańców.
Animatorzy dochowali wszelkich starań, aby wybrana forma konsultacji zapewniała szeroki dostęp członków
organizacji społecznych, jak i pojedynczych obywateli z uwzględnieniem środowiska rybaków oraz
potencjalnych grup defaworyzowanych.
Środowisko rybackie zostało poinformowane o celach projektu oraz zebrano ankiety podczas indywidualnych
spotkań związanych z wypełnianiem deklaracji załącznika nr 8.
Wnioski, pomysły, następstwa procesu angażowania społeczności w tworzenie LSR - wyniki tego procesu
znalazły swoje odbicie praktycznie we wszystkich rozdziałach LSR (przede wszystkim: cele, kryteria,
przedsięwzięcia, strategia komunikacyjna, ewaluacja, innowacyjność).
Opis metod angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z określeniem grup docelowych, do
których metody te są skierowane, podczas: monitorowania i oceny realizacji strategii, aktualizacji strategii,
opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru znajduje się rozdziale VII dotyczącym Planu Komunikacji.
Strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny, a wszystkie zawarte w niej propozycje i
rozwiązania, a także cele i przedsięwzięcia wynikają wyłącznie ze wspólnej pracy przedstawicieli
organów stowarzyszenia, pracowników Biura LGD oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym
przede wszystkim grup docelowych strategii (przede wszystkim przedsiębiorców, lokalnych wytwórców, a
także przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz
przedstawicieli grup defaworyzowanych).
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2.2 WNIOSKI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Mieszkańcy obszaru, w tym sektor gospodarczy wskazał na główny cele realizacji strategii jakim jest rozwój
turystyki wykorzystującej położenie nad Zalewem Wiślanym oraz terenami Wysoczyzny Elbląskiej. Chodzi
głównie o inwestycje zawiązane z agroturystyką, turystyką wodną oraz aktywnymi formami spełniania wolnego
czasu. Przykłady przedsięwzięć, które mieszkańcy chcieliby realizować to:








Budowa boisk sportowych, kortów tenisowych
Wyposażenie siłowni
Szkolenie instruktorów żeglarstwa
Budowa i wyposażenie obiektów agroturystycznych
Budowa i wyposażenie łodzi turystycznych
Wyposażenie zakładów szkutniczych
Zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego

Sektor publiczny i społeczny jest zainteresowany projektami z zakresu ochrony środowiska, kontynuacją
rewitalizacji przestrzeni publicznej wykorzystującej tradycję i historię obszaru oraz projektami z zakresu
polityki społecznej, między innymi:












Budowa domu dziennego pobytu
Zakup systemu i urządzenia do pomiaru przepływu wody (ochrona środowiska)
Zakup pomp do przepompowni
Zakup rękawów termokurczliwych do „łatania” kanalizacji
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, ogród botaniczny, rewitalizacja zieleni
Remont pomieszczeń sanitarnych w instytucjach użytku publicznego
Budowa parkingów
Przystań turystyczna
Renowacja kapliczek
Organizacja imprezy – maratonu pływackiego
Wyposażenie Centrum zdrowia i rehabilitacji

Na podstawie katalogu potencjalnych inwestycji określono następnie cele i wskaźniki zawarte w rozdziale 5.
Budżet wraz z przedziałami czasowymi i wskaźnikami przewidziany na tego typu działania określa rozdział 6.
Społeczność rybacka uważa, że stan rybołówstwa na poziomie wskaźników opisanych w rozdziale
dotyczącym diagnozy obszaru tylko pozornie wskazuje na stan dobry. Przy aktualnie przyjętych rozwiązaniach
prawno - organizacyjnych połowów, stanu środowiska Zalewu Wiślanego oraz braku minimalnego wpływu na
decyzje podejmowane przez administrację, rozwój rybołówstwa nie będzie możliwy. Środowisko rybackie
uważa, że warto kontynuować cele poprzedniej strategii, głównie jeśli chodzi o wzrost wartości z prowadzonej
działalności połowowej. Cele te można osiągnąć zarówno poprzez zwiększenie efektywności połowów jak i
wzrost cen surowca rybnego.
Przedstawiciele rybaków chcieliby uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania zasobami,
które obecnie jest jedynie w gestii Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa. Warto też nawiązać współpracę i
instytucjami naukowymi celem przeprowadzenia badań nad selektywnością narzędzi, które obecnie są
zabronione, a które mogę być efektywne na gatunki, które w ramach obowiązujących przepisach są trudne do
pozyskania (np. okoń, ze względu na wielkość dozwolonego oczka na niektórych obszarach). Potrzebne jest
również forum dyskusji środowiska rybackiego z administracją oraz naukowcami. W najbliższym czasie rybacy
nie spodziewają się gwałtownego wzrostu konsumpcji ryb przez mieszkańców oraz turystów. Tym bardziej, że
sezon turystyczny trwa głownie w okresie letnim.
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Działanie naprawcze powinno dwutorowe – w pierwszym etapie sektor chciałby budowy magazynów, chłodni i
skrzynek do przechowywania ryb, aby móc negocjować ceny z pośrednikami, którzy narzucają ceny w
przypadku konieczności sprzedaży ryb z burty.
Według środowiska rybaków kierunki rozwoju powinny się koncentrować na kompleksowym rozwiązaniu
problemów w hierarchii jak poniżej:
Priorytet 1 Dochód uzyskiwany bezpośrednio z rybołówstwa
 Zwiększenie cen sprzedaży ryb poprzez dywersyfikację rynku zbytu, uniezależnienie się od
pośredników
Obecnie w cenie ryby, jaką musi zapłacić konsument jest znaczny zysk pośrednika. Odwrócenie relacji
spowoduje zwiększenie zysków rybaków. Aby to nastąpiło niezbędne są inwestycje w środki
pozwalające ryby przetrzymać w najlepszej kondycji do czasu uzyskania najwyższej ceny, bądź je
przetworzyć i sprzedać bezpośrednio do konsumentów. Możliwość wstępnego przetworzenia produktu
może się wiązać z wypromowaniem lokalnego, rozpoznawalnego produktu na dalszym etapie rozwoju
(Priorytet 2).
Propozycje przedsięwzięć: budowa magazynów chłodniczych i miejsc przetworzenia produktu,
urządzenia do produkcji lodu, pojemniki na ryby, auta do transportu.


Wzrost znaczenia organizacji rybackich, uczestniczenie w procesie zarządzania zasobami.
W obecnym systemie zarządzania (opis w rozdziale 3) rybacy są często grupą pomijaną, traktowaną
jako grupę zainteresowaną wyłącznie czerpaniem korzyści. Tymczasem grupy rybackie posiadają
największą praktyczną wiedzę na temat aktualnego stanu zasobów i są w stanie obserwować ekosystem
w sposób ciągły, czego nie zastąpią nawet kosztowne badania naukowe. Brak otwartego dialogu
pomiędzy administracją, nauką i rybakami prowadzi do konfliktów pomiędzy interesariuszami, które
można rozwiązać powołując forum lokalnego dialogu.
Propozycje przedsięwzięć: powołanie grupy roboczej ds. rybołówstwa zalewowego, rozwój wiedzy i
szkolenia dla rybaków, finansowanie działania organizacji rybackich.



Ochrona zasobów ryb poprzez wyznaczanie aktualnych miejsc tarła i migracji najważniejszych
przemysłowo gatunków ryb. Badania nad selektywnością i innowacjami narzędzi połowowych.
Bez ochrony miejsc tarła i migracji populacje ryb użytkowanych gospodarczo dochody rybaków szybko
ulegną obniżeniu. Pomimo braku wielu informacji na temat skuteczności ochrony ryb po stronie
rosyjskiej, należy zadbać w sposób odpowiedzialny o akwen gospodarowany przez polskich
użytkowników. Ochrona ta powinna jednak uwzględniać aktualne dane na temat tarła i migracji;
obecnie obręby ochronne zostały wyznaczone wiele lat temu, badania nie są prowadzone regularnie, a
jedynie pod kątem prowadzonych inwestycji (Przekop Mierzei). Wyznaczanie ruchomych terminów
ochrony jest w gestii OIRM, pomimo oficjalnego braku współpracy z naukowcami. Podobnie jest w
przypadku dopuszczanie wielkości oczka i rozwiązań konstrukcyjnych – raz podjęte rozwiązania
(nawet wiele lat temu) pozostają w przepisach jako wieloletni dogmat. Nowoczesne i odpowiedzialne
rybołówstwo wymaga elastyczności i współpracy ciągłej na linii administracja – rybacy – naukowcy.
Propozycje przedsięwzięć – powołanie grupy kontaktowej administracja – rybacy – naukowcy,
badania naukowe dotyczące selektywności narzędzi rybackich, forum informacji na temat środowiska
(strona internetowa, spotkania, publikacje)

Priorytet 2 Stworzenie rozpoznawalnego produktu lokalnego
W najbliższym czasie rybacy nie spodziewają się gwałtownego wzrostu konsumpcji ryb przez mieszkańców
oraz turystów. Tym bardziej, że sezon turystyczny trwa głównie w okresie letnim.
W całym województwie warmińsko – mazurskim nie ma zarejestrowanych produktów tradycyjnych
pochodzących z rybactwa, a w regionie lokalnych produktów rybołówstwa. Promocja i stworzenie takich
produktów przyczyni się do powstania turystyki kulinarnej i wzrostu dochodów uzyskiwanych z produktów
rybołówstwa, zarówna dla sektora jak i osób korzystających z jego surowców. Możliwe jest wykorzystanie
produktów lokalnych do promocji obszaru poza granicami administracyjnymi min. targach kulinarnych,
żywności ekologicznej, targach śniadaniowych itp. Ponadto system wytworzenia takiego produktu może
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zapewnić etaty osobom defaworyzowanym, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie na temat lokalnych
produktów.
Na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy SWOT zespół partycypacyjny zadecydował, że
równocześnie będą wdrażane projekty uwypuklające mocne oraz niwelujące słabe strony.
Formułowanie wskaźników i cele LSR.
Przy tworzeniu LSR wykorzystano wnioski z przeprowadzonych analiz i ekspertyz, które powstały podczas
ewaluacji wdrażania poprzedniej Strategii realizowanej z funduszy PO RYBY 2007-2013. Jest to o tyle ważne,
gdyż poprzednio zdecydowano się na szerokie i ambitne cele rozwojowe, które miały wpływ na brak realizacji
niektórych wskaźników, oraz same wskaźniki były trudne do ewaluacji.
W przypadku ich realizacji należy przeprowadzić kompleksowe badania wpływu LSR na obszar w trakcie
realizacji operacji. Być może skala inwestycji i ilość zaangażowanych środków może być na tyle mała, że nie
zostanie to zaobserwowane w bazie danych regionalnych na poziomie NUTS-5.
Obecnie istniejące dane we wspomnianym banku danych regionalnych są bardzo ubogie. Według społeczności
najważniejsze jest zobowiązanie beneficjentów do dostarczenia kopii umów o pracę oraz deklarowanie
udzielonych noclegów czy ruchu turystycznego w przypadku celów związanych z turystyką.
W przypadku rybaków najistotniejsze będzie uzyskanie jak najwyższego zysku z prowadzonej działalności, a
więc głównym wskaźnikiem będą średnie ceny ryb pochodzące z dokumentów pierwszej sprzedaży – dane są w
posiadaniu CMR lub RRW-19 oraz znajdują się w dokumentach pierwszej sprzedaży.
W toku formułowania celów i wskaźników zdecydowano się na węższe, skromniejsze, ale bardziej
precyzyjne cele.
W toku dyskusji wskazano grupy defaworyzowane – bezrobotne kobiety w wieku 50+, długotrwale
bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, osoby z sektora rybołówstwa, które
utraciły pracę w wyniku wycofania jednostek połowowych. W 2016 roku wiele osób z tej grupy utraci
tymczasowe świadczenie po wycofaniu jednostek ( w tym emerytury ze środków 2004-2006). Wskaźniki
realizacji są tak skonstruowane, aby promować zatrudnienie i aktywizację wspomnianych grup.
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3. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
Diagnoza obszaru LGR powstała w oparciu o analizę danych statystyki publicznej, a także z wykorzystaniem
metod partycypacyjnych, w tym przede wszystkim badań społecznych mieszkańców oraz spotkań
warsztatowych w każdej z 4 gmin terytorium LGR Zalew Wiślany. Na bazie analiz, zidentyfikowane zostały
ponadto kluczowe grupy docelowe oraz problemy/wyzwania, jako podstawa do zdefiniowania logiki
interwencji LSR.
3.1 OPIS SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW STATYSTYCZNYCH

Na terenie objętym LSR po zsumowaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2013 r.,
zameldowanych było łącznie na pobyt stały 34230 osób co stanowiło 2,3 % ludności województwa. Znaczna
większość, bo aż 57% ludzi z obszaru objętego LSR zamieszkuje tereny wiejskie. Miasta zamieszkuje 22 667
osoby, z czego aż 17 385 to mieszkańcy największego miasta na tym terenie – Braniewa. Tereny wiejskie
zamieszkuje 11563 osób, co stanowi 33% populacji obszaru objętego analizą.
Z danych BDR GUS wynika, że liczba ludności w stosunku do roku bazowego (2009) nieznacznie zmalała.
Saldo ludności jest ujemne i wynosi - 179 osób (2019 do 2013).
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Rys. 3.1.1 Stan ludności na obszarze objętym LSR w latach 2009 – 2013. BDR GUS

Jednym z ważniejszych czynników oceny stanu populacji jest udział procentowy ludności w wieku
produkcyjnym. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku na terenie obszaru objętego diagnozą jest
dość zbliżona do struktury w województwie warmińsko-mazurskim. Ludność w wieku przedprodukcyjnym w
2013 r. stanowiła średnio 19% ogółu populacji mieszkającej na tym terenie (w województwie również 19%), w
wieku produkcyjnym 65% (w województwie 64%) a w wieku poprodukcyjnym 15%. W stosunku do 2008 r.
zanotowano spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym o 4 %, taką samą liczbę ludności w wieku
produkcyjnym i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym o 2 %. Dane te świadczą o zachodzącym na tym
terenie procesie starzenia się społeczeństwa. Najkorzystniejszą strukturą ludności według ekonomicznych grup
wieku charakteryzuje się gmina wiejska Braniewo, w której występuje największy odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym i najmniejszy w wieku poprodukcyjnym.
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Rys. 3.1.2 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2013 roku BDR GUS

Cechą omawianego obszaru LGD jest względnie niski wskaźnik przyrostu naturalnego. Średni przyrost
naturalny z lat 2009-2013 wyniósł poniżej 1 promila, podczas gdy w przypadku województwa warmińsko
mazurskiego 1,2 promila.
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Rys. 3.1.3 Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminach objętych LSR oraz województwie warmińsko - mazurskim BDR GUS

Saldo migracji jest ujemne w analizowanych latach, zdecydowanie większe jest w przypadku migracji
wewnętrznych do innych ośrodków administracyjnych. Migracje zagraniczne w znacznym stopniu
wyhamowały po 2009 roku i są nielicznie.
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Rys. 3.1.4 Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych z terenu objętego LSR. BDR GUS
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Gospodarka
W 2013 roku na terenie obszaru LGD zarejestrowanych było 2709 podmiotów gospodarczych (w 2014 roku
liczba ta zwiększyła się do 2732 podmiotów gospodarczych), co stanowiło 2,2% podmiotów zarejestrowanych
w województwie. W stosunku do roku bazowego (2009) zmiana wynosiła tylko 5% i była niewiele niższa od
średniej dla województwa (7%).
Tab. 3.1.1 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2009-2014 na obszarze
LGD, w podziale na miejscowości. BDR GUS
Jednostka terytorialna
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE

114821
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Potencjał gospodarczy obszaru LGD przejawia się także w liczbie podmiotów gospodarczych przypadających
na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W 2013 roku wynosiła ona 111 podmiotów i była niższa od
średniej dla województwa warmińsko mazurskiego (130,6).
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

130,6

138,1

130,3
109,5
69,6

Jednostka terytorialna

Rys. 3.1.5 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminach obszaru LGD w
2013 roku. BDR GUS

Jeśli chodzi o aktywność gospodarczą mieszkańców to nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w nowo
rejestrowanych jednostkach gospodarczych w latach 2010 – 2013. Wskaźnik przedsiębiorczości (osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym) odpowiada trendom
krajowym związanym z mniejszą aktywnością gospodarczą osób zamieszkujących obszary wiejskie.
Analiza struktury gospodarki obszaru LGD w 2013 roku (udział podmiotów z poszczególnych sekcji PKD
2007 w całościowej liczbie podmiotów) wskazuje, że największą grupę stanowią podmioty z sekcji G (handel
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów) – 20,8 % ogółu zarejestrowanych podmiotów. Kolejna wielkościowo
grupa to podmioty z branży L (obsługa rynku nieruchomości) – 14,8% ogółu podmiotów. Na trzecim miejscu
pod względem udziału sytuują się podmioty z sekcji F (budownictwo) – 10,7% całościowej liczby podmiotów.
Istotna grupę przedsiębiorstw stanowią też firmy działające w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo i myślistwo) do
którego zalicza się również rybactwo.
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Rys. 3.1.6 Udział podmiotów gospodarki narodowej w ogóle podmiotów na obszarze LGD wg sekcji PKD w 2013 roku
BDR GUS

Przychody podatkowe gmin objętych LSR
Wskaźnik G, wyliczony dla gmin objętych LSR, czyli wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1
mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2015 r. jest wyższy niż średni obliczony
dla województwa warmińsko mazurskiego i wyniósł 1708,20 (dla województwa 1145,45).
Sytuacja na rynku pracy pozostaje bez zmian w ostatnich latach i utrzymuje się we wszystkich gminach na
poziomie gorszym niż średnia wojewódzka (średnio 16,1 % w 2013). Najwyższe bezrobocie notowane jest w
gminie wiejskiej Braniewo. Bezrobocie w wieku produkcyjnym jest nieco wyższe wśród kobiet.
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Rys. 3.1.7 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w w latach 2009 – 2013. BDR
GUS

Dane powiatowe (2013) 2 , wskazują na rosnące problemy z bezrobociem, które przejawiają się wzrostem
wskaźnikach bezrobocia kobiet (wzrost z 32 do 40%), oraz bezrobocia ludności w wieku 55-64 lat
pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok (wzrost o 8%) w stosunku do roku 2009. Osoby
długotrwale bezrobotne, wraz z przedłużającym się czasem pozostawania poza sferą zatrudnienia, mogą mieć
coraz większe problemy z ponowną adaptacją do wymagań rynku pracy.

2

BDR GUS
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Diagnoza obszaru nie zmienia się od ostatniej analizy dokonanej w 2010 roku.3 Większość osób bezrobotnych
stanowią ludzie do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, osoby bez kwalifikacji i przede wszystkim kobiety.
Jest to grupa wymagająca szczególnego wsparcia w zakresie zdobywania kwalifikacji i przystosowania do
warunków rynku pracy. Na obszarze LGD, za wyjątkiem miast, istnieje niewielka możliwość znalezienia
zatrudnienia, dalszego kształcenia lub szkolenia się przez ludność zamieszkującą ten region. Oferta miejsc, w
których można aktywnie spędzać czas, rozwijać własne zainteresowania, poszerzać wiedzę, jest bardzo
ograniczona, co skutkuje postępującym spadkiem motywacji oraz chęci do pozostania w obszarze
zamieszkania. Może to także doprowadzać do popadania w destrukcyjne społecznie tendencje. W takiej sytuacji
powstaje przyzwyczajenie do bierności i wycofanie z ewentualnego poszukiwania sposobu przerwania takiej
tendencji. Utrwala się postawa roszczeniowa zacierająca możliwości jakiejkolwiek aktywności. Bardzo ciężko
wówczas młodym ludziom poszukiwać alternatywy w miejscu zamieszkania. Wynikiem tego jest ucieczka
młodych osób w poszukiwaniu nowych form aktywności zawodowej do większych ośrodków miejskich i za
granicę.
Na terenie objętym LSR nie ma wielu perspektyw jeśli chodzi o rynek pracy. Duże zakłady przemysłowe
praktycznie nie istnieją. W gminie Braniewo istnieją głównie firmy przeładunkowe związane z handlem z
Rosją, firma transportowa, fabryka mebli oraz browar. Na terenie gminy Frombork istnieją jedynie drobne
firmy handlowo – usługowe oraz tartak. W gminie Tolkmicko zakład produkcyjny działający pod nazwą
MASFROST - producent mrożonych warzyw i owoców. Generalnie mieszkańcy pracują w sektorze usług lub w
turystyce, bądź znajdują zatrudnienie w sąsiednich gminach, głównie miasta Elbląg.
Wskaźniki ruchu turystycznego na obszarze objętym LSR
Pod względem liczby turystycznych obiektów noclegowych w 2014 r. województwo warmińsko-mazurskie
zajmowało 8 lokatę w Polsce. Na terenie objętym LSR liczba obiektów hotelowych oraz miejsc hotelowych
jest jedną z niższych wśród powiatów województwa. Trend liczby turystycznych obiektów noclegowych jest
negatywny. Według danych regionalnych na terenie LGD istnieje 466 miejsc noclegowych.
Tab. 3.1.2 Liczba pokoi w obiektach hotelowych oraz miejsc noclegowych w 2014 roku. BDR GUS.
pokoje

miejsca noclegowe

obiekty hotelowe

hotele

inne

Braniewo

62

130

55

Frombork

61

139

42

Tolkmicko

34

76
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Nasycenie turystyczną bazą noclegową poszczególnych obszarów można porównywać przy pomocy wskaźnika
gęstości bazy noclegowej według Charvata. Przeciętna liczba miejsc noclegowych w relacji do powierzchni w
km2 wyniosła w 2014 r. w województwie 1,6. Gminy objęte LSR cechuje wskaźnik na poziomie 0,2 do 0,4.4

3

4

Analiza w: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 2007-2013, LGR Zalew Wiślany
Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. Urząd Statystyczny Olsztyn ISBN 978-83-63285-32-6
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Rys. 3.1.8 Gęstość bazy noclegowej według powiatów w 2014 r.

