
 
 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr ……../2017 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia ………………… 

 
 

 
 
 
 
 
Tabela nr 10 Logika realizacji LSR: przyjęte cele i przedsięwzięcia formy wsparcia oraz wskaźniki mierzące poziom realizacji strategii – Cel ogólny nr 1. 

CEL OGÓLNY 1:  
1.0. Cel Ogólny 1. ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR PRZY WYKORZYSTANIU LOKALNYCH ATUTÓW  

1.1. Cele 
szczegółow

e 

1.1. Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą związaną z rybactwem lub 
przetwórstwem produktów rybnych. 

1.2. 1.2. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybackim funkcjonującym na obszarze LSR 

1.3. Wzmocnienie reprezentacji interesów sektora rybackiego na różnych poziomach decydowania o rozwoju obszaru. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary Stan 
początkowy 

na…1 r. 

Plan na 2023 r. Źródła danych/sposób pomiaru 

W.1.
0. 
 

Średnie dochody gmin w 
przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 

zł/os 4.582,50 zł2 +20 zł Dane statystyczne publikowane w Banku Danych Lokalnych 

Średni poziom bezrobocia na 
obszarze gmin objętych LSR 

% 7,953 - 0,2% Dane statystyczne publikowane w Banku Danych Lokalnych 

Wskaźniki rezultatu dla celów 
szczegółowych 

Jednostka miary Stan 
początkowy 

na… r4. 

Plan na 2023  r Źródła danych/sposób pomiaru 

                                                           
1 Na określoną datę podaną niżej, w zależności od rodzaju wskaźnika i sposobu gromadzenia danych, przy czym zawsze wskazano najbardziej aktualne dane. 
2 Dane na 31.12.2013 r. 
3 Dane na 31.12.2013 r. 
4 Na określoną datę podaną niżej, w zależności od rodzaju wskaźnika i sposobu gromadzenia danych, przy czym zawsze wskazano najbardziej aktualne dane. 



W.1.
1. 

Zmiana liczby podmiotów 
prowadzących na obszarze 
objętym LSR działalność 
związaną z rybactwem lub 
przetwórstwem produktów 
rybnych 

Podmioty (osoby 
fizyczne lub jednostki 
organizacyjne) 
zatrudniające 
pracowników 

685 68 Formularze statystyczne RRW składane przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą związaną z rybactwem lub przetwórstwem 
produktów rybnych do Morskiego Instytutu Rybackiego albo Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego 

W.1.
2. 

Średnioroczne zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach 
przedsiębiorstw 
prowadzących działalność 
gospodarczą związaną z 
rybactwem lub 
przetwórstwem produktów 
rybnych 

Średnioroczne 
zatrudnienie 

3216 + 10 Formularze statystyczne RRW składane przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą związaną z rybactwem lub przetwórstwem 
produktów rybnych do Morskiego Instytutu Rybackiego albo Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego 

W.1.
3. 

Liczba członków 
Stowarzyszenia 

osoby  + 10 Informacje przekazane do LGD przez organizacje rybackie 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

Wartość 
początkowa 
na 2015 r. 

Wartość 
końcowa 
na 2023 r. 

Źródła danych/sposób 
pomiaru 

1.1.1
. 

Rozwój sieci sprzedaży 
produktów lokalnych 
(krótkich łańcuchów 
żywnościowych) oraz akcje 
promujące spożycie ryb 
pochodzących z 
miejscowych połowów – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

Podmioty wskazane w 
§ 4 pkt 2 
rozporządzenia LSR, 
a w szczególności 
przedsiębiorcy 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą 
związaną z 
rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów rybnych 

Konkurs, 
operacje 
własne LGD 

Liczba wydarzeń 
promocyjnych lub 
handlowych, które 
miały miejsce w 
związku z realizacją 
operacji  

Imprezy 
promocyjn
e lub 
handlowe 

0 8 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 
na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 8 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 8 

                                                           
5 Dane na 31.12.2014 r. 
6 Dane na 2013 r. 



1.1.2 Ryba z miejscowych połowów 
w menu lokalnej gastronomii - 
w ramach zakresu, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR  

Podmioty wskazane w 
§ 4 pkt 2 
rozporządzenia LSR, a 
w szczególności 
przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
gospodarczą związaną 
z rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów rybnych, 
Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
gastronomiczną 

Konkurs Liczba lokali 
gastronomicznych, w 
których dzięki 
realizacji operacji 
serwuje się produkty 
rybne pochodzące z 
lokalnych połowów 

Lokale 
gastronomi
czne 

0 9 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 
na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 
 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
związku z realizacją 
operacji  

Miejsca 
pracy 

0 9 

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 9 

1.2.1 Rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej 
wykorzystującej wodny 
potencjał obszaru LSR – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

Podmioty wskazane w § 
5 pkt 2 rozporządzenia 
LSR, a w szczególności 
przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
gospodarczą związaną 
z rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów rybnych 

Konkurs Liczba 
funkcjonujących 
przedsiębiorstw, które 
uzyskały wsparcie 

przedsiębi
orstwa 

0 18 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 
na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 36 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 18 

1.2.2 Rybackie start-upy. 
Podejmowanie przez rybaków 
działalności gospodarczej 
niezwiązanej bezpośrednio z 
rybołówstwem lub 
przetwórstwem ryb – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. b 

Podmioty wskazane w 
§ 5 pkt 2 
rozporządzenia LSR, a 
w szczególności osoby 
nieprowadzące 
działalności 
gospodarczej, które są 
lub były zatrudnione 
przez przedsiębiorców 