Turyści zagraniczni w 2014 r. stanowili prawie 16% korzystających z noclegów w warmińsko-mazurskim.
Najwięcej wśród nich (podobnie jak w 2005 r.) było Niemców (46,5%). Kolejną, jednak znacznie mniej liczną
grupą byli Rosjanie (23,4%), Litwini (4,2%) oraz Francuzi (2,4%). Udział zarówno Niemców, jak i Rosjan
zmniejszył się w analizowanych latach, z kolei w porównaniu z 2005 r. odnotowano więcej turystów z Łotwy i
Estonii. Powiat braniewski (głównie gmina Frombork) należy do najchętniej odwiedzanych miejsc przez
obcokrajowców w województwie. Niestety ich pobyt ogranicza się głównie do jednego dnia, po odwiedzeniu
przede wszystkim Katedry we Fromborku.
Intensywność ruchu turystycznego w poszczególnych obszarach Polski można zbadać przy wykorzystaniu
wskaźników intensywności ruchu turystycznego. Wskaźnik według Schneidera bierze pod uwagę stosunek
liczby korzystających z noclegów w ciągu roku do liczby mieszkańców. Wskaźnik według Charvata bada
stosunek liczby udzielonych noclegów w ciągu roku do liczby mieszkańców. Obydwa wskaźniki są niskie w
skali województwa i wynoszą odpowiednio w przedziale 0,1-0,4 w przypadku Shneidera oraz 0,2-0,4 według
Charvata.
Mały ruch graniczny (MRG)
Od 2011 r. na granicy z obwodem kaliningradzkim obserwuje się dynamiczny wzrost ruchu granicznego. W
2010 r. Straż Graniczna odnotowała 1 451 492 przekroczenia granicy z Rosją, w 2011 – 2 373 517, w 2012 – 4
073 142 (z czego 107 809 w ramach MRG), a w pierwszej połowie 2013 – 2 745 053 (z czego 310 860 w
ramach MRG). Spośród czterech drogowych przejść granicznych z obwodem kaliningradzkim najbardziej
popularne są Grzechotki–Mamonowo II i Gronowo–Mamonowo5 .
Korzyści małego ruchu granicznego to przede wszystkim wzrost obrotów handlowych sięgających milionów
PLN (1 kwartał 2013 -113 mln), wymiana społeczna, naukowa i kulturalna. Wśród turystów w nadzalewowych
smażalniach i restauracjach coraz częściej słyszy się język rosyjski. Wprowadzenie MRG pokazało również
bardzo dużą elastyczność sfery usług (hotele, sieci handlowe), które szybko dostosowały się do klienta z
obwodu kaliningradzkiego. W hotelach, restauracjach czy sklepach zapewniono obsługę i napisy w języku
rosyjskim. Rosyjskojęzyczne oznaczenia pojawiły się również na drogach województwa warmińsko –
mazurskiego. Samorządy województwa warmińsko mazurskiego wskazują natomiast na potrzebę uruchomienia
przewozów kolejowych i autobusowych do obwodu oraz lepszego wykorzystania transportu kolejowego i
autobusowego. Jednak ze względu na ograniczone środki budżetowe Straż Graniczna i Służba Celna
opowiadają się przede wszystkim za rozbudową istniejącej infrastruktury, podobnie jak strona rosyjska. Warto
natomiast rozważyć umożliwienie przekraczania również granicy morskiej i powietrznej na podstawie

5

Dudzińska, Dyner. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia (POLICY PAPER nr 29 (77)

październik 2013 PISM)
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przepustek MRG, co pozwoliłoby na rozwój turystyki morskiej (oraz rozszerzenie działalności portu we
Fromborku).
Problemy społeczne
Problemy lokalnej gospodarki i rynku pracy w sposób bezpośredni przekładają się na sytuację w zakresie
realizowania polityki społecznej na obszarze gmin LGD.
W skali obszaru gmin LGD liczba osób objętych pomocą społeczną w 2013 roku była równa 5 163 osobom.
Obserwowalny jest spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej, który w stosunku do roku bazowego
(2009) wynosił 11% (wartość bezwzględna, nie uwzględnia trendów ludności).
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Rys. 3.1.9 Udział osób objętych pomocą społeczną w liczbie ludności ogółem w roku 2009 i 2013, na obszarze LGR
„Zalew Wiślany”

W skali obszaru LGD odsetek osób objętych pomocą społeczną w liczbie ludności ogółem w 2013 roku
wynosił 15 %, co było wynikiem wyższym od średniej województwa warmińsko – mazurskiego (14%) i
Polski ogółem (8,3%). W tym zakresie widoczne jest duże zróżnicowanie wewnętrzne. Największy odsetek
korzystających odnotowano w przypadku gminie wiejskiej Braniewo (20%), a najmniejszy w przypadku gminy
miejskiej Braniewo (10% osób objętych pomocą społeczną w liczbie ludności ogółem). Ogólnie odsetek osób
objętych pomocą społeczną świadczy o znacznym ubóstwie obszaru i bezrobociu obszaru w porównaniu ze
średnią krajową.
Najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej na terenie gmin obszaru LGD są: ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
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Rys. 3.1.10 Powody udzielania pomocy społecznej na obszarze LGR Zalew Wiślany w 2014 roku. BDR GUS

3.2 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA I UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO – KULTUROWE OBSZARU

Ukształtowanie obszaru gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem tak pod względem formy jak i genezy. Składa się na to sąsiedztwo
trzech diametralnie różnych mezoregionów, których odmienność sekwencji form czyni ten rejon jednym z
najatrakcyjniejszych krajobrazowo zakątków Polski.
Wysoczyzna Elbląska, Równina Warmińska, Wybrzeże Staropruskie to regiony leżące na pograniczu
Polski i Okręgu Kaliningradzkiego, południowej część Pobrzeży Wschodnio-bałtyckich.
System hydrograficzny w otoczeniu Zalewu Wiślanego cechuje się dużą różnorodnością. Mierzeja Wiślana jest
obszarem pozbawionym cieków; przeważają tereny bezodpływowe. Na Wysoczyźnie Elbląskiej i Równinie
Warmińskiej występują liczne naturalne rzeki i potoki, w tym rzeka Bauda i Pasłęka.
Zalew Wiślany – zalew słonawo wodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni
838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), odcięta od Zatoki Gdańskiej przez Mierzeję Wiślaną. Przez
Zalew przebiega granica państwowa pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) - około
43,8% powierzchni i 36% objętości wód należy do Polski, reszta do Federacji Rosyjskiej. Ze względu na małą
głębokość (średnio 2,7 m), objętość wód Zalewu szacuje się na zaledwie 2,3 km3 przy powierzchni wynoszącej
838 km2. Jedyne połączenie z Bałtykiem umożliwia, stale pogłębiana, Cieśnina Pilawska o szerokości 400 i
głębokości 10-12 metrów.
Warto także podkreślić, że wody opadowe niosące z pól żuławskich elementy nawozów zarówno sztucznych
jak i naturalnych powodują wzrost czynników biogennych, które to sprzyjają szybkiemu zarastaniu
przybrzeżnych płycizn. Zalew Wiślany jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym.
Zalew Wiślany jest obszarem objętym siecią NATURA 2000. Na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG w
sprawie ochrony dzikich ptaków utworzono obszar specjalnej ochrony ptaków (OSOP) rangi europejskiej
„Zalew Wiślany" PLB 280010 obejmujący polskie wody morza terytorialnego oraz obszary przyległe
usytuowane na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, o łącznej powierzchni 33.665,7
ha. Z kolei w oparciu o Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i
flory utworzono specjalny obszar ochrony siedlisk „Zalew i Mierzeja Wiślana" o powierzchni około 41 tyś. ha.
Uwarunkowania historyczno - kulturowe
W początkach XIV wieku, gdy Pomorze Gdańskie wraz z częścią Warmii ostatecznie dostało się pod
panowanie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon Cystersów w
zamian za dobra ziemskie w obrębie Żuław Gdańskich, zrzekł się na korzyść Zakonu Krzyżackiego praw
rybołówczych w obrębie Zalewu. Wówczas to, w znacznym stopniu, zwiększono nie tylko intensywność
odłowów, ale również ich zasięg; dokonano jasnego podziału kompetencyjnego organów kontrolno24

podatkowych nadzorujących rybackich użytkowników akwenu (urząd fiszmajstra). Wzmożonej działalności
rybołówczej towarzyszył rozwój handlu i przetwórstwa ryb. W tym okresie prawo połowu ryb wszelkimi
narzędziami połowowymi uzyskali mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych nad Zalewem, np. rybacy z
Tolkmicka w 1359 r. Posiadane dokumenty świadczą o szybkim rozwoju tej gałęzi rybołówstwa. Należy
pamiętać, iż szybkiemu rozwojowi gospodarczemu regionu towarzyszy wzrost liczby ludności, zarówno na
obszarach wiejskich, jak i w obrębie głównych miast regionu: Elbląga, Królewca, Braniewa, Fromborka i
Tolkmicka. Otaczające Zalew Wiślany miasta zaczynają się rozrastać i organizować w nowoczesne ośrodki,
czego wynikiem jest duża liczba zabytków architektury pochodzących z tamtego okresu. Unikatem w skali
europejskiej są zabudowania Wzgórza Katedralnego we Fromborku. Rezydował w nich nieprzerwanie przez 33
lata Mikołaj Kopernik – astronom i matematyk, twórca wiekopomnego dzieła obalającego teorię geocentryczną.
Mniej znane, lecz ciekawe fakty z życia tego wybitnego obywatela Fromborka dotyczą jego działalności na
polu zarządzania dobrami Kapituły Warmińskiej: działalności politycznej i wojskowej oraz tworzenia zrębów
nowoczesnej myśli ekonomicznej. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św.
Andrzeja we Fromborku, w której krypcie pochowany jest Mikołaj Kopernik jest częstym celem wycieczek
krajowych i zagranicznych.
Wobec katastrofalnych powodzi pustoszących Żuławy w XIX wieku rząd pruski podejmuje decyzje o
obwałowaniu Wisły i przyspieszeniu odpływu jej wód poprzez Przekop Wisły. Równocześnie Zalew Wiślany
zostaje systemem śluz niemal całkowicie odcięty od wód wiślanych. Powoduje to głębokie zmiany w obrębie
Zalewu, silnie zmieniając jakościowo i ilościowo skład jego ichtiofauny. Po początkowym okresie zastoju i
strat, gospodarujący na Zalewie rybacy opracowali nowe strategie połowowe w zmieniających się warunkach –
wobec silnego zamulenia dna akwenu, zmniejszył się udział używanych narzędzi aktywnych na rzecz stawnych.
Starano się polepszyć jakość oferowanych ryb, m.in. poprzez przetrzymywanie żywych ryb w portach
macierzystych w specjalnie skonstruowanych sadzach. W okresie międzywojennym głównymi odbiorcami ryb
łowionych w Zalewie Wiślanym były przedsiębiorstwa handlowe i przetwórcze z Gdańska i Królewca.
Należy dodać, że dla regionu nadzalewowego ważną i historycznie uwarunkowaną jest funkcja portowa. Porty
w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym szczycą się wielowiekowymi tradycjami. W rozwoju gospodarczym
obszaru odgrywały pierwszorzędną rolę i były nierozerwalnie związane z rozwojem nie tylko miast, ale także
licznych małych miejscowości nad zalewowych. Ich rozwój postępował w miarę wzrostu wymiany towarowej i
uprzemysłowienia miast i osad. Przewozy były możliwe dzięki sprawnej infrastrukturze technicznej rzek i
kanałów oraz otwartości wód Zalewu Wiślanego.
Największe zmiany na terenach nad zalewowych nastąpiły, gdy na obszarze sąsiadującym z miastem
Elblągiem – w okolicy Kadyn, Suchacza, Nadbrzeża, Kamionka Wielkiego - od XVIII wieku zaczęły
powstawać korzystające z lokalnych zasobów surowca glinianego liczne cegielnie z towarzyszącym im
specyficznym osadnictwem. Równocześnie, w celu usprawnieniu transportu z cegielni, powstała sieć nowych
dróg oraz małych portów służących do wywozu ich wyrobów i sprzedaży na dalszych rynkach.
Charakterystyczna i unikalna architektura obiektów przemysłowych związanych z tą gałęzią wytwórczości
niestety obecnie uległa zapomnieniu i degradacji.
Pod koniec XIX wieku, gdy modny staje się w Prusach wypoczynek na łonie natury, Wysoczyzna Elbląska staje
się ośrodkiem letniskowym i rekreacyjnym; powstają uzdrowiska, zajazdy, parki i restauracje leśne, trasy
krajoznawcze i punkty widokowe.
Szczególną pozycję wśród miejscowości letniskowych zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym piastują
Kadyny. Od końca XIX wieku, gdy właścicielem tej pierwotnie mało znanej wsi został Cesarz Wilhelm II i
urządził tam swą letnią rezydencję, wyrosła ona na znany i modny ośrodek wypoczynkowy i kuracyjny. Z
tamtego okresu pochodzi większość spośród licznych zabytków architektonicznych miejscowości; tworzą one
do dziś wyjątkowy układ ruralistyczny, który w połączeniu z naturalnym pięknem otaczającej przyrody (ujętej
w liczne formy ochrony) do dziś przyciąga rzesze turystów.
Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszarów nadzalewowych sprzyjają uprawianiu
turystyki czynnej w różnej formie. W celu udostępnieniu tych terenów dla turystów wytyczono wiele tras
pieszych, rowerowych, konnych oraz szlaków wodnych. Są to szlaki międzynarodowe prowadzące wokół
Bałtyku, szlak wokół Zalewu Wiślanego, szlaki historyczne związane historią i kulturą mennonicką, z życiem i
działalnością Mikołaja Kopernika i wiele innych.
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Na omawianym terenie znajdują się następujące oznakowane szlaki turystyczne piesze i rowerowe:
 Hanzeatycki międzynarodowy szlak rowerowy (R1),
 Nadzalewowy Szlak Rowerowy (R64),
 Nadmorski Szlak Bursztynowy,
 Szlak Kopernikowski.
Wodne szlaki turystyczne:
 Po wodach Zalewu Wiślanego,
 z Zalewu Wiślanego przez Nogat do rzeki Wisły.
Wszystkie wyżej wymienione szlaki funkcjonują i są oznakowane. Walorem obszaru jest dostępność lądowych
szlaków turystycznych również dla turystów wodniaków, gdyż przebiegają w sąsiedztwie basenów portowych
lub są z nimi połączone siecią dróg. Tworzy to potencjalną możliwość łączenia turystyki wodnej z pieszą.
Niestety, jak na razie - brak informacji i promocji tego typu aktywności. W związku z przewidywanym
wydłużeniem postoju w porcie, zarezerwowanego częściowo na odbywanie wycieczek pieszych przez załogi
jachtów, tworzy się dodatkowa możliwość spędzania miłych chwil na przystani czy w sąsiadujących miastach.
Otwiera to szerokie pole do prowadzenia działalności gastronomiczno – rozrywkowej, wspomaganej
organizacją imprez plenerowych, połączonych z promocją unikalnych potraw z ryb przyrządzanych w oparciu o
lokalną recepturę.
Akwen Zalewu Wiślanego jest zbiornikiem wyjątkowo nadającym się do wykorzystania dla turystyki wodnej.
Wyznaczonych jest wiele torów wodnych dla białej floty (pasażerskiej) i transportu towarowego. Z naturalnych
przyczyn (niesprzyjająca aura, zalodzenie) uprawianie wodniactwa ograniczone jest tylko do kilku miesięcy
rocznie. Jakości wypoczynku i wizerunkowi regionu szkodzą braki w infrastrukturze służącej utylizacji
nieczystości pochodzących z turystycznych jednostek pływających oraz brak zaplecza sanitarnego dla
uprawiających turystykę wodną.
Wokół Zalewu rozmieszczona jest nieliczna baza turystyczna, połączona z rybacką w postaci portów i
przystani min.: w Nowej Pasłęce, Fromborku, Tolkmicku, Kadynach, Suchaczu, Kamienicy Elbląskiej czy
Nadbrzeżu. Niestety nie wszystkie porty i przystanie prowadzą usługi niezbędne dla zaopatrzenia jachtów i
żeglarzy. Brak rozwiniętej bazy usług turystycznych i żeglarskich (często brak podstawowego zaplecza
sanitarnego w przystaniach jachtowych), ograniczona możliwość wypływania na morze oraz rygorystyczne
przepisy dotyczące żeglarstwa na Zalewie Wiślanym ograniczają jego rozwój.
W ramach rozwoju turystyki udało się pozyskać fundusze na projekt „Pętla Żuławska”, zakładający
ponadregionalny zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu
Wiślanego. Obszar objęty Projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną i obejmuje
tereny 15 gmin. Brało w nim udział 16 podmiotów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko –
mazurskiego. W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury
turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych, służącej zarówno
aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz turystyce rekreacyjnej. Na obszarze LGR zrealizowano w
porcie Tolkmicko przebudowę nabrzeża, zbudowano budynek socjalno-sanitarny dla obsługi załóg jachtowych,
oraz zagospodarowano teren wraz z posadowieniem małej architektury, przebudowę i rozbudowę drogi
dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych oraz doprowadzenie mediów.
W nowej Pasłęce umocniono brzeg na długości 172 m. Ponadto wybudowano drogę dojazdową do przystani,
parking oraz linię elektroenergetyczną niskiego napięcia, wodociąg i kanalizację sanitarną. Żeglarze mają do
dyspozycji również kontener sanitarny, pełniący funkcję węzła sanitarnego dla przystani, z toaletami: damską,
męską, oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych, kontener na odpady, pięć punktów poboru wody do
napełniania zbiorników na wodę przez załogi jachtów wraz punktami poboru energii (słupki przyłączeniowe).
Obiekt pomocniczy - most zwodzony. Zbudowano most zwodzony przez kanał portowy przy ujściu do Pasłęki.
Należy zauważyć, że Zalew Wiślany staje się ekologicznie przyjazny turystyce. W ostatnich latach wokół
zalewu powstała sieć nowych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków. Czystość wody w Zalewie
poprawia się, co prowadzi do otwierania kolejnych, od wielu lat nieczynnych kąpielisk. Jest to jednak powolny
proces okresowo zatrzymywany przez silną eutrofizację, której wynikiem jest zniechęcający turystów zakwit
glonów.
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3.3 RYBOŁÓWSTWO NA ZALEWIE WIŚLANYM

Rybactwo po II wojnie światowej było skupione w ramach spółdzielni rybackich. System socjalny w ramach
takiej gospodarki sprzyjał czasami biernym postawom, chociaż możliwość zdobycia znacznych środków
finansowych w ramach ciężkiej pracy były na owe czasu bardzo duże. Związane było to z nadzwyczaj dobrymi
warunkami rybactwa najbardziej pożądanej wtedy ryby – węgorza, którego cena, walory smakowe i duży popyt
ze strony zagranicznych konsumentów stanowił o jej atrakcyjności. Dodatkowo największe zarybienia na
świecie narybkiem szklistym węgorza prowadzono w tym czasie w wodach Polski i samego Zalewu, co
spowodowało wzrost połowów do maksymalnej wielkości 396 ton w 1980 roku.
W latach 80-tych państwo zdecydowało się zezwolić na unikalne w skali kraju zakładanie działalności
gospodarczej przez rybaków. Były to lata najobfitsze pod względem finansowym. W latach 90-tych nastąpił
kres zarybień węgorzem Zalewu Wiślanego, z małymi wyjątkami w 2005 i 2006 roku. Wraz ze spadkiem
zarybień połowy obniżyły się diametralnie. Nadzieje rozbudziły ponownie Rozporządzenie Rady (WE)
1100/2007 wprowadzające Plany Gospodarowania Zasobami Węgorza. Umożliwiły one i dały możliwości
zdobycia środków na zarybienia w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Największe zarybienia od lat
90-tych miały miejsce w latach 2011 – 2014. W tym czasie do wód Zalewu wpuszczono ponad 2,5 mln sztuk
narybku podchowanego węgorza, co po kilku latach przyniesie zwiększone połowy i presję na ten gatunek,
mogąc zmienić ponowne przestawienie się na pułapkowe narzędzia połowowe.
Zarządzanie i organizacja połowów
Wody Zalewu należą do wewnętrznych wód morskich Polski. W konsekwencji, połowy na tym akwenie są
regulowane Ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2015 poz. 222). Zgodnie z
ustawą, rybołówstwo na tych obszarach wykonywać mogą jednostki, które mają licencję połowową oraz
specjalne pozwolenie połowowe. Właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, po zasięgnięciu opinii
instytutu badawczego lub instytutu naukowego, prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, w
zakresie rybołówstwa morskiego, lub szkoły wyższej kształcącej w zakresie rybołówstwa morskiego oraz
organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określa w drodze zarządzenia, stanowiącego akt prawa
miejscowego, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
Specjalne zezwolenie połowowe ważne na Zalewie Wiślanym wydaje również Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Jest ono ważne przez rok kalendarzowy. Kapitan jednostki, który chce
wykonywać rybołówstwo w kolejnym roku musi wystąpić o specjalne pozwolenie połowowe do 31
października roku poprzedniego. Właścicielami łodzi rybackich na Zalewie Wiślanym są osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Wiele łodzi stanowi współwłasność dwóch osób, co jest skutkiem zmiany
zasad prowadzenia rybołówstwa na Zalewie Wiślanym, które wprowadzono w ramach dostosowywania
polskich przepisów do wymogów Unii Europejskiej. W miejsce stosowanego wcześniej limitowania liczby
rybaków uprawnionych do rybołówstwa, w 2004 roku wprowadzono wspomniane wyżej licencje i specjalne
pozwolenia połowowe, które definiują armatora i jednostkę uprawnioną do połowów, a nie osobę fizycznie
wykonującą zawód rybaka.
W przypadku ustalenia limitów połowów decydującą rolę według nowej ustawy ma minister właściwy do spraw
rybołówstwa, który ustala kwoty w przypadku, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna
gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona, mając na uwadze
konieczność zapewnienia równowagi biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku. W tym
przypadku ustalenia odbywają się także podczas posiedzeń Polsko – Rosyjskiej Komisji ds. Rybołówstwa. Jest
to ciało powołane w latach 90-tych, która rekomenduje przyznanie odpowiednich kwot sandacza i leszcza w
zależności od stanu zasobów.
Porty Zalewu Wiślanego
Na Zalewie Wiślanym na obszarze objętym LSR funkcjonuje 5 baz rybackich – Nowa Pasłęka, Frombork,
Tolkmicko, Suchacz i Kamienica Elbląska. Wszystkie porty pozostają w zarządzaniu przez Dyrektora Urzędu
Morskiego w Gdyni, który systematycznie aplikuje o środki pochodzące z Unii Europejskiej na ich rozwój.
W ostatnich latach udało się pozyskać następujące finansowanie na przebudowę oraz remont portów i przystani:
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Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w Porcie Tolkmicko
(zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z portu oraz poprawa warunków bezpiecznej
obsługi jednostek łodziowych i zacumowanych statków, poprawa warunków bezpieczeństwa,
warunków postoju, warunków w miejscach wyładunku lub obsługi statków rybackich),
Modernizacja Nabrzeża Zachodniego w Porcie Tolkmicko,
Modernizacja nabrzeży w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu (z uwagi na bardzo zły stan
istniejącej konstrukcji w basenie Przystani Rybackiej w Suchaczu koniecznym było, w ramach prac
budowlanych, wykonanie modernizacji konstrukcji nabrzeży Wschodniego, Południowego i
Zachodniego, które stanowią umocnienia brzegu przystani w miejscu cumowania jednostek rybackich),
Oświetlenie nabrzeża wschodniego i zachodniego w przystani Suchacz (celem projektu była poprawa
bezpieczeństwa i warunków postoju oraz obsługi statków rybackich)
Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce – Nabrzeże Postojowe (Celem projektu była poprawa
bezpieczeństwa i warunków postoju i obsługi statków rybackich).

Jednostki rybackie i sprzęt połowowy
W polskiej części Zalewu Wiślanego jeszcze w poprzedniej dekadzie rybołówstwem zajmowało się 250
rybaków dysponujących 220 łodziami. W latach 2001 – 2004, wobec spadającej wydajności łowisk, wielu
rybaków zdecydowało się na zmianę profilu działalności na nie związaną z sektorem rybackim. Nieliczni
rybacy, którzy zdecydowali się na taki krok już po 2005 roku, otrzymali odszkodowania wypłacane przez
ARiMR ze środków EFR, w ramach programu SPO 2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013. Część puli środków
finansowych pochodzących z w/w programu posłużyła modernizacji jednostek rybackich. Na przestrzeni
ostatnich siedmiu lat starsze, większe jednostki połowowe zostały zastąpione nowocześnie wyposażonymi,
mniejszymi łodziami, co pociągnęło za sobą możliwość stosowania mniejszych, bardziej ekonomicznych i
ekologicznych jednostek napędowych. Wobec spadku średniej wielkości łodzi używanej do działalności
rybackiej na Zalewie i limitowania ich całkowitej liczby poprzez GT (pojemność brutto jednostki), pojawiła się
możliwość zarejestrowania nowych jednostek na Zalewie przez operujących już rybaków, co w ciągu ostatnich
dwóch lat uwidoczniło się wzrostem liczby jednostek do obecnie zarejestrowanych 62 (2014 rok).
Stosowane narzędzie połowowe to przede wszystkim narzędzia stawne – sieci skrzelowe oraz różnego rodzaju
narzędzia pułapkowe – żaki, mieroża i niewody stawne.
Zatrudnienie w rybołówstwie morskim
Według załącznika 8 w rybołówstwie morskim na terenie gmin zatrudnienie w przeliczeniu na stałe etaty
wyniosło 122 osoby, co stanowiło 100% zatrudnienia w rybołówstwie morskim w województwie Warmińsko –
Mazurskim.
Gatunki będące przedmiotem rybołówstwa – wyładunki i wartość połowów
Najliczniej, choć tylko w krótkim okresie wiosennym, tuż po zejściu lodów, poławianym gatunkiem, jest śledź.
Ryba ta migruje na Zalew Wiślany z Bałtyku przez Cieśninę Piławską. Tarło śledzia jest notowane w obrębie
Zalewu dopiero od ostatnich pięćdziesięciu lat, jednakże jego ciąg tarłowy na tyle masowy, że pozwala osiągać
rybakom niezłe wyniki połowowe. W ciągu ostatnich trzech lat rybacy bazujący w południowej części Zalewu
łowili średnio ponad półtora tysiąca ton tej ryby rocznie. O wielkim znaczeniu śledzia dla rybołówstwa na tym
terenie może świadczyć fakt, iż średnioroczne połowy pozostałych gatunków ryb wynosiły w tym okresie około
220 ton.
Następne ważne gatunki użytkowe rejestrowane w połowach rybackich to leszcz i sandacz. Połowy obu
gatunków podlegają ścisłemu limitowaniu opartemu na ustaleniach Polsko – Rosyjskiej Komisji ds.
Rybołówstwa. Ryby te łowione są w znacznie mniejszych ilościach, tj. około kilkudziesięciu ton rocznie.
Sandacz, jakkolwiek rzadziej poławiany od leszcza, jednak ze względu na wysoką wartość rynkową tej ryby
jest ona ważna dla wyników finansowych rybaków zalewowych. Obecny limit dla tych ryb wynosi
odpowiednio 160 ton leszcza i 100 ton sandacza i nie jest on w pełni wykorzystywany.
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Pozostałe gatunki (okoń, płoć, ciosa), ze względu na niewielką wartość rynkową i niewielkie rozmiary
osobnicze, łowione są mniej chętnie i w mniejszych ilościach.
Stosunkowo rzadko pojawiający się w połowach węgorz (zaledwie na poziomie kilku ton rocznie) ma
wyjątkową pozycję wśród ryb Zalewu – osiąga on wysoką cenę skupu, ponieważ jego mięso jest wybitnie
cenione przez amatorów kulinariów. Część spośród rybaków angażuje znaczne nakłady połowowe w jego
pozyskanie.
Sumaryczna wielkość połowów przez rybaków objętych analizą (bez śledzia) wyniosła w 2014 roku około 300
ton. Połowy śledzia natomiast wyniosły prawie 2 tyś ton, stanowiąc główną wartość przychodu osiąganego z
rybołówstwa.
Poza sezonem „śledziowym” rybacy koncentrują się na połowach leszcza (80 ton w 2014), sandacza oraz
okonia (po 50 ton). Należy dodać, że połowy poza śledziem od 2012 roku systematycznie wzrastają.
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Rys. 3.3.1 Wyładunki (w tonach) według gatunków w portach objętych strategią w latach 2012-2014 (bez śledzia). Dane
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Rys.3.3.2 Wyładunki (w tonach) według gatunków w portach objętych strategią w latach 2012-2014 (ze śledziem). Dane
CMR

Naturalnym uzupełnieniem łańcucha produkcyjnego jest obróbka pozyskanego surowca rybnego oraz obrót tym
surowcem. W związku z ograniczeniem kosztów transportu większość firm zajmujących się przechowywaniem
i wstępną obróbką ryb zlokalizowana jest w pobliżu portów rybackich. Sytuację taką mamy w okolicach portów
we Fromborku, Tolkmicku i Nowej Pasłęce.
Sumując wartość połowów w gminach objętych LSR to wyniosła ona w 2014 roku 5 732 408 PLN, oraz
wielkość 2 252 ton. (RRW-19)
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Wartość połowów jest wynikiem przeliczenia wielkości połowu i średniej ceny uzyskanej w handlu hurtowym.
W analizowanych latach 2008-2013 cena ryb nie wzrastała w sposób rekompensujący koszty, a w przypadku
sandacza nawet spadła. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się cen ryb na podstawie RRW-19 wśród
jednostek rybackich objętych LSR. Rysunek 3.3.3 z kolei przedstawia dynamikę kosztów w ujęciu rocznym
przypadających na średnio 1 jednostkę rybacką zarejestrowaną w obszarze objętym LSR.
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Rys. 3.3.3 Średnie ceny (w PLN) podstawowych gatunków deklarowane przez armatorów, których jednostki są
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Rys. 3.3.4 Dynamika kosztów w ujęciu rocznym przypadających na średnio 1 jednostkę rybacką zarejestrowaną w
obszarze objętym LSR Dane CMR

Należy dodać, że na cenę ryby w sklepie składa się koszt hurtowy plus marża pośrednika i sklepu. W obrocie
rybnym marże są jedne z wyższych, co przekłada się na relatywnie wysoką cenę rybiego białka sięgającą
pięciokrotności ceny jaką uzyskuje rybak. Dla przykładu w 2013 roku średnia cena świeżej i nieprzetworzonej
ryby wynosiła odpowiednio 440% ceny hurtowej leszcza, 200% ceny okonia, 250% ceny hurtowej sandacza i
500% śledzia.
Rybactwo śródlądowe
Użytkownikiem rybackim największych cieków wpadających po polskiej stronie do Zalewu Wiślanego (co
najmniej ich dolnych biegów) jest Zarząd Okręgu PZW w Elblągu. Poważnym zagrożeniem dla populacji ryb,
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które są chronione w ramach rozporządzeń Ministra Rolnictwa dotyczących okresów i wymiarów ochronnych
są kłusownicze połowy rybackie i wędkarskie na wodach rzeki Pasłęki, do której migrują ryby łososiowate,
głownie troć wędrowna. Zaangażowanie służb kontroli oraz członków lokalnej społeczności pozwala na
skuteczną walkę z tym procederem. Dużym połowom ryb zalewowych towarzyszy bardzo niska produkcja
akwakultury. Na terenie objętym LSR istnieje obiekt hodowlany, jest to firma specjalizująca się w produkcji
narybku ryb jesiotrowatych.
Ogółem w rybactwie śródlądowym na terenie gmin objętych LSR zatrudnionych są 4 osoby. Wartość produkcji
oraz zarybień sumarycznie wyniosła 515 000 PLN.

Wędkarstwo na Zalewie Wiślanym
Zalew Wiślany jest akwenem atrakcyjnym pod względem wędkarskim, o specyficznej charakterystyce dającej
możliwość połowów z brzegu ze względu na rozległe płycizny. Połowy poza portami są ograniczone do
wędkowania z łodzi. Do 2015 połowy były regulowane ustawą o rybołówstwie z 2004, która wymagała zakup
imiennego zezwolenia w inspektoracie OIRM. Od 2015 według nowej ustawy wymagane jest posiadanie
jedynie dowodu wpłaty, co nie zmienia faktu, że opłaty za wędkowanie wzrosły kilkukrotnie.
W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost sprzedaży zezwoleń w IRM Frombork, rzędu średnio 18%
rocznie.
Dominującym gatunkiem połowu jest okoń, którego wielkość połowu szacuje się na 35 ton w 2015 i stanowi on
prawie 50% składu sumy połowów. Ponadto łowi się sandacza (10 ton), płoć i leszcza (w sumie 14 ton).6
3.4 WEWNĘTRZNA SPÓJNOŚĆ OBSZARU LGR ZALEW WIŚLANY

W opinii mieszkańców obszaru, którzy uczestniczyli w badaniach ankietowych, punktem wyjścia dla
określenia spójności wewnętrznej obszaru, są przede wszystkim uwarunkowania terytorialne, tzn. spójność
wynikająca z położenia geograficznego oraz bliskiego sąsiedztwa (92 %). Jednakże, wśród odpowiedzi z
najwyższą liczbą wskazań znalazły się także: kultura, tradycje oraz obyczaje (80%), a także potencjał oraz
wyzwania w sferze gospodarczej (62,0%).
Obszar jest ściśle powiązany gospodarczo z możliwościami eksploatacyjnymi Zalewu Wiślanego i jego zlewni.
Pomimo bardzo drastycznych zmian zachodzących w ekosystemie, a zatem składzie ichtiofauny Zalewu
Wiślanego, w związku z silnie rozwiniętą tradycją rybacka i zaawansowanymi technikami połowowymi, akwen
ten zawsze spajał podejmowane w regionie działania ekonomiczne i pośrednio społeczne.
Historycznie obszar LGD jest związany z ludnością osiedloną z innych regionów przedwojennej Polski.
Mieszkańcy silnie jednak identyfikują się z kulturą i historią związaną z działalnością Mikołaja Kopernika,
który pochowany jest w najważniejszym dla regionu miejscu kultu jakim jest zabytkowy zespół
architektoniczny Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
Malownicze położenie gmin nad Zalewem Wiślanym, liczne walory przyrodnicze, skupienie na niewielkiej
przestrzeni unikatowej na skalę światową zabytkowej architektury, bogata historia związana z długoletnim
pobytem we Fromborku Mikołaja Kopernika zadecydowały o głównym kierunku rozwoju gospodarczego gmin
– turystyce. Wszystkie działania podejmowane w regionie są zintegrowane i scalane w celu uzyskania jak
największym przychodów z tego działu gospodarki.
Gospodarka i przemysł całego obszaru jest słabo rozwinięta, wstępują nielicznie zakłady przemysłowe,
głownie w Braniewie. Efektem jest duże ubóstwo, które niestety jest charakterystyczne dla wszystkich gmin
objętych LSR.

6

Trella, Horbowy 2015. Ocena stany zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza na
Zalewie Wiślanym w roku 2014. MIR
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3.5 KLUCZOWE GRUPY DOCELOWE

Na podstawie diagnozy obszaru LGR oraz konsultacji społecznych zidentyfikowano następujące kluczowe
grupy docelowe:
 Grupy defaworyzowane – jako grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których skierować
należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych,
komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej,
w tym przede wszystkim:
• bezrobotne kobiety w wieku 55+ oraz długotrwale bezrobotni,
Dane wskazują na rosnące problemy z bezrobociem, które przejawiają się wzrostem
wskaźników bezrobocia kobiet (wzrost z 32 do 40%), oraz bezrobocia ludności w wieku 55-64
lat pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok (wzrost o 8%),
• osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
odsetek osób objętych pomocą społeczną świadczy o znacznym ubóstwie obszaru i bezrobociu
obszaru w porównaniu ze średnią krajową i wojewódzką,.
• osoby z sektora rybołówstwa, które utraciły pracę w wyniku wycofania jednostek połowowych.
W 2016 roku kończą się pierwsze emerytury pomostowe przyznane w perspektywie finansowej
2007-2013. Wiele osób pozostanie bez wyższych świadczeń.
 Przedstawiciele trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w tym Koła Gospodyń
Wiejskich, zespoły regionalne i ludowe, itp.) – będące wyrazem aktywności obywatelskiej, nośnikiem
tradycji i kultury oraz podmiotami aktywnie działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i
zagwarantowania spójności społecznej obszaru.
 Samorządy gminne (mieszkańcy oraz władze publiczne i instytucje publiczne) – jako podmioty
odpowiedzialne m.in. za rozwój infrastruktury i oferty czasu wolnego oraz jej beneficjenci, a także jako
podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną, społeczną.
 Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze, lokalni wytwórcy – podmioty, które rozwijając
oraz dywersyfikując swoją działalność, mogą przyczynić się do przywrócenia grup defaworyzowanych
na rynku pracy w obieg społeczny i gospodarczy.
 LGR Zalew Wiślany jako podmiot inicjujący działania gospodarcze oraz działający na rzecz rozwoju
integracji społecznej.
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4. ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

nr

SŁABE STRONY

rozdziału

nr
rozdziału

Potencjał do rozwoju turystyki i
rekreacji ze względu na atrakcyjne
położenie

3.2
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zasięgu krajowym
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warsztatów
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3.1
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2.2
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2.2
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3.2
3.3
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3.1

3.1
3.2
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tym związane z życiem i działalnością
Mikołaja Kopernika.

3.2

Doświadczenie członków LGR w
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współfinansowanych w budżetu UE

1.4

Sytuacja demograficzna

3.1

Rybołówstwo
gospodarki

3.3
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infrastruktura
rybacka w portach i przystaniach

2.2

jako

ważna

gałęź
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zorganizowanego
produktów rybackich
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2.2
3.3

3.3

Gęsta sieć portów i przystani nad
Zalewem

3.3

Wysokie bezrobocie i bierna postawa
wykluczonych z rynku pracy

3.1

Przedsiębiorcza
postawa
władz
lokalnych
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prowadzenia interesów)
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podczas
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rozwoju infrastruktury związanej z
obsługą ruchu turystycznego

3.1

Bliskie sąsiedztwo liczącego się rynku
konsumentów towarów i usług, jakim
jest Obwód Kaliningradzki

3.1

Konflikty na linii administracjarybacy

2.2

Możliwość rozwoju małych zakładów
przetwórczych opartych o lokalne
produkty i zasoby rybne

2.2

Niewystarczająca oferta kulturalna
skierowana do dzieci i młodzieży

3.1

SZANSE

nr

3.3

ZAGROŻENIA

rozdziału
Rosnące zapotrzebowanie na turystykę i
rekreację
Wzrost zapotrzebowania na produkty
lokalne wśród turystów (potrawy z ryb;
produkty regionalne)
Rozwijająca się współpraca wewnątrz
regionu i międzyregionalna na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów
atrakcyjnych turystycznie
Możliwość

pozyskiwania
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Przedstawione
szanse
wynikają z
analizy trendów
przedstawionyc
h w diagnozie
społecznogospodarczej
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Strategii
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3.2

zgłoszone podczas
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nr
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Spadek
dochodów
rybaków
związanych
z
działalnością
połowową
Zanieczyszczenie
wód
Zalewu,
skutkujące
zmniejszeniem
liczebności
populacji
ryb
eksploatowanych rybacko
Spadek konkurencyjności produktów
wytwarzanych przez lokalny sektor
rybacki
(na
skutek
niedoinwestowania)
Wzrost mody na spędzanie czasu
wolnego za granicą w egzotycznej

Przedstawione
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analizy trendów
przedstawionych w
diagnozie społecznogospodarczej
obszaru LGD oraz
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Strategii Rozwoju
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zostały zgłoszone
podczas warsztatów
partycypacyjnych
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unijnych
Wzrost zainteresowania spędzaniem
aktywnego wypoczynku w kraju
Wydłużenie sezonu turystycznego i
uniezależnienie
wypoczynku
od
warunków pogodowych

zostały
zgłoszone
podczas
warsztatów
partycypacyjny
ch

scenerii
Zmienne warunki atmosferyczne –
zmiany klimatyczne i towarzyszące
im gwałtowne zjawiska pogodowe
Brak lub małe wsparcie polityki
Lokalnych
Grup
ze
strony
samorządów
wojewódzkiego
i
powiatowych

Mały ruch graniczny z
Kaliningradzkim

Obwodem

Odpływ młodych, wykształconych
osób

Zarybianie
Zalewu
gatunkami cennymi

Wiślanego

Postępujące negatywne postawy
młodych
ludzi o charakterze
destrukcyjnym

lokalnego

Wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym

Możliwość wykreowania
produktu rybackiego.

Działalność na rzecz integracji sektora
gospodarczego (w tym rybackiego),
społecznego i publicznego

Zamknięcie granic dla małego ruchu
granicznego
z
Obwodem
Kaliningradzkim

Pozyskanie nowych rynków zbytu na
produkty rybackie
Przekop Mierzei Wiślanej – nowe
łowiska dla rybaków

Teren objęty LSR od wieków związany jest z wykorzystaniem gospodarczym Zalewu Wiślanego. Istniejąca od
wieków gęsta sieć portów i przystani stwarzała dogodne warunki rozwoju transportu wodnego oraz gospodarki
rybackiej. Dobre wyniki połowowe oraz istniejąca tradycja rybacka pozwoliły na osiągnięcie wysokich
kwalifikacji wśród zawodowych rybaków oraz odpowiedniej pozycji społecznej do czasu załamania się
zasobów ryb cennych, głównie węgorza. W ostatnich latach sektor jest uzależniony od trzech podstawowych
gatunków (śledź, sandacz i leszcz), które są objęte kwotami połowowymi. Oprócz śledzia kwoty nie są do
końca utylizowane (wykorzystywane).
W kwestii utrzymania trendów wzrostowych nie tylko związanych z wielkością połowu, ale też z wartością
sprzedawanych ryb na rynku hurtowym, społeczność rybaków znajduje rozwiązania w sposób kompleksowy w
skali krótko i długoterminowej, wykorzystując mocne strony obszaru (tradycje rybackie, potencjał turystyczny i
potencjał rozwojowy drobnego przetwórstwa).
Wobec braku lub słabej wydolności rybackiego zaplecza technicznego (chłodnie, magazyny) w większości
portów, a więc możliwości choćby wstępnej obróbki surowca rybnego, niemożliwe są praktycznie próby
urozmaicenia oferowanych produktów lub przetrzymania ryb do czasu uzyskania lepszej ceny. Uzyskanie
lepszej jakościowo ryby wymaga inwestycji w innowacyjne metody przechowywania.
Możliwości częściowego uniezależnienia się od potencjalnego spadku wielkości połowów w przyszłości
(niezależnego od rybołówstwa, kwestie środowiskowe) istniałyby w przypadku unowocześnienia infrastruktury
i urządzeń rybackich zaplecza portowego, co w połączeniu ze zwiększeniem możliwości transportu
oferowanych produktów skutkowałoby zmniejszeniem wrażliwości sektora na zawirowania ekonomiczne i
ekologiczne. Możliwość uniezależnienia się od potencjalnego spadku wielkości połowów może mieć także
miejsce w wyniku reorientacji działalności w kierunku turystyki.
Szansą na duży rozwój rybaków byłoby skrócenie drogi na łowiska tych podmiotów, którzy chcieliby poławiać
na morzu – w przypadku realizacji inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. Oprócz zwiększeniu dochodów
samych rybaków, rynek turystyczno – kulinarny mógłby wzbogacić się o świeże ryby morskie. Podczas
konsultacji społecznych zwrócono uwagę także na brak partnerskich kontaktów dwustronnych między
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administracją a rybakami. Nowe możliwości w tym zakresie daje realizacja podmiotowej Strategii, wsparta
niedawno przyjętymi aktami prawnymi dotyczącymi zwiększania roli lokalnych organizacji rybackich.
Jak wspomniano, w ostatnich latach połowy ryb nieznacznie wzrastają, co przekłada się na dostępność
produktów dla turystyki oraz lokalnej gastronomii.
Ma to kluczowe znaczenie zważywszy na trendy prognozujące wzrost zapotrzebowania na produkty lokalne
wśród turystów. Zapotrzebowanie to zostanie zaspokojone przy odpowiednim dofinansowania promocji
spożycia pozyskanych w regionie ryb. Istotny wpływ na wzrost spożycia ryb będzie miała wyższa jakość i
dostępność oferowanych produktów rybnych. Zwiększy to w sposób znaczący możliwości przygotowania i
realizacji pomysłów na rozpoznawalne marki lokalnych produktów rybnych, które do tej pory w regionie nie
powstały. Społeczność lokalna ma wiele pomysłów na takie produkty, które poza lokalnym rynkiem, mogłyby
trafiać na modne obecnie targi zdrowej żywności, targi śniadaniowe, czy rynki większych aglomeracji miast.
Można tutaj wykorzystać potencjał osób, które na rynku pracy wcześniej nie istniały, pracując w domowych
gospodarstwach. Osoby takie mają jednak nieocenioną wiedzę na temat lokalnych przepisów, metod
przygotowania oraz posiadają praktyczne umiejętności kulinarne.
W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się wędkowanie w Zalewie z jednostek pływających, co dla
wielu rybaków jest szansą na całkowite przebranżowienie bądź uzyskanie dodatkowych dochodów. Dodatkowe
dochody rybacy mogą uzyskiwać także inwestując odpowiednie środki w sektor turystyczny.
Wobec braku zakładów przemysłowych i miejsc pracy, turystyka i towarzyszący jej sektor usług to główny
rynek pracy lokalnej społeczności. Wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze na tle bogactwa kulturowego
oraz dziedzictwa historycznego obszaru objętego LSR stwarzają bazę, która po odpowiednim dofinansowaniu
inicjatyw prywatnych, społecznych i publicznych daje szansę na rozwój usług związanych z turystyką, co
przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na wizerunek
całego obszaru. Na turystykę duży wpływ mają obowiązujące trendy. Wynikają one z różnych czynników
takich jak, np. sytuacja ekonomiczna limitująca plany wakacyjne turystów. Obecnie obserwujemy wzrost
znaczenia lokalnych rynków produktów i usług dla turystyki. Często propozycje takie łączą aktywny
wypoczynek z ofertą kulturalną obejmującą zapoznawanie się z tradycją i historią regionu, co w praktyce
uniezależnia je od kapryśnej aury.
Brak bądź niedoinwestowana promocja turystyki w regionie oznaczać będą niewykorzystanie szansy, jaką jest
wzrost zainteresowania spędzaniem aktywnego wypoczynku w kraju.
Istotnym elementem działań
promocyjnych jest właśnie zaplecze, które będzie mogło zapewnić podaż produktów lokalnych, w tym również
produktów z ryb.
Problem czystości wód Zalewu Wiślanego może okazać się słabą stroną obszaru. Przy tak dużym uzależnieniu
gospodarki od akwenu należy położyć szczególny nacisk na inwestycje mające na celu rozwiązanie problemów
czystości. Należy zapewnić maksymalną ochronę Zalewu Wiślanego poprzez inwestycje w systemy kanalizacji
i odbioru nieczystości komunalnych, szczególnie w okresie silnego wzrostu ruchu turystycznego, oraz
próbować odwrócić negatywne trendy związane z postępującą eutrofizacją. Możliwe jest tutaj zastosowanie
innowacyjnych metod. Pozytywne dla regionu z punktu widzenia postrzegania go jako obszar ekologicznie
czysty, byłoby stosowanie odnawialnych źródeł energii, korzystając także min. z planów niskiej emisji.
Niezadowalający stan obecny szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej nie pozwala wykorzystać szans,
jakie daje obszar objęty LSR. Należy podjąć działania mające na celu przystosowanie obiektów takich plaże,
kąpieliska i inne do wzmożonego ruchu turystycznego. Należy podjąć działania, które będą różnicować ofertę
turystyczną na tyle, że region stanie się atrakcyjny także poza okresem letnim.
Obszar objęty LSR graniczy z Obwodem Kaliningradzkim. Po wprowadzeniu Małego ruchu granicznego
lawinowo wzrastająca liczba turystów z Obwodu Kaliningradzkiego stwarzając szansę na wzrost dochodów
lokalnej ludności Turyści z Obwodu stanowią obecnie jedną z najliczniejszych grup korzystających z atutów
obszaru.
Obok działań przynoszących korzyści ekonomiczne podjęte zostaną działania prospołeczne. Będą polegały
głównie na oddziaływaniu na społeczność lokalną poprzez szereg szkoleń i działania aktywizacyjne. Duże
znaczenie będzie przywiązywane do programów skierowanych do młodzieży, mających na celu ukazanie
właściwych z punktu widzenia zbiorowości wzorców kulturowych i wykreowanie pozytywnego wzorca
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zachowań. Równocześnie, w połączeniu z silną identyfikacją z osiągniętymi sukcesami gospodarczymi regionu,
może to skutkować zahamowaniem odpływu młodych ludzi do większych ośrodków miejskich.
Analiza obszaru pod względem społecznym i ekonomicznym uwidacznia potrzebę wsparcia lokalnej ludności w
dążeniu to poprawienia swojej sytuacji bytowej. Brak wystarczających środków finansowych jest często jedyną
przeszkodą w realizacji wielu pozytywnych działań na tym terenie. Należy wykorzystać zainteresowanie
lokalnej społeczności programami dofinansowań w celu pełnej realizacji założeń LSR.
Według lokalnej społeczności grupy defaworyzowane to grupy będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku
pracy i związane z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia
jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a
okresy bezrobocia częstsze. Potrzebne jest działanie zintegrowane, wraz z określeniem priorytetów dla
minimalizacji wykluczeń, przy czynnym udziale władz samorządowych oraz organów wdrażających niniejszą
Strategię.
W obrębie obszarów charakteryzujących się stosunkowo dużym bezrobociem, w oddaleniu od większych
aglomeracji narastają negatywne zjawiska o charakterze destrukcyjnym. Brak możliwości wymiany
doświadczeń oraz samorozwoju skutkuje nasileniem tendencji do wycofania się z aktywności, narastaniem
depresyjnej perspektywy oceny swoich możliwości i szans. W następstwie takiego procesu pojawia się zjawisko
demotywacji, a ludność zamieszkująca rewitalizowany obszar odbiera swój rejon raczej jako miejsce
niewykorzystanych szans, z którego migracja jest jedynym wyjściem w celu osiągnięcia sukcesu. Ostatecznie,
po trosze na zasadzie samospełniającego się proroctwa, mieszkańcy tracą nadzieję na możliwość zmiany,
oczekując, aby zewnętrzny czynnik wskazał strategię rozwiązania sytuacji i ukierunkowania działań na
pozytywne przemiany. Samodzielnie mają bardzo małe możliwości na przerwanie tak powstałego błędnego
koła w myśleniu i postrzeganiu otaczającej rzeczywistości.
Konieczne jest rozszerzenie oferty zapewniającej dotarcie do nowej wiedzy oraz będącej alternatywą do
destrukcyjnych tendencji społecznych. Obecnie sfera kulturalno-oświatowa w regionie objętym LSROR jest
niewystarczająca. Stworzenie miejsc, w których młodzież i dzieci mogą rozwijać swe potrzeby poznawcze i
duchowe, gdzie otrzymają dostosowaną odpowiednio pod kątem psychologiczno-pedagogicznym, motywację i
wsparcie, będzie wpływało na podniesienie aktywności ludności. Stworzenie nowych miejsc spędzania wolnego
czasu, takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, kluby zainteresowań oraz koła wspierające mikrokulturę
regionu. Wpłynie to jednocześnie na zacieśnienie więzi społecznych oraz powstanie społecznej sieci wsparcia
zapewniającej odpowiednie utrzymanie wsparcia do zmiany i przerwania destrukcyjnych tendencji w regionie.
Wnioski
Kluczowym zasobem jest niewątpliwie specyficzne środowisko obszaru i położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie Zalewu Wiślanego, którego racjonalne wykorzystanie stało się jednym z priorytetów LGR „Zalew
Wiślany”. Rozwój lokalnej gospodarki związanej głównie z sektorem rybackim przyczyni się do wzrostu
jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa. Wykorzystanie unikatowych walorów
krajobrazowych i przyrodniczych oraz bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z rozwojem
turystycznych funkcji obszaru zalewowego będzie skutkowało wzrostem atrakcyjności Zalewu Wiślanego i
gmin LGR. Wnioski, jakie można wyciągnąć należy podzielić na te dotyczące rybactwa na obszarze oraz
dotyczące całego obszaru.
Wnioski dotyczące sektora rybactwa wynikające ze sporządzonej analizy SWOT oraz opisu obszaru
•
•
•
•

Rybactwo na obszarze LSR jest w stanie się dalej rozwijać wykorzystując kompleksowe rozwiązania
łączące wiedzę naukową, dialog społeczny oraz potencjał pracowników,
Brak odpowiedniej promocji oraz inwestycji w infrastrukturę zapewniającą zaplecze do produkcji i
sprzedaży bezpośredniej produktów z ryb,
Dialog na linii administracja – rybacy umożliwi stabilność gospodarczą,
Możliwość rozwoju małych zakładów przetwórczych opartych o lokalne produkty i zasoby rybne, w
przypadku stworzenia rozpoznawalnego produktu,
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•

Rybołówstwo powinno się rozwijać wraz z turystyką, która będzie czerpać z tradycji oraz ich
produktów.

Wnioski dotyczące całego obszaru wynikające ze sporządzonej analizy SWOT i jego opisu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar LGD jest ściśle powiązany z wykorzystaniem gospodarczym Zalewu Wiślanego,
Niedoinwestowana infrastruktura związana z obsługą ruchu turystycznego powoduje małe
wykorzystanie potencjału obszaru,
Niska identyfikacja z regionem skutkować może niedostateczną aktywizacją mieszkańców, co przełoży
się na brak zainteresowania działaniami podjętymi w ramach LSR,
Brak oferty spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży skutkuje
popadaniem młodzieży w marazm i kształtuje bierne postawy,
Słaba promocja obszaru, jako miejsca bogatej tradycji i różnorodności kulturowej, szczególnie w skali
działań o zasięgu krajowym,
Słaba promocja obszaru, jako miejsca oferującego wypoczynek niezależnie od profilu zainteresowań i
w ciągu całego roku kalendarzowego,
Brak atrakcji i zaplecza do spędzania czasu poza sezonem turystycznym,
Brak nowoczesnej infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

5. CELE I WSKAŹNIKI
Planowanie strategiczne jest procesem planowania długofalowego ukierunkowanym na określenie i realizację
celów. Podstawą definiowania celów jest opis obszaru oraz analiza jego zasobów i otoczenia zewnętrznego.
Biorąc pod uwagę założenia Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Morze 2014-2020”, wyniki analizy
SWOT, wnioski wynikające z opisu obszaru, problemy i potrzeby mieszkańców zidentyfikowane dzięki
spotkaniom konsultacyjnym dla obszaru LGR „Zalew Wiślany”, określono następujące cele ogólne i
szczegółowe:
Cel ogólny 1 Nowoczesne, konkurencyjne i zrównoważone rybołówstwo
Obecny stan rybołówstwa na Zalewie Wiślanym jest niezadawalający pomimo wzrostu połowów i inwestycji w
ramach poprzednich ram finansowania sektora. Jak wspomniano w diagnozie obszaru, oraz we wnioskach
lokalnej społeczności, środowisko rybackie uważa, że dalszy wzrost dochodów przy obecnym warunkach
zewnętrznych nie będzie możliwy. Nowoczesne, konkurencyjne i zrównoważone rybołówstwo to budowanie
tendencji wzrostowych na wielu poziomach, wykorzystując lokalne zasoby, wiedzę naukową, możliwości
współpracy z administracją, oraz nowe rozporządzenia i ustawy na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.
Cel ogólny oprócz wspierania sektora rybołówstwa ma za zadanie rozwijać obszar i sektory powiązane,
aktywizować mieszkańców i dać im szanse rozwoju porównywalne do sektora rybackiego. Teren objęty LSR to
obszar o wyjątkowo dużym poziomie bezrobocia i ubóstwa, gdzie powrót do obiegu społecznego i
gospodarczego grup wykluczonych często jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.
Cel ogólny będzie realizowany przez poniższe cele szczegółowe, które powinny dać rezultaty określone we
wskaźnikach opisanych w tabeli 5.1.
Cel szczegółowy 1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
Zarówno analiza SWOT, dialog z sektorem rybactwa, jak i obecny stan wskazują na możliwość zahamowania
tendencji wzrostowych z uzyskiwanych dochodów, ze względu na ograniczone możliwości połowowe akwenu
Zalewu Wiślanego. W trakcie konsultacji z rybakami stabilność finansową określono jako element priorytetowy
dla funkcjonowania działalności gospodarczej, dzięki któremu możliwe będzie podtrzymanie samego sektora.
Stabilność finansową można budować dzięki konkurencyjności i innowacyjności stosowanych metod
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przechowywania i dostaw. Istniejące przykłady z krajów najbardziej rozwiniętych rybacko (np. innowacyjne
systemy schładzania ryb, dzięki czemu znacznie wydłuża się czas przechowywania i jakość) pozwalają
wnioskować, że takie działania w znaczny sposób przyczynią się do uzyskania wyższej wartości z produktów
rybołówstwa. Obecne ceny uzyskiwane ze sprzedaży ryb są niewspółmiernie niskie do cen oferowanych w
sklepach czy restauracjach. Cel szczegółowy będzie próbą lokalnego podejścia do modyfikacji łańcucha dostaw
w sposób, aby to sektor rybacki czerpał wyższe dochody od pośredników, których nakład pracy jest
wielokrotnie niższy.
Cel szczegółowy 1.2 Zarządzanie wspólnym zasobami
Nowe instrumenty prawne (Ustawa o rybołówstwie, ustawa o EFMR) oraz realizacja niniejszej Strategii daje
możliwość nowego podejścia w zarządzaniu zasobami ryb, w którym lokalna społeczność odgrywa jedną z
kluczowych ról. W ramach celu przewiduje się zarówno badania naukowe dotyczące selektywności narzędzi
połowowych, badania tarła i miejsc tarłowych, jak również stworzenie forum współpracy interesariuszy
akwenu. Takie zintegrowane podejście przyczyni się do wykorzystania szans zrównoważonego wykorzystania
zasobów, wraz z możliwością stosowania nowych rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie
wydajności połowowych.
Ponadto współpraca zawsze minimalizuje konflikty, co buduje stabilność gospodarczą oraz społeczną.
Cel szczegółowy 1.3 Rozwój kadry rybackiej
Operacje w ramach przedmiotowego celu szczegółowego dotyczą możliwości przekwalifikowania się i
zdobycia nowych umiejętności przydatnych do pracy poza sektorem. Możliwe będzie podjęcie kursów i innych
form kształcenia. Ponadto pożądane jest kształcenie osób defaworyzowanych, jakimi są byli przedstawiciele
sektora, którzy utracili miejsce pracy.
Cel szczegółowy 1.4 Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej
mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Cel służący możliwości uniezależnienia się od potencjalnego spadku wielkości połowów i reorientacji
działalności w kierunku turystyki. W trakcie konsultacji z rybakami stabilność finansową określono jako
element priorytetowy dla funkcjonowania działalności gospodarczej, dzięki któremu możliwe będzie
podtrzymanie samego sektora. Niezbędne będzie więc przeprowadzenie inwestycji dającej dodatkowe źródła
dochodu, jak i podtrzymanie czy utworzenie nowych miejsc pracy poza rybactwem.
Ponadto cel ma ważne znaczenie na polu przeciwdziałania bezrobocia i przyczyni się do wzrostu zamożności
mieszkańców, którzy w trakcie konsultacji wskazywali na chęci rozwoju w takich dziedzinach jak turystyka,
szkutnictwo, działalność konsultingowa czy sportowo– rekreacyjna. W przypadku braku odpowiednich
kwalifikacji czy wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności, LGR „Zalew Wiślany” będzie organizował
szkolenia kierunkowe w ramach swojej działalności.
Cel ogólny 2 Rozwój regionu związanego z rybołówstwem jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i
gości
Cel rozwojowy zintegrowany z celami dotyczącymi rybołówstwa, którego oddziaływania ma się skupić na
celach rozwojowych dotyczących turystyki i obszarów towarzyszących. Zakłada rozwój regionu przez
inwestycje w przestrzeń publiczną, promocję obszaru oraz działania na rzecz środowiska celem budowy
pozytywnego wizerunku.
Cel szczegółowy 2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Pozytywny wizerunek miejsca w połączeniu z walorami krajobrazowymi i możliwością rekreacji będzie
podstawowym elementem przyciągającym kapitał turystyczny, który stanie się źródłem utrzymania ludności
obszaru LGR. Jakość życia na danym obszarze, poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną, często
zdegradowaną i niedokapitalizowaną, wyraźnie wzrośnie, poprawi się dostęp do placówek społecznych,
kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Poziom rozwoju małej architektury miejsko – wiejskiej, wraz z
turystyczną wydaje się mieć priorytetowe znaczenie w zakresie wzrostu ruchu turystycznego i pośrednio w
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zatrzymaniu niekorzystnych trendów migracji. Inwestycje związane z przestrzenią publiczną, głównie
rekreacyjno – sportową, były określone według mieszkańców regionu jako ważne dla poziomu i jakości życia w
regionie. Świadomość miejsca, w którym znajduje się lokalna społeczność, środki związane z integracją,
informacją lokalną pozwolą na działania wspólne i poczucie jedności i tożsamości. Działania związane z
realizacją przedmiotowego celu, takie jak remont, odnowa lub odbudowa zabytków, budowa skansenów, izb
regionalnych, organizacja imprez plenerowych o profilach rybackich i żeglarskich przyczynią się oprócz
wzmacniania lokalnych więzi do wzrostu zainteresowania obszarem przez turystów i będą stanowić, oprócz
czynników materialnych o atrakcyjności terenu.
Cel szczegółowy 2.2 Promocja obszaru zależnego od rybołówstwa
W dzisiejszych czasach w warunkach bardzo silnej konkurencji nie wystarcza tylko dobry produkt sprzedawany
po korzystnej cenie. Do osiągnięcia sukcesu na rynku konieczne jest przekazanie informacji o danym produkcie
oraz przekonanie konsumenta do jego zakupu. Dlatego w tym celu wykorzystywana jest promocja, czyli
działania informacyjne i propagandowe. W sytuacji, gdy na rynku pojawia się wiele podobnych produktów,
przedsiębiorca musi dostarczyć konsumentom informacje charakteryzujące dany produkt, określić jego zalety,
korzyści związane z nabyciem w porównaniu z korzyściami oferowanymi przez konkurentów i wskazać
miejsce gdzie produkt jest dostępny w sprzedaży. Promocja będzie dotyczyć zarówno zalet turystycznych
obszaru jak i lokalnych produktów planowanych do wdrożenia. Cel będzie realizowany przez imprezy
plenerowe, produkcję gadżetów, promocję przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji.

Cel szczegółowy 2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
Przyroda, to oprócz dóbr historycznych terenu, główny element przyciągania ruchu turystycznego.
Środki, jakie przewiduje się w realizacji tego celu, dotyczą zarówno odtwarzaniu szkód w przypadku klęski
żywiołowej, jak i poprawie stanu ekosystemów wodnych. Działania w ramach tego celu szczegółowego będą
również dotyczyć wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Możliwe jest uzyskanie dotacji w zakresie
wspierania bioróżnorodności oraz ochronę obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody.
Cel szczegółowy 2.4 Działalność Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”
LGR Zalew Wiślany a w szczególności jego Biuro będzie podmiotem inicjującym działania gospodarcze oraz
działającym na rzecz rozwoju integracji. Działania będą dotyczyć aktywizacji, wdrażania Strategii a także
projektów współpracy.


Projekt 1 – WSÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekt współpracy dotyczyć będzie wymiany informacji i doświadczeń Partnerów w zakresie
następujących działań:
 podnoszenia wartości produktów rybackich i propagowania innowacji na wszystkich etapach
łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa,
 wykorzystania portów rybackich i potencjału lokalnego sektora rybackiego dla zwiększenia
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.
 organizowania warunków do rozwoju wędkarstwa jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego.
W ramach projektu współpracy sygnatariusze przewidują organizację wyjazdów studyjnych i
konferencji a także wydanie publikacji podsumowującej wyniki projektu. Istotnym elementem projektu
współpracy będzie wykorzystanie i kontynuacja nawiązanych w latach poprzednich, w ramach PO
RYBY 2007-2013 kontaktów z zagranicznymi lokalnymi grupami rybackimi:
- „Ostvorpommern –LEADER/FIWIG z siedzibą w Anklam (Niemcy),
- South Baltic FLAG - Sydkusten , z siedzibą w Simrishamn (Szwecja),
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Projekt 2 - PÓŁNOCNY SZLAK RYBACKI
Celem głównym projektu jest rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy
oraz wymiana informacji i doświadczeń poprzez rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku
Rybackiego.
Operacja jest kontynuacją projektu współpracy realizowanego w latach 2012 – 2015 przez 9 LGR-ów z
Północnej części Polski. Nawiązana wtedy współpraca zaowocowała stworzeniem produktu
turystycznego „Szlaku rybackiego” od Świnoujścia do Orzysza. W ramach LSR w gronie rozszerzonym
do 11 LGR-ów planujemy rozszerzenie oferty szlaku, w którym znajdują się partnerzy:
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Stowarzyszenie
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany", Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
Stowarzyszenie Słowińska Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew
Szczeciński”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Kołobrzeska Rybacka Lokalna Grupa
Działania.
Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021

Wskaźniki dotyczące projektów współpracy umieszczono w odpowiednich rozdziałach.
Dla tak określonej logiki interwencji LSR zdefiniowano wskaźniki rezultatu i produktu jako miary sukcesu
założonych celów, oraz określono dla nich jednostki miary. W wyniku szerokich konsultacji zdecydowano
także o konieczności silnego powiązania innowacyjności z przedsięwzięciami dotyczącymi tworzenia nowych
miejsc pracy oraz rozwijania działalności gospodarczych, co skorelowane jest z przeznaczeniem ponad 50%
budżetu LSR na realizację celu szczegółowego 1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny
łańcuch dostaw oraz 1.4 Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej
mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa.
Dlatego też, na potrzeby LSR zdefiniowano innowacyjność, jako:
„wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub
realizowanego przez wnioskodawcę, wynikające z analizy potrzeb klientów i wpływające na wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Informację o analizie potrzeb klientów dodano też do kryteriów oceny jako podstawę oceny innowacyjności przedsięwzięcia”
Założone wartości oparte są o wnikliwe analizy i ewaluację zrealizowanych projektów w ramach PO RYBY na
lata 2007-2013. Okresy pomiaru dla następujących wskaźników:
•
•

Produktu – okres bezpośrednio po realizacji projektu (sprawozdania beneficjentów podsumowujące
projekt);
Rezultatu - okres bezpośrednio po realizacji strategii (sprawozdania beneficjentów podsumowujące
projekt) – dla wskaźników dotyczących udziału/uczestnictwa osób czy tworzonych / wspieranych
podmiotów.
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Tab. 5.1 Cele i wskaźniki
CEL OGÓLNY I
1
2
3
4

Wo1.1

Wo 1.1

CELE
SZCZEGÓŁOWE

1

Nowoczesne, konkurencyjne i zrównoważone rybołówstwo wraz z sektorami towarzyszącymi

Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
Zarządzanie wspólnym zasobami
Rozwój kadry rybackiej
Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Wskaźniki oddziaływania dla
Jednostka
Stan
Plan na
Źródło danych/sposób pomiaru
celu ogólnego
miary
początkowy
2023 rok
2016 rok

Poziom bezrobocia w gminach tworzących LGD (Udział
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym)

%

Przychód z uzyskiwanej produkcji rybackiej na Zalewie
Wiślanym

PLN

16,1

12%

5 400 000

7 400 000

Baza danych regionalnych GUS

Baza Centrum Monitorowania Rybołówstwa
Dokumenty pierwszej sprzedaży
Dokumenty pierwszej sprzedaży

Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

Jednostka
miary

Wr
1.1.1

Stosunek ceny detalicznej do hurtowej cen sandacza i
leszcza

%

Wr
1.1.2
Wr
1.1.3
Wr
1.1.4

Liczba utrzymanych miejsc pracy

osoba

Liczba utworzonych miejsc pracy

Wr
1.1.5

Stan
początkowy
2016 rok
300

Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

200

Badania własne cen w sklepach obszaru
Dokumenty pierwszej sprzedaży
Dokumenty pierwszej sprzedaży

127

127

osoba

0

20

Liczba wdrożonych tradycyjnych produktów rybackich

sztuka

0

10

Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco
ulepszonych innowacyjnych produktów, usług,

sztuka

0

5

RRW -19
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
RRW -19
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
Dokumentacja fotograficzna
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów,
Baza produktów regionalnych
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
- Biznesplany składane wraz z aplikacją o otrzymanie
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realizowanych procesów, lub sposobów organizacji

dotacji,
- Sprawozdania beneficjentów
- Oferty firm, - Dokumentacja fotograficzna
- Foldery i materiały promocyjne
- Strony www. przedsiębiorstw
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
Sprawozdania beneficjentów

Wr.
1.4.2

Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla grup
defaworyzowanych

Osoba

0

5

Wr.
1.4.3

Liczba założonych nowych działalności gospodarczych

Sztuka

0

1

Wr.
1.4.4

Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc
noclegowych w ciągu roku

Osoba

0

40

Wr.
1.4.5

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

Odwiedzi
ny/rok

0

500

Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów na
podstawie badań własnych

Wr.
1.4.6

Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco
ulepszonych innowacyjnych produktów, usług,
realizowanych procesów, lub sposobów organizacji

sztuka

0

10

Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
- Biznesplany składane wraz z aplikacją o otrzymanie
dotacji,
- Sprawozdania beneficjentów
- Oferty firm, - Dokumentacja fotograficzna
- Foldery i materiały promocyjne
- Strony www. przedsiębiorstw

Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów
Sprawozdania beneficjentów
Dokumenty rejestrowe firmy
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów na
podstawie badań własnych
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2.0

CEL OGÓLNY II

Rozwój regionu związanego z rybołówstwem jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i gości

1

CELE
SZCZEGÓŁOWE

Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru

2

Promocja obszaru zależnego od rybołówstwa

3

Nowoczesna ochrona środowiska

4

Działalność Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”
Wskaźniki oddziaływania dla celu
ogólnego

Wo2.1

Wzrost ruchu turystycznego na terenie gmin objętych LSR

Wskaźniki rezultatu dla celów
szczegółowych

Jednostka
miary

Stan
początkowy
2016 rok

Plan na
2023 rok

Wskaźnik
Schneidera

0,2

0,6

Jednostka
miary

Stan
początkow
y 2016 rok
0

Plan 2023 rok

Baza danych regionalnych GUS

Źródło danych/sposób pomiaru

Wr
2.1.1

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

% wzrostu
rocznie

Wr
2.1.2

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury publicznej

Osoba/rocznie

0

100

Wr
2.2.1.

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach plenerowych
związanych z promocją obszaru

Osoba/rocznie

0

1000

Liczba mieszkańców/ turystów, którzy podniosły wiedzę z
zakresie rybackiego charakteru obszaru dzięki działaniom
promocyjnym
Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony
środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących
przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych
spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno –
konsultacyjnych

%
ankietowanych

0

30

Badania własne LGD
Ankiety ewaluacyjne

Osoba

0

200

badania własne
Ankiety ewaluacyjne

Osoba

0

200

Osoba

0

200

- Listy obecności,
- Ankiety i raporty ewaluacyjne
- Listy obecności, - Dokumentacja fotograficzna

Wr
2.2.2
Wr.
2.3.1
Wr.
2.4.1
Wr.
2.4.2

10

Źródło danych/sposób pomiaru

- Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów na
podstawie badań własnych
- Sprawozdania beneficjentów
- Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów na
podstawie badań własnych
- Sprawozdania beneficjentów
Dokumentacja fotograficzna
Ankiety monitorujące dostarczane przez beneficjentów,
Baza produktów regionalnych
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Wr.
2.4.3

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się
o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD

Osoba

0

40

- Sprawozdanie z realizacji operacji / zlecenie płatności
- Listy obecności,
- Rejestr doradztwa LGD

Wr.
2.4.4

Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby:
- przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, -turystyczne,
- produkty lokalne
Liczba projektów skierowanych do następujących
grup docelowych: -przedsiębiorcy, -grupy defaworyzowane
(określone w LSR) -młodzież, -turyści, - inne

Projekt

0

2

Projekt

0

2

- Potwierdzeń złożenia wniosków
- Opracowana dokumentacja aplikacyjna
- Umowy partnerskie
- Potwierdzeń złożenia wniosków
- Opracowana dokumentacja aplikacyjna
- Umowy partnerskie, - Umowa o dofinansowanie

Wr.
2.4.5
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Przedsięwzięcia

1.1

1.1

1.4.1

Tworzenie i rozwój
systemów przechowywania
i sprzedaży produktów
rybołówstwa

Tworzenie i rozwój
systemów przechowywania
i sprzedaży produktów
rybołówstwa

Wzrost dochodów poprzez
inwestycje związane z
turystyką

Grupy docelowe

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Sposób
Nazwa
realizacji

- Preferowany sektor
rybołówstwa
-Mieszkańcy obszaru
działania w tym grupy
defaworyzowane,
-Przedsiębiorcy

konkurs

- Preferowany sektor
rybołówstwa
-Mieszkańcy obszaru
działania w tym grupy
defaworyzowane,
-Przedsiębiorcy
Sektor rybacki
Mieszkańcy obszaru w tym
grupy docelowe

konkurs

Wp.1.1.2 Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

Jednostka
miary

Wartość
Początkowa
Końcowa
2016 rok
2023 rok

Operacje

0

6

Operacje

0

4

Wp.1.4.1.2 Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

Operacja

0

9

Wp.1.4.1.3. Liczba
operacji ukierunkowanych
na innowacje

Operacja

0

6

Wp.1.4.1.4 Liczba nowych
lub zmodernizowanych

Obiekt

0

6

Wp.1.1.3. Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje

Źródło danych/sposób
pomiaru

- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o zleceniu
płatności
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności

Konkurs
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- Dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- Dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
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obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

1.4.2

2.1

Rozwój przedsiębiorczości
mieszkańców obszaru

Realizacja inicjatyw
związanych z
pielęgnowaniem oraz
zachowaniem lokalnego
dziedzictwa
przyrodniczego,
kulturowego i
historycznego obszaru

Mieszkańcy obszaru w tym
grupy defaworyzowane

Sektor publiczny i
społeczny

Wp.1.4.1.5 Liczba nowych
miejsc noclegowych

Sztuka

0

71

Wp.1.4.2.2 Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

Operacja

0

8

Wp.2.1.1. Liczba obiektów
dziedzictwa historycznego,
kulturalnego lub
przyrodniczego objętego
wsparciem.

Obiekt

0

6

Wp.2.1.2 Liczba operacji
obejmujących wyposażenie
podmiotów działających w
sferze zachowaniem
lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego,
kulturowego i

Operacja

0

3

operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- Dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- Dokumentacja
fotograficzna

Konkurs

Konkurs

- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
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historycznego obszaru
Wp.2.1.3 Liczba
podmiotów działających w
sferze kultury, które
otrzymały wsparcie w
ramach realizacji LSR

2.2

Działania promocyjne

Konkurs
Operacje
własne

2.3

Wzrost potencjału
środowiska

Konkurs

2.4.1

Działania służące
aktywizacji społeczności
lokalnej

- Beneficjenci aplikujący o
wsparcie w ramach
operacji LSR
- osoby zaangażowane we
wdrażanie LSR

Operacje
własne

Podmiot

0

6

Wp.2.2.1 Liczba operacji
obejmujących promocję
obszaru

Operacja

0

11

Wp.2.3.2 Liczba operacji
obejmujących wyposażenie
podmiotów działających w
sferze ochrony środowiska

Operacja

0

9

Wp.2.3.3 Liczba
podmiotów, którym
udzielono wsparcia w
ramach ochrony
środowiska

Sztuka

0

4

Wp.2.4.1.1 Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych LGR z
mieszkańcami
Wp.2.4.1.2. Liczba
podmiotów którym

spotkanie

0

20

podmiot

0

280

fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Sprawozdania
końcowe z realizacji
operacji
beneficjentów
- Informacja o
zleceniu płatności
- dokumentacja
fotograficzna
- Listy obecności
- Strona www LGR
- Dokumentacja
fotograficzna
- Rejestr
świadczonego
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udzielono doradztwa
2.4.2

2.4.3

Działania służące
podnoszeniu kompetencji,
wiedzy i umiejętności osób
zaangażowanych we
wdrażanie LSR

Działania w zakresie
współpracy służącej
rozwojowi obszaru

- Osoby zaangażowane we
wdrażanie LSR

- Osoby zaangażowane we
wdrażanie LSR
- Mieszkańcy obszaru
działania LGD, w tym
grupy defaworyzowane

Operacje
własne

projekt
współpracy

doradztwa

Wp.2.4.2 .1 . Liczba
osobodni szkoleń dla
pracowników LGD

osobodzień

0

40

Wp.2.4.2.2 Liczba
osobodni dla szkoleń
organów LGD

osobodzień

0

20

Wp.2.4.3.1 .Liczba
zrealizowanych projektów
współpracy w tym
projektów współpracy
międzynarodowej

projekt

0

2

- Potwierdzenie
uczestniczenia w
szkoleniu/Dyplom
- Programy
szkoleniowe
- Materiały
szkoleniowe
- Listy obecności
- Programy
szkoleniowe
- Materiały
szkoleniowe
- Umowy z trenerami
- Umowy o
dofinansowanie
- Umowy partnerskie
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Poniżej zaprezentowano. Matryca logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników
Zidentyfikowane
problemy
Utrzymująca się niska
cena ryb, zbyt duża
różnice między dochodami
rybaków a pośredników

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Planowane
przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty

Nowoczesne,
konkurencyjne i
zrównoważone
rybołówstwo

Wzrost wartości
produktów
rybołówstwa i
innowacyjny
łańcuch dostaw

Tworzenie i rozwój
systemów przechowywania
i sprzedaży produktów
rybołówstwa

Utworzenie i rozwój
przedsiębiorstw

Spadek bezrobocia

Innowacje
Powstanie lokalnych
produktów rybnych

Brak współpracy na linii
nauka- rybacy –
administracja

Aktywizacja grup
defarowyzwoanych
Przychód z uzyskiwanej
produkcji rybackiej
Wzrost cen produktów
rybnych

Niski poziom
wykształcenia rybaków
poza zawodowego
Zarządzanie
wspólnym zasobami

Zwiększenie roli
organizacji rybackich

Wsparcie organizacji
rybackich

Badania naukowe

Opracowania naukowe

Rozwój kadry
rybackiej

Kształtowanie wiedzy

Szkolenia

Zdobycie wykształcenia

Różnicowanie
działalności sektora
rybołówstwa i
rozwój działalności
gospodarczej
mieszkańców
obszaru zależnego
od rybołówstwa

Wzrost dochodów poprzez
inwestycje związane z
turystyką

Utworzenie i rozwój
przedsiębiorstw

Spadek bezrobocia

Czynniki
zewnętrzne
Popyt na produkty
rybne
Eutrofizacja –
zmiany w
strukturze
ichtofauny
Trendy
makroekonomiczne

Nowe akty prawne

Bezrobocie
Poprawa jakości współpracy

Działalność
administracji i
nauki

Wykluczenie

Innowacje

Aktywizacja grup
defarowyzwoanych

Rozwój przedsiębiorczości
mieszkańców obszaru
Zmodernizowane obiekty
infrastrukturalne

Wzrost ruchu turystycznego

Jakość ofert
szkoleniowych

Trendy
makroekonomiczne
Moda na spędzanie
czasu w kraju

Wzrost dochodów
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Niedoinwestowana
infrastruktura związana z
obsługą ruchu
turystycznego

Rozwój regionu
związanego z
rybołówstwem jako
miejsca atrakcyjnego
dla mieszkańców i
gości

Budowa
infrastruktury
publicznej i
tradycyjnej dla
obszaru

Słaba promocja obszaru
Brak atrakcji i zaplecza
do spędzania czasu poza
sezonem turystycznym

Realizacja inicjatyw
związanych z
pielęgnowaniem oraz
zachowaniem lokalnego
dziedzictwa
przyrodniczego,
kulturowego i
historycznego

Miejsca noclegowe

mieszkańców obszaru

Rewitalizacja obiektów
dziedzictwa

Wzrost ruchu turystycznego

Wyposażenie podmiotów
działających w sferze
dziedzictwa i kultury

Wzrost świadomości na
temat obszaru

Trendy
makroekonomiczne
Moda na spędzanie
czasu w kraju

Nowe możliwości spędzania
czasu dla dzieci i młodzieży
Promocja obszaru
zależnego od
rybołówstwa

Działania promocyjne

Imprezy plenerowe
Wzrost ruchu turystycznego
Reklama

Brak
nowoczesnej
infrastruktury
wykorzystującej
odnawialne źródła energii;

Trendy
makroekonomiczne

Integracja społeczna
Moda na spędzanie
czasu w kraju

Publikacje na temat
obszaru
Gadżety promocyjne
Konkursy
Nowoczesna
ochrona środowiska

Wzrost potencjału
środowiska

Innowacje
Wzrost ruchu turystycznego
Wyposażenie podmiotów
działających w sferze
ochrony środowiska

Poprawa czystości Zalewu
Wiślanego i całego obszaru

Postępująca
euttrofizacja
Moda na spędzanie
czasu w kraju
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6 SPOSÓB I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU
6.1 SPOSÓB WYBORU I OPE RACJI ORAZ USTALENIE KWOTY WSPARCIA
6.1.1 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ZASAD WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ
USTALANIA KWOTY WSPARCIA.

Stowarzyszenie planuje wykorzystanie następujących form rozdysponowania środków przyznanych na
realizację LSR:
1) Przeprowadzanie naborów, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o RLKS, w ramach których Rada
dokona oceny operacji opisanych we wnioskach o dofinansowanie;
2) Realizacja operacje własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o RLKS;
3) Wdrażanie projektów współpracy;
4) Funkcjonowanie Stowarzyszenia;
5) Aktywizacja lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie nie planuje wdrażania projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o RLKS.
Przeprowadzanie naborów oraz realizację operacji własnych regulują odrębne Procedury. Wszystkie
dokumenty związane z realizacją LSR (w tym Regulaminy Rady, Procedury, kryteria wyboru oraz wszystkie
załączniki do tych dokumentów) zostały przez Stowarzyszenie zamieszczone na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Zamieszczone tam pliki będą podlegały niezwłocznej aktualizacji w przypadku
dokonywania zmian w Procedurach, Regulaminach itp. Opis kluczowych dokumentów regulujących
wdrażanie LSR i funkcjonowanie organów został zawarty w Rozdziale I.
Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji.
Jedną z kompetencji, jaką przepisy ustawy o RLKS przyznały LGD jest prawo do ustalania kwoty
wsparcia. Jednak przepisy ustawy nie precyzują, jak miałoby to wyglądać. Dlatego Stowarzyszenie nie
przewiduje specjalnych zasad ustalania takiej kwoty. Oznacza to, że wnioskodawcy będą mogli uzyskać w
ramach realizacji LSR maksymalny poziom dofinansowania dopuszczalny przepisami prawa. Rola Rady w
procesie oceny operacji sprowadza się do zweryfikowania, czy wnioskodawca nie wpisał we wniosku wyższego
poziomu dofinansowania (większej intensywności) niż przewidziana w przepisach prawa. Ostateczna wartość
wsparcia zostanie ustalona przez Instytucję Pośredniczącą badająca kwalifikowalność poszczególnych
wydatków planowanych przez beneficjenta.
Należy jednak nadmienić, że Stowarzyszenie w ramach niektórych przedsięwzięć wyznaczyło zasady
premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy
określoną w poszczególnych programach (por. Kryteria wyboru operacji, stanowiące załącznik do wniosku o
wybór LSR) Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o maksymalny poziom dofinansowania uzyskają
dodatkowe punkty. Takie same zasady zastosowano w przypadku wyboru projektów własnych LGD w
ramach tego celu ogólnego. W ten sposób zasady wyboru operacji przez Stowarzyszenie spełniają warunek
określony w kryterium wyboru LSR nr 16.
Procedura naboru wniosków i oceny operacji.
Podstawową formułą dystrybucji środków w ramach LSR będzie ogłaszanie naborów na operacje o określonym
zakresie tematycznym (zgodnie z art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o RLKS). Cały proces został uregulowany w
dokumencie zatytułowanym „Procedura przeprowadzania naborów wniosków i oceny operacji
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany”. Jest to dokument, który został stworzony przez
Stowarzyszenie, a jego założenia zostały skonsultowane z lokalną społecznością na etapie przygotowania LSR.
Jak zaznaczono w Rozdziale I czynności Rady zostały uregulowane natomiast w regulaminie tego organu.
Biorąc pod uwagę, że w niniejszym rozdziale nie powinny zostać powtórzone postanowienia Procedury i
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Regulaminy, a jedynie należy ogólnie scharakteryzować przyjęte rozwiązania 7 , poniżej przedstawiono
najważniejsze informacje na ten temat.
Procedura przeprowadzania naborów rozpoczynana jest przez Zarząd, który po analizie postanowień
umowy ramowej, budżetu LSR oraz harmonogramu ogłaszania naborów stanowiącego załącznik do umowy
ramowej, podejmuje decyzję o wystąpieniu do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem
dotyczącym uzgodnienia terminu naboru. Decyzja Zarządu jest podejmowana w formie uchwały, której wzór
stanowi załącznik do Procedury. W uchwale Zarząd wskazuje również najważniejsze informacje dotyczące
planowanego naboru dotyczące zakresu tematycznego, kryterium, limitu środków oraz minimalnej liczby
punktów, jaką musi uzyskać wniosek, by zostać wybrany do dofinansowania. Stowarzyszenie przyjęło limit
50% maksymalnej liczby punktów, jakie musi zdobyć operacja, by uzyskać dofinansowanie. Po
uzgodnieniu terminu naboru, Zarząd podejmuje dalsze czynności opisane w procedurze. Korzysta w tym
zakresie z pomocy Biura. W szczególności Stowarzyszenie publikuje ogłoszenia o naborze, w których wskazuje
najważniejsze informacje o naborze (zakres tematyczny, środki finansowe, kryteria wyboru itp.). Ogłoszenie
publikowane jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, w lokalnej prasie i w innych środkach masowego
przekazu. Decyzję o wyborze dodatkowych kanałów informacyjnych podejmuje Zarząd. Wzór ogłoszenia
stanowi załącznik do Procedury.
Okres trwania naboru wniosków będzie zgodny z przepisami regulującymi RLKS i PO RYBY 2014 –
2020 (w ustawie o RLKS nie został on określony, a w chwili przygotowywania LSR rozporządzenie dotyczące
PO RYBY 2014 –2020 nie zostało jeszcze przyjęte). W trakcie naboru wniosków pracownicy Biura udzielają
pomocy w opracowywaniu wniosków, informują o warunkach uzyskania pomocy finansowej oraz o
dokumentach, które należy przedłożyć. Pracownicy Biura działają w sposób rzetelny, bezstronny, nie
przygotowują jednak wniosków za beneficjentów. Biuro przeprowadza nabór wniosków, przyjmując je oraz
rejestrując dokładną datę i godzinę ich wpływu. Wnioski składa się w Biurze. Wraz z wnioskiem osoby
zainteresowane uzyskaniem dofinansowania składają również fiszkę projektową, opisującą zgodność operacji
z LSR i kryteriami wyboru. Fiszka ułatwia Radzie ocenę wniosku, ponieważ porządkuje informacje o operacji
pod kątem kryteriów oceny. Wzór fiszki stanowi załącznik do Regulaminu.
Po zakończeniu okresu naboru, Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem i Biurem zwołuje
posiedzenie Rady. W posiedzeniu Rady, obok członków tego organu, bierze udział również pracownik Biura,
który jest odpowiedzialny za harmonizację współpracy miedzy wszystkimi organami zaangażowanymi w
przeprowadzenie naboru. Przebieg posiedzenia Rady został opisany w Regulaminie tego organu. W jego
trakcie każdy złożony w terminie i spełniający minimalne wymagania wniosek zostaje poddany ocenie. Ocena
wniosków poprzedzona jest dyskusją na ich temat. W ocenie i dyskusji biorą udział tylko członkowie Rady,
co do których nie zachodzą wątpliwości co do ich bezstronności. Okoliczność ta zostaje ustalona na
podstawie Księgi Interesów prowadzonej przez Biuro (do Księgi tej członkowie Rady wpisują katalog spraw i
interesów, które prowadzą, Rejestr podlega corocznej aktualizacji) oraz deklaracji bezstronności
wypełnianych przez członków Rady przed posiedzeniem. Wzór deklaracji bezstronności stanowi załącznik do
Regulaminu Rady.
Ocena wniosków przez Radę polega na tym, że każdy członek Rady wypełnia kartę oceny, na której zaznacza,
czy jego zdaniem dana operacja jest zgodna z LSR (w tym, czy jest zgodna z PO RYBY 2014 – 2020), czy jest
zgodna z zakresem tematycznym oraz w jakim stopniu jest zgodna z kryteriami wyboru. Na karcie głosowania
członek Rady zaznacza również jaka powinna być kwota wsparcia dla danej operacji (czy kwota
dofinansowania, o którą wnioskuje dana osoba jest zgodna z przepisami). Dokonana przez członka Rady
ocena poszczególnych elementów powinna zostać przez niego uzasadniona. Wyniki oceny dokonanej przez
członków Rady przelicza Przewodniczący Rady przy pomocy sekretarza posiedzenia. Wyniki uśrednia się, a
następnie tworzy się listę ocenionych operacji. Lista przyjmowana jest uchwałą Rady. Wzór uchwały Rady
stanowi załącznik do regulaminu tego organu. Na liście ocenionych operacji zamieszcza się jedynie te operacje,
które zostały przez członków Rady uznane za zgodne z LSR oraz z zakresem tematycznym naboru. W
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór LSR: Struktura i wymagania dotyczące LSR oraz Poradnik dla Lokalnych
Grup Działania w zakresie przygotowania LSR, wyd. III, s. 48.
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przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście przyznaje się operacji
objętej wnioskiem, który został wcześniej złożony. Na liście ocenionych operacji oddziela się operacje, które
mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze – są to operacje wybrane do realizacji.
Pozostałe operacje mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania w wyniku złożenia protestu.
Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Rady czuwa jej Przewodniczący, który korzysta z pomocy
sekretarza posiedzenia. W szczególności sprawdzają oni, czy w trakcie każdego głosowania zachowano
quorum oraz wymagane parytety. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który wraz z uchwałami i
deklaracjami bezstronności jest publikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Następnie o wynikach oceny informowani są wnioskodawcy. Przesyła się do nich pisma, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do Procedury. Informacja o wynikach oceny zawiera pouczenie o prawie do złożenia
protestu. Następnie Rada przesyła dokumentację konkursową wraz z wybranymi wnioskami do Zarządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego (zgodnie z przepisami ustawy o RLKS).
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę protestu od wyników oceny Rady Rybackiej, w pierwszej
kolejności Zarząd ocenia, czy protest spełnia minimalne warunki pozwalające na jego rozpatrzenie i czy istnieją
powody, by uznać, że może być on zasadny. W przypadku, gdy Zarząd uzna, że protest takich warunków nie
spełnia, przesyła go do Zarządu Województwa, który następnie będzie badał jego zasadność. Zarząd
Stowarzyszenia informuje o przekazaniu protestu osobę, która wniosła ten środek odwoławczy (wzory pisma do
Zarządu Województwa oraz pisma do wnoszącego protest stanowią załącznik do Procedury). W przypadku, gdy
Zarząd uzna, że protest spełnia minimalne warunki określone przepisami i może być zasadny zwołuje
posiedzenie Rady, która zajmuje się merytoryczną oceną protestu i ewentualnie dokonuje zmiany swojej
poprzedniej oceny. O wynikach ponownej oceny Stowarzyszenie informuje wnioskodawcę oraz Samorząd
Województwa. Przebieg procesu przeprowadzania naborów oraz podział zadań i najważniejsze dokumenty
związane z tym procesem obrazuje poniższa tabela.
Tabela 6.1.1.1 Zestawienie najważniejszych czynności dokonywanych w trakcie przeprowadzania naborów.

Organ
odpowiedzialny

Dokument regulujący
czynność (nazwa, jednostka
redakcyjna)

Terminy związane z
czynnością

Podjęcie decyzji o
przeprowadzeniu
naboru

Zarząd

Procedura – pkt 1.

Zgodnie z harmonogramem –
zał. do umowy ramowej

Uzgodnienie
terminu naboru z
zarządem
województwa

Zarząd

Ogłoszenie
naboru

Zarząd

Procedura pkt 3 – 5

Biuro

Zał. 3 do Procedury – Wzór
ogłoszenia o naborze

Działania
informacyjne

Biuro

Procedura pkt 6 - 7

Okres pomiędzy ogłoszeniem
konkursu a zakończeniem
naboru

Nabór wniosków

Biuro

Procedura pkt 9 - 15

Zgodny z przepisami
rozporządzenia

Zwołanie
posiedzenia Rady

Zarząd

Procedura pkt 8

Regulamin Rady

Przew. Rady

Regulamin Rady,

Przygotowanie
posiedzenia Rady

Biuro

Regulamin Rady § 9 - 10

Posiedzenie Rady

Członkowie Rady

Regulamin Rady § 13 - 16

Kolejne
kroki

Nazwa czynności

Zał. 1 do Procedury – Wzór
uchwały Zarządu
Procedura pkt 2
Zał. 2 do Procedury – Wzór
wniosku do zarządu
województwa

Początek: nie wcześniej niż 30
dni od wystąpienia do zarządu
województwa wnioskiem o
uzgodnienie terminu naboru
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy
o RLKS

W ciągu 3 – 14 dni od dnia
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–sprawdzenie
listy obecności
oraz quorum i
parytetów,
wypełnienie dekl.
bezstronności

15a

15b

zakończenia naboru

Nadzór: Przew.
Rady, sekretarz
posiedzenia

Zał. 1 do Regulaminu Rady –
Deklaracja bezstronności

Posiedzenie Rady:

Członkowie Rady

Regulamin Rady § 19

ocena operacji –
zgodność z
zakresem
tematycznym, z
LSR, z kryteriami
wyboru, ustalanie
kwoty wsparcia

Nadzór - Przew.
Rady, sekretarz
posiedzenia

Zał. 2 do Regulaminu Rady –
Wzór uchwały w sprawie oceny

Podanie wyników
dokonanej przez
Radę oceny do
wiadomości
publicznej

Przewodniczący
Rady

Procedura pkt 16 - 18

4 dni od dnia zakończenia
oceny przez Radę

Przekazanie
wyników oceny
wnioskodawcom

Biuro

Procedura pkt 19 – 21

Zarząd

Zał. 6 do Procedury – Wzór
pisma do wnioskodawcy w
sprawie wyników oceny

7 dni od dnia zakończenia
oceny przez Radę

Przekazanie
dokumentów
związanych z
naborem do
zarządu
województwa

Biuro

Procedura pkt 22 – 27

Zarząd

Zał. 7 do Procedury – Wzór
pisma do zarządu województwa
w sprawie przekazania
dokumentów

Wniesienie
protestu od oceny
Rady – przyjęcie
protestu przez
Stowarzyszenie

Biuro

Procedura pkt 28 - 30

Niezwłocznie po otrzymaniu
protestu

Wstępna analiza
złożonego
protestu

Zarząd

Procedura pkt 31 - 32

Niezwłocznie po otrzymaniu
protestu

Zakwalifikowanie
protestu przez
Zarząd– ponowna
ocena wniosku
przez Radę

Rada

Procedura pkt 34 – 37

10 – 12 dni od dnia
otrzymania protestu

Zakwalifikowanie
protestu przez
Zarząd – brak
ponownej oceny
przez Radę –
przekazanie
protestu do
zarządu
województwa

Zarząd

Procedura pkt 28 – 39

Biuro

Regulamin Rady

albo
Przekazanie
wyników
ponownej oceny
przez Radę do
zarządu
województwa

W ciągu 3 – 14 dni od dnia
zakończenia naboru

Zał. Nr 4 do Regulaminu Rady
– Wzór Protokołu

Biuro

Regulamin Rady,

7 dni od dnia zakończenia
oceny przez Radę

Zał. 5 do Regulaminu Rady –
Wzór uchwały w wyniku
ponownej oceny
14 dni od dnia złożenia
protestu

Zał. 8 do Procedury – Wzór
pisma do zarządu województwa
o przekazaniu
nieuwzględnionego protestu
Zał. 9 do Procedury – Wzór
pisma do wnioskodawcy o
przekazaniu nieuwzględnionego
protestu do zarządu
województwa
Załącznik nr 10 do Procedury –
wzór pisma do zarządu
województwa w sprawie
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uwzględnienia protestu i zmiany
pierwotnej oceny
16.

Ponowna ocena
po uwzględnieniu
protestu przez
zarząd
województwa

Rada

Niezwłocznie po otrzymaniu
decyzji zarządu województwa
w sprawie uwzględnia
protestu

Procedura pkt 40 – 44
Regulamin Rady

6.2 PROCEDURA REALIZACJI OPERACJI WŁASNYCH LGD

Stowarzyszenie planuje w ramach realizacji LSR wdrażanie operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17
ust. 6 ustawy o RLKS. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z „Procedurą realizacji operacji, własnych
LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany”, która stanowi załącznik do wniosku o
wybór LSR. Jest to dokument, który został stworzony przez Stowarzyszenie, a jego założenia zostały
skonsultowane z lokalną społecznością na etapie przygotowania LSR.
Procedura realizacji tych operacji jest stosunkowo prosta. Zarząd zainteresowany realizacją operacji własnej
LGD podejmuje stosowną uchwałę, w której określa istotne elementy tej operacji (cel, planowany koszt i
wydatki). Wzór uchwały stanowi załącznik do Procedury. Następnie Zarząd, przy pomocy Biura przygotowuje
fiszkę projektową a następnie ogłoszenie na stronę internetową Stowarzyszenia, w którym wzywa osoby
zainteresowane realizacją podobnej operacji do zgłoszenia się. W przypadku braku odzewu, Zarząd występuje
do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia tego organu, na którym zostanie oceniona operacja własna
LGD opisana w uchwale i streszczona w fiszce projektowej. Ocena operacji własnej LGD nie odbiega znacząco
od oceny operacji innych wnioskodawców, dlatego nie będzie w tym miejscu szerzej opisywana. Rada ocenia
zgodność operacji własnej z LSR oraz z kryteriami wyboru operacji. Po zaaprobowaniu operacji własnej przez
Radę, Zarząd przy pomocy Biura przygotowuje stosowny wniosek do Zarządu Województwa.

Kolejne
kroki

Tabela nr 6.2.1 Zestawienie najważniejszych czynności dokonywanych ramach wyboru operacji własnej LGD

Nazwa czynności

Organ
odpowiedzialny

Dokument regulujący czynność
(nazwa, jednostka redakcyjna)

Podjęcie decyzji o realizacji operacji własnej
LGD

Zarząd

Przygotowanie fiszki projektowej dotyczącej
planowanej operacji własnej LGD

Zarząd

Umieszczenie informacji o realizacji operacji
własnej LGD na stronie internetowej

Biuro

4.

30 dniowy termin na zgłoszenie przez
uprawniony podmiot zainteresowania realizacją
operacją opisaną w ogłoszeniu na stronie
internetowej

__

__

5a

Zgłoszenie się w trakcie 30-dniowego terminu
przez uprawniony podmiot zamiaru realizacji
operacji opisanej w ogłoszeniu 
Uwzględnienie tego faktu w zakresie
tematycznym najbliższego naboru

Zarząd

Procedura pkt 6B

Niezgłoszenie się w trakcie 30-dniowego

Zarząd

1.

2.

3.

5b

Procedura – pkt 1 - 2.
Zał. 1 do Procedury – Wzór
uchwały Zarządu
Procedura pkt 3-4
Zał. 2 do Procedury – Wzór fiszki
projektowej
Procedura pkt 5
Zał. 3 do Procedury – Wzór
ogłoszenia na stronę internetową

Biuro

Procedura pkt 6A, 7 i 9
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terminu uprawnionego podmiotu z zamiarem
realizacji operacji opisanej w ogłoszeniu 
zwołane posiedzenia Rady

Przewodniczący
Rady

Regulamin Rady

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
realizacji operacji własnej LGD

Zarząd

Procedura pkt 8

Dokonanie oceny operacji własnej LGD przez
Radę

Rada

8.

Przekazanie wybranej przez Radę operacji
własnej LGD do dalszych prac w ramach LGD
– skompletowanie dokumentów stanowiących
załączniki do wniosku składanego do zarządu
województwa

Biuro

Procedura pkt 12

9.

Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji
własnej LGD do zarządu województwa

Biuro

Procedura pkt 13 – 14

6.

7.

6.3

Biuro
Procedura pkt 10
Załącznik nr 4 do Procedury –
kryteria oceny operacji własnych

Zarząd

KRYTERIA WYBORU OPERACJI.

6.3.1 SPOSÓB USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU.

Kryteria wyboru powstały po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W konsultacjach najpierw zebrano
opinie dotyczące tego, jakie są oczekiwania dotyczące kryteriów. W oparciu o te sugestie Stowarzyszenie
przygotowało propozycje kryteriów, które zostały poddane pod dyskusję lokalnej społeczności. Następnie
propozycje kryteriów zostały wpisane do LSR.
Zmiana kryteriów wyboru operacji będzie odbywać się w sposób opisany w odrębnej Procedurze zmiany
kryteriów, która stanowi załącznik do wniosku o wybór LSR. Procedura ta znajdzie zastosowanie również w
przypadku zmiany regulaminów i dokumentów regulujących tryb realizacji LSR. Jej postanowienia zostały
omówione w Rozdziale I LSR. Należy podkreślić, że w proces zmiany kryteriów wyboru operacji zostaną
zaangażowani przedstawiciele sektora rybackiego: Stowarzyszenie przewiduje, że w trakcie konsultacji
społecznych poświęconych zmianie kryteriów, Zarząd zadba o odpowiednie poinformowanie przedstawicieli
tego sektora o proponowanych zmianach i ich przyczynach, a w razie gdy będzie to uzasadnione wagą zmian,
przeprowadzi osobne spotkania informacyjne dla tej grupy interesu. Jej postanowienia gwarantują
zaangażowanie lokalnej społeczności w proces zmiany kryteriów: w szczególności Stowarzyszenie
przeprowadzi konsultacje społeczne: spotkanie informacyjne poświęcone zmianom oraz poda do publicznej
wiadomości na swojej stronie internetowej projekt nowych kryteriów.
Przyjęte kryteria wyboru operacji.
Aby zapewnić, dzięki procesowi wyboru przez SRLGD operacji zostaną osiągnięte cele LSR i założone w nich
wskaźniki, Stowarzyszenie ściśle powiązało kwestię wskaźników z kryteriami, wprost premiując operacje,
których efektem będzie osiągnięcie poszczególnych wskaźników wpisanych do LSR (por. Rozdział V). Na
przykład w sytuacji, w której wskaźnikiem są miejsca pracy, premiuje się operacje zakładające utworzenie lub
zachowanie większej liczby miejsc pracy. Jednym z wymogów wybrania operacji do realizacji przez Radę jest
uzyskanie przez nią co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w ramach danego
naboru. Oznacza to, że operacje w niewielkim stopniu zgodne z kryteriami wyboru (a co za tym idzie, w
niewielkim stopniu realizujące wskaźniki) mają niewielkie szanse na realizację w ramach LSR. Ze względu na
fakt, że jednym ze wskaźników mierzących funkcjonowanie Stowarzyszenia jest liczba osób uczestniczących w
szkoleniach i korzystających z porad, Stowarzyszenie zamierza swoimi kryteriami premiować tych
wnioskodawców, którzy skorzystali z doradztwa oferowanego przez Biuro Stowarzyszenia. Ma to głębszy sens:
wnioski przygotowane w oparciu o doradztwo LGD będą miały lepszą jakość i na etapie weryfikacji formalnej
nie będą wymagały wielu poprawek. Przyspieszy to proces wdrażania LSR>
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Stosowane kryteria są adekwatne do informacji zawartych w diagnozie. W szczególności szereg kryteriów
oceny związany jest z problemami i wyzwaniami poruszonymi w Rozdziale III. Z tego powodu kryteria wyboru
operacji premiują projekty związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy (im więcej miejsc, tym więcej
punktów) oraz inicjatywy adresowane do grupy defaworyzowanej.
W ocenie Stowarzyszenia istotne, by pomoc w pierwszej kolejności trafiała do określonej grupy mieszkańców i
przedsiębiorców: stąd kryterium premiujące właśnie podmioty z tej grupy. Jak wskazano w Diagnozie obszaru,
obszar objęty LSR stanowi spójną całość, dlatego istotne, by pomoc na realizację operacji oddziaływała nie
tylko na pojedyncze miejscowości, ale na większy obszar – dlatego przygotowane kryteria premiują operacje o
szerokim zakresie oddziaływania.
Z diagnozy wynika również potrzeba wspierania rodzimej przedsiębiorczości i generowania popytu na lokalne
produkty i usługi. Dlatego zaproponowano kryterium premiujące operacje, których podstawą będzie lokalny
produkt rybny wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. To ostatnie kryterium oznacza, że
premiowane są operacja mające pozytywny wpływ na sektor rybacki (a nie tylko korzystnie oddziałujące na
sytuację rybaka – beneficjenta).
Kryteria są szczegółowo zdefiniowane i zostały opisane sytuacje, które pozwolą członkowi Rady bez
wątpliwości przyznać określoną liczbę punktów. Problem rozbieżnych ocen w ramach kryteriów został
rozwiązany poprzez uśrednienie ocen wszystkich członków Rady a także możliwość poprawienia swojej oceny
przez członka Rady, którego ocena istotnie odbiega od ocen dokonanych przez pozostałych członków tego
organu.
Jednym z kryteriów wyboru jest także innowacyjność. Biorąc pod uwagę specyfikę operacji realizowanych w
ramach LSR, uszczegółowiono definicję innowacyjności. Przede wszystkim innowacyjność została
dostosowana do wymagań lokalnych, tak by sprostanie temu kryterium nie było związane z ogromnymi
kosztami dla wnioskodawcy. Dlatego innowacyjność została zdefiniowana jako oryginalność w skali lokalnej:
wykorzystanie niepraktykowanych dotąd rozwiązań technologicznych lub rozwiązań wykorzystujących
lokalne zasoby i lokalny potencjał.
Aby uszczegółowić tę definicję przyjęto, ze innowacja technologiczna ma miejsce wtedy, gdy nowy lub
zmodernizowany wyrób zostaje wprowadzony na rynek albo gdy nowy lub zmieniony proces zostaje
zastosowany w produkcji.
Innowacje będą dotyczyć rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również poprawy istniejących
metod. Mogą to być również innowacje społeczne: Innowacje społeczne to nowe rozwiązania (produkty,
usługi, modele, rynki, procesy etc.), które zaspokajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania i
prowadzą do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów. Element
„społeczny” przejawia się zarówno w ich celach, jak i wykorzystywanych środkach. To innowacje, które
przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu, ale także biznesowi poprzez generowanie nowych obszarów
przychodów
Ze względu na kryteria wyboru LSR (kryterium nr 16), Stowarzyszeanie przyjęło zasady premiowania
(operacji, które nie będą korzystały z najwyższego poziomu dofinansowania dopuszczonego przepisami.
Takie operacje uzyskają dodatkowe punkty, w związku z czym ich szansa na wybór wzrośnie. Takie samo
rozwiązanie zastosowano odnośnie operacji własnych LGD.
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PLAN DZIAŁANIA

Realizacja działań w ramach LSR, została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów:
1 etap: lata 2016-2018
2 etap: lata 2019-2021
3 etap: lata 2022-2023
Większość operacji planowanych do realizacji, została zaplanowana w 1 i 2 etapie w sposób umożliwiający
minimalizowanie ryzyka związanego z osiąganiem wskaźników przyjętych jako miary sukcesu jej wdrażania.
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2016-2018
Wartość z
jednostką
miary

2019-2021
% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość z
jednostką
miary

2022-2023
% realizacji Planowane
wskaźnika wsparcie w
narastająco PLN

Wartość
z
jednostką
miary

Razem 2016 - 2023
%
Planowane Razem
realizacji
wsparcie
wartość
wskaźnika
w PLN
wskaźników
narastająco

Zakres
Programu

Razem
planowane
wsparcie w
PLN

1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i sprzedaży produktów rybołówstwa
1.1.2

4 operacje

44

340981,84 2 operacje

100

345358,16

6 operacji

686340,00 Realizacja

1.1.3

2 operacje

67

152760,08 2 operacje

100

164739,92

4 operacje

317500,00 Realizacja

Razem cel
szczegółowy 1.1

493741,92

510098,08

0

1003840,00

1.4 Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z turystyką
1.4.1.2

4 operacje

40

298877,76 5 operacji

1.4.1.3

2 operacje

67

1.4.1.4

2 obiekty

33

293637,36 4 obiekty

1.4.1.5

20 miejsc

57

165202,32 51 miejsc

40

73742,68 5 operacji

80475,00 4 operacje

100

622826,25

9 operacji

921704,01 Realizacja

100

508184,00

6 operacji

588659,00 Realizacja

100

575163,64

6 obiektów

868801,00 Realizacja

100

321568,68

71 miejsca

486771,00 Realizacja

100

456257,32

8 operacji

530000,00 Realizacja

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
1.4.2.2

3 operacje

Razem cel
szczegółowy 1.4
Razem cel ogólny 1
CEL OGÓLNY 2

911935,12

2483999,89

1405677,04

2994097,97

2016-2018
Wartość z
jednostką
miary

2019-2021
% realizacji
wskaźnika
narastająco

Planowane
wsparcie w
PLN

Wartość z
jednostką
miary

3395935,01
0
2022-2023

% realizacji Planowane
wskaźnika wsparcie w
narastająco PLN

Wartość
z
jednostką
miary

4399775,01
Razem 2016 - 2023

%
Planowane Razem
realizacji
wsparcie
wartość
wskaźnika
w PLN
wskaźników
narastająco

Zakres
Programu

Razem
planowane
wsparcie w
PLN

2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru mieszkańców i gości
Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
2.1.1

2 obiekty

50

442908,92 4 obiekty

100

332624,08

6 obiekty

775533,00 Realizacja

2.1.2

1 operacja

25

187433,88 2 operacje

100

263795,63

3 operacje

451229,51 Realizacja
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2.1.3

3 podmioty

25

180425,52 3 podmioty

Razem cel
szczegółowy 2.1

100

810768,32

6
podmiotów

329574,48
925994,19

510000,00 Realizacja
1736762,51

2.2 Promocja obszaru zależnego od rybołówstwa
Działania promocyjne
2.2.1

5 operacji

38

29854,76 6 operacji

Razem cel
szczegółowy 2.2

100

29854,76

144173,04

11 operacji

144173,04

0

Realizacja,
174027,80 Operacje
własne
174027,80

2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
Wzrost potencjału środowiska
2.3.2

4 operacje

50

2.3.3

2 podmioty

50

114402,92 5 operacji
78969,12 2 podmioty

Razem cel
szczegółowy 2.3

100

250367,08

9 operacji

364770,00 Realizacja

100

146027,56

4 podmioty

224996,68 Realizacja

193372,04

396394,64

0

589766,68

2.4 Działalność Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”
Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej
2.4.1.1

10 spotkań

50

2000,00 5 spotkań

2.4.1.2

130
podmiotów

46

5000,00

150
podmiotów

75

1000,00

100

5000,00

5
spotkań

100

1000,00 20 spotkań

4000,00 Aktywizacja

280
podmiotów

10000,00 Aktywizacja

Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR
2.4.2.1

15 osobodni

38

1500,00 25 osobodni

100

1500,00

40 osobodni

2.4.2.2

10 osobodni

50

1500,00 10 osobodni

100

1500,00

20 osobodni

100

217668,00

Koszty
bieżące
Koszty
3000,00
bieżące
3000,00

Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru
2.4.3.1

0 projekt

0

0 2 projekt

2 projekty

217668,00 Współpraca

Pozostałe Koszty
bieżące biura LGD

496436,50

500000,00

218896,82

1215333,32

Razem cel
szczegółowy 2.4

506436,50

726668,00

219896,82

1453001,32

Razem cel ogólny 2

1540431,62

2193229,87

219896,82

3953558,31

Razem LSR

2946108,66

5187327,84

219896,82

8353333,32

Koszty
bieżące
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BUDŻET LSR

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGR Zalew Wiślany na lata 20162022, opierać się będzie o środki PO RYBY „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Tabela prezentująca montaż finansowy dla LSR Zalew Wiślany, uwzględniający powyższe źródła
finansowania, a także podział na beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych oraz
beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych:

Zakres wsparcia

PO RYBY (w PLN)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013)

6 900 332

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013)

217 668

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 1303/2013)

1 221 333,32

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e
rozporządzenia nr 1303/2013)

14000

Poniżej zaprezentowano powiązania budżetu z poszczególnymi celami LSR, które mają przyczynić się do
zrealizowania wizji, określonej w partycypacyjnym procesie tworzenia założeń strategii.

CEL
SZCZEGÓŁOWY

BUDŻET NA
REALIZACJĘ
(PLN)

1.1 Wzrost wartości
produktów rybołówstwa
i innowacyjny łańcuch
dostaw

1 003 840,00

1.4 Różnicowanie
działalności sektora
rybołówstwa i rozwój
działalności
gospodarczej
mieszkańców obszaru
zależnego od
rybołówstwa

3 395 935,01

POWIĄZANIE BUDŻETU Z CELAMI

Jeden z dwóch głównych celów LSR mający podstawowy
wpływ na rozwój działalności rybackiej. Stabilność
finansową można budować dzięki konkurencyjności i
innowacyjności stosowanych metod przechowywania i
dostaw. Cel szczegółowy będzie próbą lokalnego podejścia
do modyfikacji łańcucha dostaw w sposób, aby to sektor
rybacki czerpał wyższe dochody od pośredników, których
nakład pracy jest wielokrotnie niższy. Przedsięwzięcia
związane z celem mają za zadanie utworzenie bądź
utrzymanie miejsc pracy, w tym grup defaworyzowanych,
dlatego budżet stanowi 12,02 % sumy całkowitej.
Cel służący możliwości uniezależnienia się od
potencjalnego spadku wielkości połowów i reorientacji
działalności w kierunku turystyki. Ponadto cel ma za
ważne znaczenie na polu przeciwdziałania bezrobocia i
przyczyni się do wzrostu zamożności mieszkańców, którzy
w trakcie konsultacji wskazywali na chęci rozwoju
gospodarczego. Przedsięwzięcia związane z celem mają za
zadanie utworzenie bądź utrzymanie miejsc pracy, w tym
grup defaworyzowanych, dlatego budżet stanowi 40,65 %
sumy całkowitej.
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2.1 Budowa
infrastruktury
publicznej i tradycyjnej
dla obszaru
mieszkańców

1 736 762,51

2.2 Promocja obszaru
zależnego od
rybołówstwa

174 027,80

2.3 Nowoczesna
ochrona środowiska

589 766,68

2.4 Działalność
Stowarzyszenia LGR
„Zalew Wiślany”

1 453 001,32

Jakość życia na danym obszarze, poprzez inwestycje w
przestrzeń
publiczną,
często
zdegradowaną
i
niedokapitalizowaną, wyraźnie wzrośnie, poprawi się
dostęp do placówek społecznych, kulturalnych i sportowo
– rekreacyjnych. Poziom rozwoju małej architektury
miejsko – wiejskiej, wraz z turystyczną wydaje się mieć
priorytetowe znaczenie w zakresie wzrostu ruchu
turystycznego i pośrednio w zatrzymaniu niekorzystnych
trendów migracji. Budżet stanowi 20,79 % sumy
całkowitej.
Promocja będzie dotyczyć zarówno zalet turystycznych
obszaru jak i lokalnych produktów planowanych do
wdrożenia. Cel będzie realizowany przez imprezy
plenerowe, produkcję gadżetów, promocję przy użyciu
nowoczesnych środków komunikacji. 2,08 % budżetu LSR
Działania w ramach celu tego celu szczegółowego będą
również dotyczyć wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii. Możliwe jest uzyskanie dotacji w zakresie
wspierania bioróżnorodności oraz ochronę obszarów
objętych szczególnymi formami ochrony przyrody. Budżet
stanowi 7,06 % kosztu całkowitego
LGR Zalew Wiślany a w szczególności jego Biuro będzie
podmiotem inicjującym działania gospodarcze oraz
działającym na rzecz rozwoju integracji. Działania będą
dotyczyć aktywizacji, wdrażania Strategii a także
projektów współpracy. Budżet jest ustalony na poziomie
17,39 % ze względu na min. aktywizację osób
defaworyzowanych

Powiązanie budżetu z przedsięwzięciami i ich efektami, prezentowane jest również w planie działania
(rozdział 7) wg logiki produkty jako bezpośrednie efekty działań w ramach realizowanych przedsięwzięć.
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PLAN KOMUNIKACJI

Na podstawie uwag i propozycji zgłaszanych podczas konsultacji społecznych, a także wyników ewaluacji
dokonanej po okresie realizacji poprzedniej LSR. Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące
informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników), jak i
bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu
LSR. Zakłada się, że intensyfikacja przekazu dotyczącego praktycznych aspektów realizacji zapisów
dokumentu przełoży się na zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działalność LGD, a tym
samym pozytywnie wpłynie na jakość zgłaszanych operacji i wniosków. Planowane działania mają wzbudzić
zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę
zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność obszaru Lokalnej Grupy
Rybackiej. Zaproponowany plan komunikacji ma za zadanie zlikwidować dotychczasowe niedostatki
komunikacyjne, a także zagwarantować dwustronność przekazu oraz umożliwiać pozyskiwanie informacji
zwrotnej od mieszkańców.
Grupy docelowe, do których skierowany jest plan komunikacji to przede wszystkim grupy kluczowe z
punktu widzenia realizacji LSR, czyli: przedsiębiorcy, samorządy gminne, przedstawiciele grup
defaworyzowanych (osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym), a także lokalne podmioty
gospodarcze i lokalni wytwórcy. Działania skierowane są także do wszystkich mieszkańców –
ukierunkowane zostały bowiem tak, aby zapewniały podnoszenie poziomu wiedzy na temat możliwości
realizacji operacji w ramach LSR na lata 2016-2022.
LGR Zalew Wiślany zaplanowało także odpowiednie wskaźniki dla zaprojektowanych działań
komunikacyjnych. Przedstawione zostały one w ujęciu sumarycznym, natomiast szczegółowo opisane są w
tabeli 9.1
 wysłanie 1 600 maili w ramach newslettera,
 zamieszczenie 28 artykułów na stronach internetowych (LGD oraz 4 gmin),
 organizacja 4 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (ok. 15 osób na każde spotkanie, badanie ankietowe
po spotkaniu),
 przyjęcie 350 osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD,
 organizacja 20 spotkań szkoleniowych i doradczych,
 dotarcie z informacjami do 100 osób objętych wsparciem PUP oraz OPS,
 zebranie łącznie 300 ankiet (online oraz po doradztwie, szkoleniach).
Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu:
Zastosowane w planie komunikacji działania oraz wykorzystane środki przekazu podlegać będą cyklicznym
badaniom przynoszonych efektów oraz – związanej z nimi – racjonalności budżetowej. Dodatkowo większość
zaplanowanych narzędzi komunikacji przewiduje otrzymanie informacji zwrotnej lub aktywny udział
mieszkańców. Regularnie prowadzona ocena i monitoring przedstawiane będą zgodnie z procedurą monitoringu
i ewaluacji w formie kwartalnych raportów przygotowywanych przez Biuro LGD. W przypadku stwierdzenia,
że któreś z działań komunikacyjnych nie przynosi pożądanych efektów, przewiduje się zastosowanie planu
naprawczego. Polegać on będzie na modyfikacji dotychczasowych praktyk komunikacyjnych lub zastąpieniu
ich nowymi, które w ocenie LGD będą bardziej odpowiednie dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Przed
wprowadzeniem każdej modyfikacji w ramach planu naprawczego przewiduje się zarówno poinformowanie
odbiorców planu komunikacyjnego (za pomocą poczty elektronicznej, stron internetowych oraz portali
społecznościowych), jak i konsultowanie propozycji z mieszkańcami, beneficjentami oraz grupami docelowymi
– za pomocą ankiet oraz podczas otwartych spotkań konsultacyjnych.

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w
procesie realizacji:
Plan komunikacji przewiduje działania dotyczące zbierania informacji o funkcjonowaniu LGD oraz poziomu
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zadowolenia z realizacji LSR. W przypadku stwierdzenia niezadowolenia z metod wdrażania LSR oraz
nieprzychylności wobec braku działań podejmowanych przez LGD konieczne będzie wdrożenie środków
zaradczych. Przewiduje się wśród nich przede wszystkim: organizację spotkań przedstawicieli LGD z
mieszkańcami i beneficjentami oraz przeprowadzenie badań ankietowych, a także przyjmowanie uwag
bezpośrednio w Biurze LGD. Po zebraniu opinii i wysłuchaniu uwag LGD będzie zobowiązana do odniesienia
się do otrzymanych informacji zwrotnych, przygotowanie propozycji zmian zawartych w aktualizacji LSR oraz
ponowne skonsultowanie ich (tymi samymi metodami) ze społecznością lokalną.
Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR: 14 000,00 PLN
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Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:
Termin

Cel komunikacji

Nazwa działania
komunikacyjnego

Grupy docelowe

Środki przekazu




II połowa 2016 r. II
połowa 2018 r. II
połowa 2021 r

II połowa 2016 r. II
połowa 2018 r. II
połowa 2021 r.

II połowa 2016 r./
do końca realizacji
LSR

Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców o LSR
na lata 2016-2022 (o
głównych celach,
zasadach przyznawania
dofinansowania oraz
typach operacji, które
będą miały największe
szanse wsparcia z
budżetu LSR)
Poinformowanie
potencjalnych
wnioskodawców o
głównych zasadach
interpretacji
poszczególnych kryteriów
oceny używanych przez
Radę LGD (zwłaszcza
kryteriów jakościowych)

Wspieranie beneficjentów
LSR w realizacji
projektów.

Kampania informacyjna nt.
głównych założeń LSR na
lata 2016-2022 oraz zasad
pozyskania dotacji

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w szczególności
przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i mieszkańcy obszaru
LGD (w tym także przedstawiciele
grup defaworyzowanych)






Kampania informacyjna nt.
zasad oceniania i wyboru
operacji

wszyscy potencjalni
wnioskodawcy, w szczególności
przedsiębiorcy, organizacje
społeczne, mieszkańcy obszaru







Informowanie na temat
warunków i sposobów
przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej i
rozliczania projektów

Beneficjenci





rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną
informacje na oficjalnej stronie
internetowej LGD
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin
ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook),
ogłoszenia w siedzibach
instytucji publicznych (urzędy)
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych na obszarze LGD
rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną
informacje na oficjalnej stronie
internetowej
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru
ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej z gmin obszaru
LGD – odrębne spotkania dla każdego z
celów szczegółowych LSR na lata 20162022

spotkania, szkolenia,
doradztwo indywidualne w biurze LGD,
koordynatorzy gminni

Do mieszkańców:
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I połowa 2017 r. (i w
każdym kolejnym
roku)

I połowa 2018 i
w latach
kolejnych

II połowa 2018 r.

Aktywizacja potencjalnych
uczestników projektów
(odbiorców projektów), w
tym przedstawicieli grup
defaworyzowanych

Zapewnianie szerokiej
akceptacji społecznej dla
działań rozwojowych i
kierunków rozwojowych
realizowanych przy pomocy
LSR.

Uzyskanie informacji zwrotnej
nt. oceny jakości pomocy

Informacja – a temat
możliwości
samozatrudnienia, bądź
objęcia działaniem
kwalifikacyjnym w ramach
realizowanych projektów –
skierowana w szczególności
do osób należących do gryp
defaworyzowanych
określonych w LSR

Prezentacja
projektów
realizowanych I
zrealizowanych

Badanie opinii i satysfakcji

mieszkańcy obszaru,
przedstawiciele grup
defaworyzowanych, wskazanych
w LSR:




Mieszkańcy obszaru LGD
(w tym potencjalni
wnioskodawcy i beneficjenci)

rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną
informacje na oficjalnej stronie
internetowej
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru
ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)
ogłoszenia w siedzibach
instytucji publicznych (urzędy)
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej z gmin
obszaru LGD i/lub w siedzibie LGD
artykuł w biuletynie LGD

Grupy defaworyzowane:
 bezpośredni kontakt przez pracowników
OPS i PUP
 rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną
 informacje na oficjalnej stronie
internetowej
 informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru LGD
 ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)
 promocja skutecznych działań na
oficjalnej stronie internetowej LGD
oraz na stronach gmin tworzących
obszar LGD
 ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede
wszystkim Facebook)
 organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych w każdej z gmin
obszaru LGD i/lub w siedzibie LGD



Ankieta online na oficjalnej stronie LGD
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II połowa 2021 r.
II połowa 2023 r.

świadczonej przez LGD pod
kątem konieczności
przeprowadzenia
ewentualnych korekt w tym
zakresie

beneficjentów

Beneficjenci



Ankiety po doradztwie, szkoleniu




rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną
informacje na oficjalnej stronie
internetowej LGD
informacje na oficjalnych stronach
internetowych gmin obszaru LGD
ogłoszenia na portalach
społecznościowych (przede wszystkim
Facebook)
ogłoszenia w siedzibach instytucji
publicznych (urzędy)
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych na obszarze LGD
organizacja spotkań informacyjnokonsultacyjnych na obszarze LGD
ankieta na oficjalnej stronie
internetowej LGD
dyżur w siedzibie LGD

Działania komunikacyjne podejmowane w przypadku problemów z realizacją LSR

Uzależniony od
terminu
występowania/z
g łoszenia
problemów z
realizacją LSR

Poinformowanie mieszkańców
o konieczności aktualizacji
założeń LSR.

Kampania informacyjna
dotycząca konieczności
aktualizacji Strategii

Mieszkańcy obszaru LGD, w tym
wszyscy potencjalni wnioskodawcy,
w szczególności przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe i
przedstawiciele grup
defaworyzowanych)






Uzależniony od
terminu
występowania/z
g łoszenia
problemów z
realizacją LSR

Zebranie opinii i propozycji
mieszkańców (w tym
wszystkich grup docelowych
istotnych z punktu realizacji
LSR), dotyczących kierunków
projektowanych zmian

Konsultacje społeczne
dotyczące aktualizacji LSR

Mieszkańcy obszaru LGD, w tym
wszyscy potencjalni wnioskodawcy,
w szczególności przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe i
przedstawiciele grup
defaworyzowanych)
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Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych oraz planowane efekty działań komunikacyjnych:
Nazwa działania komunikacyjnego

Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 20162022 oraz zasad pozyskania dotacji

Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji
przez LGD

Informowanie na temat warunków
i sposobów realizacji i rozliczania projektów

Informacja – a temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia
działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów
– skierowana w szczególności do osób należących do gryp
defaworyzowanych określonych w LSR

Zakładane wskaźniki

Planowane efekty

Na 1 kampanię:
wysłanie 500 e-maili
zamieszczenie 7 artykułów na stronach
internetowych (LGD oraz 4 gmin)
organizacja spotkania informacyjno-konsultacyjnych
(ok. 50 osób na każde spotkanie, badanie ankietowe
po spotkaniu)
reklama
na portalu społecznościowym
Na
1 kampanię

dotarcie do co najmniej 350 osób z informacjami o LSR na lata
2016-2022
podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o głównych
założeniach LSR (wyniki ankiet po spotkaniach)
zwiększenie liczby składanych wniosków konkursowych do
roku 2018

wysłanie 400 e-maili
zamieszczenie 7 artykułów na stronach
internetowych (LGD oraz 4 gmin)
organizacja spotkania informacyjno-konsultacyjnych
(ok. 50 osób na każde spotkanie, badanie ankietowe
po spotkaniu)
reklama na portalu społecznościowym

dotarcie do co najmniej 350 osób z informacjami o kryteriach
wyboru operacji
podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów
(wyniki ankiet po spotkaniach)

Do 2022 roku
przyjęcie 350 osób w Biurze LGD,
organizacja 20 spotkań szkoleniowych

podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów
(wyniki ankiet po spotkaniach szkoleniowych i doradczych)

Na 1 kampanię
dotarcie z informacjami do 30 osób objętych
wsparciem PUP oraz OPS
wysłanie 100 maili
zamieszczenie
7
artykułów
na
stronach
internetowych (LGD oraz 4 gmin)
organizacja 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych
(ok. 15 osób na każde spotkanie)

podniesienie poziomu wiedzy o propozycjach zawartych w
LSR wśród osób z grup defaworyzowanych
zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych w
realizowanych projektach do końca 2018 roku
zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach celu
szczegółowego 2 (tym samym zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia)
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Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Na 1 kampanię
wysłanie 400 e-maili
zamieszczenie
7
artykułów
na
stronach
internetowych (LGD oraz 4 gmin),
organizacja spotkania informacyjno-konsultacyjnych

dotarcie do co najmniej 350 osób z przykładami
zrealizowanych projektów
podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o efektach
realizacji LSR)
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10

ZINTEGROWANIE

Dla zobrazowania zależności pomiędzy Lokalną Strategią Rozwoju LGR Zalew Wiślany na lata 2016-2022 a
aktualnymi dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego, ponadlokalnego oraz lokalnego opracowano
matryce spójności celów strategicznych i operacyjnych LSR z priorytetami, celami i kierunkami interwencji
zawartymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych (Tab. 9.1). Tym samym, poniżej wykazano zgodność z
kluczowymi dokumentami planistycznymi definiującymi priorytety rozwojowe w obszarach tematycznie
powiązanych z niniejszym dokumentem, tj.:










Europejski Fundusz Morski i Rybacki,
Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014 -2020,
Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko mazurskim do roku 2030,
Strategia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020,
Strategia polityki społecznej województwa warmińsko mazurskiego do 2020 roku,
Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko mazurskiego do 2020 roku,
Strategia rozwoju miasta Braniewa do 2020 roku,
Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy i miasta Frombork na lata 2015-2025,
Strategia rozwoju obszaru gmin nadzalewowych do 2020 roku.

Zintegrowany charakter LSR przejawia się także w spójności i kompleksowości przedsięwzięć w ramach
poszczególnych celów szczegółowych dokumentu, tj.:






Zintegrowaniem metod stosowanych przy realizacji przedsięwzięć oraz wzajemne powiązania
celów szczegółowych: innowacyjny rozwój przechowywania produktów oraz łańcucha dostaw, oraz
tworzenia lokalnego produktu będzie bezpośrednio powiązany z promocją produktów rybnych
przewidzianych w ramach realizacji celu szczegółowego 2.2 Promocja obszaru zależnego od
rybołówstwa. Do powstania lokalnych produktów może przyczynić się Rozwój kadry rybackiej (cel
1.3) oraz wykorzystane zostaną zasoby osób z grupy defaworyzowanej. Zwiększenie ruchu
turystycznego dzięki inwestycjom w przestrzeń publiczną (Budowa infrastruktury publicznej i
tradycyjnej dla obszaru), przekłada się na wzrost dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców
poprzez cel szczegółowy 1.4 (Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności
gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa). Postrzeganie środowiska oraz jego
jakość w kontekście ruchu turystycznego jest niezwykle ważne, dlatego też planowane są działania w
ramach celu 2.3 Nowoczesna ochrona środowiska.
Spoiwem łączącym działania będzie LGD, która zapewni spójny system identyfikacji wizualnej oraz
system informacji o potencjalnych projektach.
Zaangażowaniem różnych sektorów i partnerów. W działania zaangażowani będą przede wszystkim
przedstawiciele grup defaworyzowanych, do których skierowane będą inicjatywy związane z
zakładaniem działalności gospodarczej, a tym samym promowanie samozatrudnienia i tworzenia miejsc
pracy – dotyczy to przede wszystkim osób bezrobotnych z obszaru LGD. Ponadto, przewiduje się
premiowanie projektów, które zakładają rozwijanie działalności gospodarczej połączone z
zatrudnianiem przedstawicieli grup defaworyzowanych. Ponadto zakładanie drobnych firm oraz rozwój
i tworzenie lokalnych produktów rybnych lokalnego zagwarantuje nie tylko wspieranie
funkcjonujących przedsiębiorstw, ale także włączanie w obieg gospodarczy lokalnych wytwórców oraz
nieformalne grupy działania, jak np. Koła Gospodyń Wiejskich. Przewiduje się ponadto powiązanie
rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększania zatrudnienia z potencjałami i problemami obszaru LGD,
w tym przede wszystkim z rozwojem infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.
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Cele i przedsięwzięcia LSR są zgodne ze wszystkimi 5 celami przekrojowymi, o których mowa w art. 63 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

1.
podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
cele LSR: 1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw,
2.
wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
cele LSR 1.3 Rozwój kadry rybackiej, 1.4 Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój
działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
3.
wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w
tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
cele LSR 2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
4.
propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego;
cele LSR 2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
5.
powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
cele LSR 1.2 Zarządzanie wspólnym zasobami
Cel ogólny
1
Dokumenty
Strategiczn
e
PO RYBY
2014-2020

Cele szczegółowe
Wzrost wartości produktów
rybołówstwa i innowacyjny
łańcuch dostaw

Zarządzanie
wspólnym zasobami

Rozwój kadry
rybackiej

Różnicowanie działalności sektora
rybołówstwa i rozwój działalności
gospodarczej mieszkańców obszaru
zależnego od rybołówstwa
Priorytet 2. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy
Cel szczegółowy „Podnoszenie
Cel szczegółowy
Cel szczegółowy
Cel szczegółowy
„Podnoszenie
„Zmniejszenie
„Rozwój szkoleń
konkurencyjności i rentowności
konkurencyjności i
wpływu rybołówstwa zawodowych,
przedsiębiorstw
rentowności przedsiębiorstw na środowisko
nowych
z sektora rybołówstwa, w tym floty
z sektora rybołówstwa, w
morskie,
umiejętności
łodziowego rybołówstwa
tym floty łodziowego
w tym unikanie i
zawodowych
przybrzeżnego, oraz poprawa
rybołówstwa przybrzeżnego, redukcja, w jak
i uczenia się przez
bezpieczeństwa i warunków pracy”
oraz
największym stopniu, całe życie”
Artykuł 30. Różnicowanie i nowe
poprawa bezpieczeństwa i
niechcianych
Artykuł 29 ust. 1.
formy dochodów
warunków pracy”
połowów”
Propagowanie
Artykuł 31. Wsparcie dla
Artykuł 37. Wsparcie kapitału ludzkiego
młodych rybaków
na rzecz
i dialog społeczny
rozpoczynających
opracowywania i
działalność.
wdrażania środków
Artykuł 43 ust. 1 i 3. Porty
ochrony oraz
rybackie, miejsca
współpraca
wyładunku, giełdy rybne i
regionalna.
przystanie
Artykuł 38.
Zmniejszanie
oddziaływania
rybołówstwa na
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Strategia
rozwoju
województ
wa
warmińsko
–
mazurskieg
o do roku
2020
Strategia
polityki
społecznej
województ
wa
warmińsko
mazurskieg
o do 2020
roku

środowisko morskie
i dostosowanie
połowów do ochrony
gatunków
Artykuł 39.
Innowacje związane z
ochroną żywych
zasobów morza.
Cel szczegółowy
Wspieranie
wzmacniania rozwoju
technologicznego
oraz
innowacji, w tym
zwiększania
efektywności
energetycznej, i
transferu wiedzy
Artykuł 28.
Partnerstwa między
naukowcami a
rybakami
Priorytet 3. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Cel szczegółowy „Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz
wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i
śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a
także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej”
Artykuł 63. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
(w tym koszty bieżące i aktywizacja).
Cel strategiczny Wzrost
Cel strategiczny Wzrost
Cel strategiczny
Cel strategiczny
konkurencyjności
Wzrost liczby i
Wzrost aktywności konkurencyjności gospodarki;
gospodarki;
jakości powiązań
społecznej
Cel operacyjny
sieciowych
Wzrost konkurencyjności firm;
Cel operacyjny
Cel operacyjny
Wzrost konkurencyjności
Dostosowanie
Wzrost liczby miejsc pracy
Cel operacyjny
firm; Wspieranie systemu
Monitoring
systemu edukacji
produkcji i promocja
środowiska
do potrzeb rynku
wytwarzanej w regionie
pracy
żywności wysokiej jakości;
Wzrost liczby miejsc pracy
Priorytet 2
Priorytet 2
Wzmacnianie integracji społecznej
Wzmacnianie integracji
społecznej
Cel operacyjny
Osoby z grupa zagrożonych
Cel operacyjny
wykluczeniem społecznym bardziej
Osoby z grup zagrożonych
aktywnie uczestniczą w procesie
wykluczeniem społecznym
bardziej aktywnie
swego powrotu do samodzielnego,
godnego życia
uczestniczą w procesie
swego powrotu do
samodzielnego, godnego
życia
Priorytet 3
Priorytet 3
Priorytet 3
Wspieranie aktywności i
Wspieranie
Wspieranie aktywności i mobilności
mobilności zawodowej oraz
aktywności i
zawodowej oraz edukacyjnej osób
edukacyjnej osób
mobilności
bezrobotnych
bezrobotnych
zawodowej oraz
Cel operacyjny 3.2
edukacyjnej osób
Osoby bezrobotne znajdujące się w
Cel operacyjny 3.2
Osoby bezrobotne
bezrobotnych
szczególnej sytuacji na rynku pracy
znajdujące się w szczególnej
ze
Cel operacyjny
sytuacji na rynku pracy ze
względu na wykształcenie i
3.1
względu na wykształcenie i
Młode osoby
kwalifikacje, w tym osoby 45+,
kwalifikacje, w tym osoby
bezrobotne
zdobywają
45+, zdobywają
posiadają
umiejętności, dzięki którym są
umiejętności, dzięki którym
kwalifikacje coraz
bardziej aktywne zawodowo i coraz
są bardziej aktywne
bardziej adekwatne częściej
zawodowo i coraz częściej
do zmieniających
znajdują zatrudnienie zwłaszcza na
znajdują zatrudnienie
się potrzeb rynku
regionalnym rynku pracy.
zwłaszcza na regionalnym
pracy oraz są
Cel operacyjny 3.4
rynku pracy.
bardziej aktywne
Długotrwale bezrobotne osoby
i mobilne
zagrożone wykluczeniem społecznym
Cel operacyjny 3.4
Długotrwale bezrobotne
zawodowo.
nabywają kwalifikacje zawodowe i
osoby zagrożone
umiejętności społeczne skutkujące
wykluczeniem społecznym
coraz
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nabywają kwalifikacje
zawodowe i umiejętności
społeczne skutkujące coraz
większym
usamodzielnieniem
społeczno-zawodowym.

większym usamodzielnieniem
społeczno-zawodowym.

Priorytet rozwojowy Rozwój
regionalnych produktów
turystycznych
Cel strategiczny 2 Rozwój
produktów podstawowych
Cel operacyjny budowa i rozwój
marin i miejsc postojowych z
odpowiednim wyposażeniem;
budowa i rozwój wypożyczalni
sprzętu sportowego, rekreacyjnego i
turystycznego

Strategia
rozwoju
turystyki
województ
wa
warmińsko
mazurskieg
o do 2020
roku

Strategia
rozwoju
miasta
Braniewa
do 2020
roku

Strategia
rozwiązywa
nia
problemów
społecznyc
h gminy i
miasta
Frombork
na lata
2015-2025

Strategia
rozwoju
obszaru
gmin
nadzalewo
wych do
2020 roku

Cel ogólny 2
Dokumenty
strategiczne

Cel strategiczny nr 2.2.
Wykreowanie lokalnego
klimatu inwestycyjnego,

Cel strategiczny nr
Cel strategiczny nr 2.2.
2.4. Stworzenie
Wykreowanie lokalnego klimatu
warunków dla
inwestycyjnego,
powstania rozwoju
lokalnego sektora,
poprzez:
utrzymywanie
bliskiego kontaktu z
uczelniami wyższymi
(państwowymi i
prywatnymi)
oraz ośrodkami
innymi ośrodkami
naukowymi,
instytutami, itp.,
zarówno w kraju, jak
i za
granica;
Cel strategiczny nr 3.1. Poszerzenie i umocnienie międzynarodowych powiazań Braniewa, poprzez aktywne
uczestnictwo miasta w programach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Priorytet 3 Wspieranie
Priorytet 3 Wspieranie aktywności i
aktywności i mobilności
mobilności zawodowej oraz
zawodowej oraz edukacyjnej
edukacyjnej osób bezrobotnych
osób bezrobotnych
Cel strategiczny: Osoby bezrobotne
Cel strategiczny: Osoby
są bardziej gotowe do zmian, aktywne
bezrobotne są bardziej
w rozwiązywaniu swoich
gotowe do zmian, aktywne w
problemów, bardziej samodzielne
rozwiązywaniu swoich
życiowo i ekonomicznie oraz częściej
problemów, bardziej
wchodzą na rynek pracy dzięki
samodzielne życiowo i
instrumentom aktywnej integracji, w
ekonomicznie oraz częściej
tym ekonomii społecznej
wchodzą na rynek pracy
dzięki
instrumentom aktywnej
integracji, w tym ekonomii
społecznej
Priorytet 1
Priorytet 1
Cel 4 Osiągnięcie wysokiego
Cel 3 Poprawa poziomu życia
poziomu rozwoju
ludności obszaru nadzalewowego.
gospodarczego poprzez
Działanie Podejmowanie działań dla
wykorzystanie
minimalizacji bezrobocia
nowoczesnych technologii i
Cel 2 Wykorzystanie walorów
potencjału ludzkiego oraz
przyrodniczych, krajobrazowych,
kulturowych
zasobów naturalnych i
położenia geograficznego.
dla turystyki, agroturystyki i rekreacji.
Działanie Utrzymanie
Działanie Wspieranie nowych
inicjatyw gospodarczych w zakresie
gospodarki rybackiej –
historycznie związanej z tym
innowacyjności turystyki i
obszarem.
wydłużenia okresu wypoczynkowego.

Budowa infrastruktury publicznej i
tradycyjnej dla obszaru

Cele szczegółowe
Promocja obszaru zależnego od
rybołówstwa

Nowoczesna ochrona środowiska
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PO RYBY
2014-2020

Strategia
rozwoju
rybactwa w
województwie
warmińsko
mazurskim do
roku 2030
Strategia
rozwoju
województwa
warmińsko –
mazurskiego
do roku 2020
Strategia
rozwoju
turystyki
województwa
warmińsko
mazurskiego
do 2020 roku

Strategia
rozwoju miasta
Braniewa do
2020 roku

Strategia
rozwoju
obszaru gmin
nadzalewowych
do 2020 roku

Priorytet 3. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Cel szczegółowy „Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz
wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i
śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa,
a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej”
Artykuł 63. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
(w tym koszty bieżące i aktywizacja).
Priorytet 2. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo,
zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy
Cel szczegółowy „Zmniejszenie
wpływu rybołówstwa na środowisko
morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak
największym stopniu, niechcianych
połowów”
Artykuł 40 ust. 1 lit. a. Ochrona i
odbudowa morskiej różnorodności
biologicznej
Priorytet 6. Wspieranie wdrażania
Zintegrowanej Polityki Morskiej
Cel szczegółowy „Opracowywanie i
wdrażanie zintegrowanej polityki
morskiej”
Artykuł 80 ust. 1 lit. b. Propagowanie
ochrony środowiska morskiego oraz
zrównoważonej eksploatacji zasobów
morskich i przybrzeżnych.
PS Odpowiedzialność społeczna Cel PS Wzrost gospodarczy Cel
PS Ochrona Środowiska Cel
operacyjny Prezentacja historii
operacyjny Promocja walorów
operacyjny Zagospodarowanie zlewni
rybactwa w regionie, edukacja
spożywczych ryb
zbiorników wodnych
proekologiczna

Cel strategiczny
Wzrost aktywności społecznej
Cel operacyjny
Wzrost atrakcyjności bazy sportowo
- rekreacyjnej
Priorytet rozwojowy Rozwój
regionalnych produktów
turystycznych Cel: przystosowanie
atrakcji turystycznych do
zwiedzania, budowa urządzeń
infrastrukturalnych, będących
jednocześnie atrakcjami, np. parki
rozrywki, wyeksponowanie i rozwój
atrakcji lokalnych

Cel strategiczny nr 1.6. Stworzenie
atrakcyjnej oferty spędzania
wolnego czasu przez
mieszkańców miasta,
Cel strategiczny nr 2.6.
Poszerzenie i wzbogacenie funkcji
gospodarczych miasta (sukcesywna
modernizacja i rozwój infrastruktury
turystycznej)
Priorytet 1
Cel 2.
Wykorzystanie walorów
przyrodniczych, krajobrazowych,
kulturowych dla turystyki,
agroturystyki i rekreacji.
Cel 3 Osiągnięcie wysokiego
poziomu kultury społeczeństwa
lokalnego

Cel strategiczny
Wzrost aktywności społecznej
Cel operacyjny
Poprawa jakości i ochrona środowiska

Priorytet rozwojowy Rozwój
regionalnych produktów
turystycznych Cel: organizacja
imprez sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i
rozrywkowych skierowanych do
ludzi
żeglujących
Priorytet rozwojowy Skuteczna
promocja produktów
turystycznych
Cel Strategiczny nr 1.1. Poprawa
jakości usług komunalnych

Priorytet 2
Cel 2. Integrowanie gmin dla
organizacji wspólnych działań

Priorytet 1 Cel 5
Ekologia podstawą czystego
środowiska
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11 MONITORING I EWALUACJA
Prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia (Biura i jego organów) a także podejmowanych w związku z
realizacją LSR działań jest niezwykle istotne dla osiągnięcia zamierzonych przez Stowarzyszenie celów. W tym
procesie ważne jest gromadzenie różnego rodzaju danych (monitoring) a następnie poddawanie ich ocenie i
wyciąganie właściwych wniosków (ewaluacja). Dzięki temu dwustopniowemu procesowi Stowarzyszenie
będzie w stanie na bieżąco obserwować wdrażanie strategii, reagując na niepokojące sygnały związane np. z
groźbą niesięgnięcia założonych wskaźników. Proces ten został opisany w niniejszym rozdziale.
11.1 MONITORING FUNKCJONOWANIA LGD I WDRAŻANIA LSR.

Prowadzenie przez LGD monitoringu polega na gromadzeniu danych dotyczących istotnych aspektów
wdrażania LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia. Dane te zbiera Biuro. Jeden z pracowników Biura, zgodnie z
zakresem swoich obowiązków pozyskuje dane dotyczące funkcjonowania Rady (liczba posiedzeń, podjętych
uchwał, ocenionych operacji, rozpatrzonych protestów), wykorzystania środków finansowych (liczba
złożonych wniosków o dofinansowanie, liczna operacji wybranych, liczba i kwota zawartych umów o
dofinansowanie, kwota wypłaconej pomocy), a także postępu osiągania wskaźników. Dane te pracownik
Biura pozyskuje od Rady (analizując zgromadzoną dokumentację związaną z jej posiedzeniami) oraz
Samorządu Województwa. Uzyskane dane pracownik Biura przekaże Dyrektorowi Biura, który uzupełni je o
informacje dotyczące administracyjnych aspektów funkcjonowania tej komórki organizacyjnej
(punktualność pracowników, terminowość realizacji zadań, aktualność i adekwatność zamieszczanych na
stronie internetowej Stowarzyszenia wiadomości), wydatkowanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie
oraz realizację zadań związanych z doradztwem i aktywizacją (analiza wyników ankiet wypełnionych przez
wnioskodawców). Dyrektor Biura monitoruje również zmiany w przepisach prawnych istotnych z punktu
widzenia wdrażania LSR. Uzyskane w ten sposób informacje Dyrektor Biura będzie przekazywał w
półrocznym podsumowaniu do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Proces monitoringu danych dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i wdrażania LSR obrazuje poniższa
tabela:
Tabela 8.1.2 Schemat procesu monitoringu.
Badany element

Funkcjonowanie Biura
LGD

Funkcjonowanie Rady

Wydatkowanie środków
dokonywane w związku z
funkcjonowaniem LGD

Organ/podmiot
zaangażowany w
wykonanie
Dyrektor Biura

Metoda wykonania

Czas wykonania
pomiar, okręg,
którego pomiar
dotyczy

Analiza dokumentacji Biura (korespondencji,
dokumentów zewnętrznych – rejestry spraw i
korespondencji

Bieżące
gromadzenie
informacji

Analiza książki obecności pracowników

Przekazywanie
informacji do
Zarządu i
Komisji
Rewizyjnej w
ramach
półrocznych
raportów

Pracownik Biura
odpowiedzialny za
monitoring (zakres
zadań)

Analiza protokołów z posiedzeń Rady

Dyrektor Biura

Analiza dokonanych wydatków i zaciągniętych
zobowiązań majątkowych na podstawie rachunków,
faktur i umów

Analiza list obecności na posiedzeniach Rady
Analiza deklaracji bezstronności

Zestawianie wydatków dokonanych ze środków PO
RYBY 2014 – 2020 z warunkami umowy ramowej oraz
kwotą jaką Stowarzyszenie dysponuje na podstawie
umów o dofinansowanie
Prowadzenie strony
internetowej LGD.

Dyrektor Biura

Analiza treści informacji zamieszczonych na stronie
internetowej

Zmiany w otoczeniu
prawnym

Dyrektor Biura

Analiza zmian w treści przepisów dotyczących
wdrażania LSR

Efekty naborów

Pracownik Biura
odpowiedzialny za

Analiza dokumentów dotyczących przeprowadzanych
naborów (liczba złożonych wniosków, liczba operacji
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monitoring (zakres
zadań)

wybranych do dofinansowania, liczba złożonych
protestów)

Wykorzystanie środków
przeznaczonych na
realizację LSR

Wyznaczony
pracownik Biura

Analiza informacji uzyskanych od samorządu
województwa (dotycząca zawartych umów o
dofinansowanie a także złożonych wniosków o
płatności zrealizowanych płatności

Stopień osiągnięcia
wskaźników

Wyznaczony
pracownik Biura

Analiza informacji uzyskanych od samorządu
województwa (dotycząca zawartych umów o
dofinansowanie a także złożonych wniosków o
płatności zrealizowanych płatności
Analiza danych statystycznych

Społeczna ocena
funkcjonowania LGD

Dyrektor Biura

Analiza wyników ankiet
Analiza uwag zgłaszanych na spotkaniach
informacyjnych

Uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu informacje zestawiane są przez Zarząd z oczekiwanymi
wartościami, które wprost albo w sposób dorozumiany wynikają z treści Planu Działania, regulaminów (np. w
przypadku sprawdzania przestrzegania godzin pracy zestawia się informacje wynikające z książki obecności z
przyjętym systemem czasu pracy, wyniki ankiet mierzących poziom doradztwa porównuje się z oczekiwanymi
wynikami). Jeżeli wynik monitoringu wskaże niepokojące tendencje (np. niski poziom realizacji
wskaźników przy dużym zaangażowaniu środków finansowych, niewielki udział wnioskodawców w
naborach itp.) Zarząd podejmie działania mające na celu zmianę tej sytuacji. Może się to wiązać np. ze
zmianą kryteriów wyboru operacji lub aktualizacją treści LSR (Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji,
Procedura aktualizacji LSR).

11.2 EWALUACJA FUNKCJONOWANIA LGD

Ewaluacja, w odróżnieniu od monitoringu, polega nie tylko na obserwacji istotnych danych dotyczących
najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem LGD i realizacją LSR, ale także na pracach
analitycznych mających na celu odkrycie powiązań na pierwszy rzut oka niewidocznych. Ewaluacja umożliwia
zatem podjęcie kompleksowych działań dotyczących poprawy sytuacji, która nie odpowiada oczekiwaniom. Z
tego powodu ewaluacja realizacji LSR i funkcjonowania LGD jest tak istotna.
Stowarzyszenie zakłada realizację dwutorowej ewaluacji.
Z jednej strony Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie ewaluacji w oparciu o pozyskiwane przez siebie
informacje (m.in. uzyskane dzięki Procedurze monitoringu, którą opisano wcześniej) – ewaluacja własna.
Z drugiej strony LGD zamierza wykorzystać doświadczenie i wiedzę podmiotu zewnętrznego, który dokona
obiektywnej, niezaangażowanej oceny funkcjonowania LGD i realizacji LSR – ewaluacja zewnętrzna.
Pierwszy z opisanych rodzajów ewaluacji (ewaluacja własna) będzie dokonywana przez Zarząd co roku, na
podstawie informacji półrocznych raportów Biura opisanych w części dotyczącej monitoringu. Jego efektem
będzie opracowanie przez Zarząd rocznego raportu z ewaluacji, który zostanie przekazany do Biura i
wszystkich organów Stowarzyszenia oraz będzie przedmiotem dyskusji na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
Drugi rodzaj ewaluacji (ewaluacja przez podmiot zewnętrzny) dokonywana będzie przynajmniej raz w trakcie
realizacji LSR. Stowarzyszenie planuje dokonanie zlecenia takiej ewaluacji nie wcześniej niż w trzecim i nie
później niż w czwartym roku wdrażania LSR, tak by z jednej strony ewaluator dysponował odpowiednim
materiałem faktycznym pozwalającym na kompleksowe wnioski, a z drugiej aby LGD mogło zastosować
zalecenia w momencie, gdy będą one miały jeszcze sens (tzn. Stowarzyszenie będzie posiadało jeszcze środki
na realizację LSR zgodnie z zaleceniami). Wyniki ewaluacji zostaną spisane w Okresowym raporcie z
ewaluacji.
Należy podkreślić, że zakresy i kryteria ewaluacji dokonywanej przez Komisję Rewizyjną i podmiot
zewnętrzny nie pokrywają się. Ewaluacja własna ma na celu ocenę pojedynczych elementów funkcjonowania
LGD. Ma przez to „płytszy” charakter, mogąc stanowić materiał do bieżących poprawek w LSR oraz w
mechanizmach funkcjonowania Stowarzyszenia. Ewaluacja dokonywana przez podmiot zewnętrzny ma
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„głębszy” charakter, jej celem jest zbadanie powiązań pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami proceduralnoinstytucjonalnymi, a także ocena kompetencji i wymagań stawianym członkom organów i pracownikom Biura.
Dokonanie takiej oceny przez samą LGD byłoby trudne, ze względu na ryzyko nieobiektywnej oceny. Materiał
uzyskany dzięki ewaluacji przez zewnętrzny podmiot będzie ewentualnie podstawą do zmian zasadniczych, o
charakterze instytucjonalnym. W przypadku obu rodzajów ewaluacji to Zarząd jest organem odpowiedzialnym
za wdrożenie zaleceń ewaluacyjnych.
Proces ewaluacji funkcjonowania LGD i wdrażania LSR obrazuje poniższa tabela.
Tabela 8.3.1 Schemat procesu ewaluacji.
Organ/
podmiot
zaangażowan
y
Zarząd

Zewnętrzny
ewaluator

Zarząd

Zewnętrzny

Czas wykonania
pomiar, okres,
którego pomiar
dotyczy
Czas wykonania:
I – II kwartał
każdego roku/
Okres objęty
oceną: Poprzedni
rok kalendarzowy

Czas wykonania:
3 – 4 rok
realizacji LSR
Okres objęty
oceną: Cały okres
wdrażania LSR
poprzedzający
badanie.

Czas wykonania:
I – II kwartał
każdego roku/
Okres objęty
oceną: Poprzedni
rok kalendarzowy

Czas wykonania:

Metoda wykonania

FUNKCJONOWANIE LGD
Analiza półrocznych informacji
przekazywanych przez Biuro
Analiza innych dokumentów i
wyjaśnień członków organów i
pracowników Biura związanych z
ocenianym elementem (protokoły,
uchwały, rejestry itp.)

Badany element

Funkcjonowanie
Biura LGD;

Funkcjonowanie
Zarządu
Wydatkowanie
środków przez
Stowarzyszenie

Analiza regulaminu Biura, zakresu
obowiązków pracowniczych,
przepisów dotyczących RLKS
Wywiady z pracownikami Biura

Funkcjonowanie
Biura LGD

Analiza Regulaminu Rady i
Procedur
Analiza Protokołów
Analiza składu Rady
Wywiady z członkami Rady

Funkcjonowanie
Rady

Analiza Regulaminu Zarządu i
Procedur
Wywiady z członkami Zarządu
Analiza listy członków
Stowarzyszenia
Analiza celów LSR i możliwości
wsparcia w ramach RLKS
Wywiady z członkami
Stowarzyszenia
Wywiady z przedstawicielami
różnych grup interesu i
mieszkańcami obszaru, którzy nie
są członkami Stowarzyszenia
WDRAŻANIE LSR
Analiza przepisów dotyczących
RLKS i wytycznych
Analiza postanowień Procedur i
Regulaminów organów

Funkcjonowanie
Zarządu

Analiza przepisów dotyczących
RLKS i wytycznych
Analiza kryteriów wyboru operacji
Analiza ocen dokonywanych przez
członków Rady
Analiza harmonogramu realizacji
LSR
Analiza budżetu LSR
Analiza informacji o
wykorzystaniu budżetu uzyskanych
od samorządu województwa
Analiza celów LSR

Partnerstwo
(Struktura
członkowska)
będące podstawią
Stowarzyszenia

Procedury

Kryteria wyboru
operacji

Ocena
wskaźniki)

(kryterium

Legalność
Terminowość
Jakość udzielonego
doradztwa
Legalność
Oszczędność,
Racjonalność
Celowość
Adekwatność
kompetencji i wymagań
stawianych pracownikom
Biura w stosunku do
powierzonych zadań
Racjonalność rozwiązań
regulaminowych i
Procedur
Adekwatność
kompetencji i wiedzy
członków Rady stosunku
do powierzonych zadań
Racjonalność rozwiązań
regulaminowych i
Procedur
Reprezentatywność i
adekwatność składu
członkowskiego
Stowarzyszenia

Legalność
Racjonalność
Spójność i
niesprzeczność
rozwiązań
Jednoznaczność

Wykorzystanie
środków
przyznanych na
realizację LSR

Terminowość realizacji
Budżetu
Zgodność realizacji
Budżetu z
harmonogramem

Cele realizacji

Adekwatność
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ewaluator

3 – 4 rok
realizacji LSR
Okres objęty
oceną:
Cały okres
wdrażania LSR
poprzedzający
badanie.

Analiza wskaźników LSR
Wywiady z pracownikami Biura,
pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego, członkami rady
i beneficjentami
analiza przepisów dot. RLKS
Analiza celów LSR
Analiza przedsięwzięć LSR
Wywiady z pracownikami Biura,
pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego, członkami rady
i beneficjentami
Analiza postanowień Planu
Komunikacji
Analiza działań realizowanych w
związku z wdrażaniem Planu
Komunikacji
Wywiady z pracownikami LGD,
członkami Zarządu oraz
uczestnikami wydarzeń
przeprowadzanych w związku z
wdrażaniem Planu Komunikacji

LSR i
wskaźniki
mierzące poziom
osiągania celów
LSR

wskaźników do celów

Realizacja
przedsięwzięć w
ramach celów
LSR

Adekwatność
przedsięwzięć do
przepisów RLKS i do
celów LSR

Plan Komunikacji

Adekwatność założeń
Planu Komunikacji do
celów, jakim ma służyć.
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12 STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projekty strategii, jako dokumentów, których realizacja może potencjalnie znacząco wpływać na środowisko,
mogą wymagać, na etapie projektowania, poddania ich treści strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przepisy uzależniają jednakże konieczność przeprowadzenia takiej oceny od indywidualnej
zawartości dokumentu oraz zewnętrznych uwarunkowań jego realizacji. Przesłanką obowiązkowo kwalifikującą
projekt strategii do tego typu oceny jest stwierdzone ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 w związku z realizacją zaplanowanych w nim
przedsięwzięć.
WNIOSEK DO REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
Dlatego też, w odniesieniu do art. 47 i 49 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Lokalna Grupa Działania Zalew
Wiślany zwróciła się z dniem 23 listopada 2015 r. (znak pisma LGRZW - 59/2015) do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu tworzonej Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGR Zalew Wiślany.
W załączniku do złożonego wniosku przedstawiono streszczenie projektu Strategii oraz analizę jego zapisów
pod kątem zapisów art. 49 rzeczonej ustawy. W analizie tej opisano:
1. charakter działań przewidzianych w dokumentach
•
stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
•
powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
•
przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska,
•
powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.
2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w tym:
• prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,
• prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych,
• prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym:
• obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub
intensywne wykorzystywanie terenu,
• formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Wynik przeprowadzonych analiz:
W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd stowarzyszenia Zalew Wiślany stwierdził, że realizacja celów i
działań Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD, tj.
gmin: Braniewo gmina miejska, Braniewo gmina wiejska, Frombork i Tolkmicko nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko. Zapisy LSR nie wyznaczają również ram dla późniejszych realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym LSR nie wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów rzeczonej ustawy.
OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
W odpowiedzi na przedstawiony wniosek, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, w piśmie nr
WSTE.411.57.2015.GK z dnia 9 grudnia 2015 roku uznał, iż przedstawiony projekt Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD Zalew Wiślany wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w myśl przepisów ustawy OOŚ.
Ocena OOŚ została przeprowadzana zgodnie z wytycznymi i została dołączona do wniosku o wybór LSR.
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