Konkurs Liczba założonych 
działalności 
gospodarczych w 
wyniku uzyskanego 
wsparcia 

Zarejestro
wane 
działalnośc
i 
gospodarc
ze w 
związku z 
realizacją 
operacji 

0 15 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 
na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 



rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

prowadzący działalność 
gospodarczą związaną 
z rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów rybnych, 
oraz osoby, które 
zaprzestały 
wykonywania zawodu 
rybaka lub prowadzenia 
działalności 
gospodarczej w 
zakresie rybołówstwa 
morskiego 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 15 

1.2.3 Zwiększanie kompetencji 
zawodowych przedstawicieli 
grupy defaworyzowanej – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. c 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

Podmioty wskazane w 
§ 5 pkt 2 
rozporządzenia LSR, a 
w szczególności grupa 
defaworyzowana 
określona w LSR 

Konkurs, 
operacja 

własna LGD 

Liczba osób, którzy w 
związku z realizacją 
operacji zostali 
przeszkoleni i 
uzyskali stosowny 
certyfikat 
(świadectwo) 

Liczba 
wydanych 
certyfikató

w 
potwierdzaj

ących 
zakończeni
e szkolenia 

0 60 Informacje 
przekazywane do LGD 
przez beneficjentów 

1.3.1 Współpraca sektora 
rybackiego z organizacjami 
pozarządowymi, samorządem 
terytorialnym, instytutami 
badawczo-naukowymi w celu 
skutecznej artykulacji 
interesów sektora – w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 
8 pkt 1 rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

Podmioty wskazane w 
§ 8 pkt 2 
rozporządzenia LSR, a 
w szczególności 
organizacje rybackie, 
oraz RLGD (w 
przypadku operacji 
własnej) 

Projekty 
współpracy 

operacja 
własna LGD, 

konkurs 

Publikacje 
przygotowane dzięki 
dofinansowaniu w 
celu współpracy 
sektora rybackiego z 
innymi grupami 
interesu 

Publikacje 0 4 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 
na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały nr ……../2017 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia ………………… 

 
 

 

 

Tabela nr 11 Logika realizacji LSR: przyjęte cele i przedsięwzięcia formy wsparcia oraz wskaźniki mierzące poziom realizacji strategii – Cel ogólny nr 2. 

CEL OGÓLNY 2: 
2.0. Cel Ogólny 2. UTRZYMANIE I POPRAWA  JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR  

2.1. Cele 
szczegółowe 

2.1. Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych 

2.2. 2.2. Zwiększenie świadomości proekologicznej mieszkańców obszaru LSR 

Wskaźniki oddziaływania dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary Stan 
początkowy 
na 2014 r. 

Plan na 2023 r. Źródła danych/sposób pomiaru 

W.2
.0 

Potencjał ekologiczny wód  Klasa elementów 
biologicznych 

II II  Ocena jakości jednolitych części wód przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska: Ocena biologiczna oraz ocena potencjału 
biologicznego JCWP Parsęta od Radwii do Wielkiego Rowu. Dane 
zawarte w corocznej Informacji o stanie środowiska w Powiecie 
Kołobrzeskim. 

Wskaźniki rezultatu dla celów 
szczegółowych 

Jednostka miary Stan 
początkowy 
na 2015 r. 

Plan na 2023 r Źródła danych/sposób pomiaru 

w.2.
1 

Długość linii brzegowej tej części 
zbiorników wodnych, których 
dotyczyły realizowane operacje  

metry 07 1500 m Informacje uzyskane od SW na podstawie sprawozdań beneficjentów 
oraz informacje własne LGD – na podstawie informacji 
przekazywanych przez beneficjentów bezpośrednio do LGD 

 

w.2.
2 

Wzrost liczby osób, które w 
wyniku realizacji operacji w 
ramach LSR zwiększyły swoją 
wiedzę na temat środowiska 
naturalnego na obszarze LSR 

osoby 0 22 osoby Informacje uzyskane od SW na podstawie sprawozdań beneficjentów 
oraz informacje własne LGD – na podstawie informacji 
przekazywanych przez beneficjentów bezpośrednio do LGD 

 

                                                           
 



Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

Wartość 
początk
owa na 
2015 r. 

Wartość 
końcowa 
na 2015 r. 

Źródła danych/sposób 
pomiaru 

2.1.
1. 

Czyste wody na obszarze 
objętym LSR – w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 6 
pkt 1 lit. c, d i e rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

Podmioty 
wskazane w § 6 

pkt 2 
rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR, a 
w szczególności 

podmioty 
zaliczane do 

sektora finansów 
publicznych i 

podmioty 
władające wodami 

płynącymi lub 
stojącymi 

konkursy Liczba miejsc, w których 
przeprowadzono 
działania zmierzające do 
poprawy jakości wody 

Miejsca 
interwencji 

0 6 
 

Informacje uzyskane od SW 
na podstawie sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – na 
podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów bezpośrednio 
do LGD 

2.1.
2. 

Czyste i urządzone brzegi rzek i 
zbiorników wodnych na 
obszarze objętym LSR - w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 6 pkt 1 lit. c, d i e 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

Podmioty 
wskazane w § 6 

pkt 2 
rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR, a 
w szczególności 

podmioty 
zaliczane do 

sektora finansów 
publicznych i 

podmioty 
władające wodami 

płynącymi lub 
stojącymi lub 
gruntami na 

brzegach rzek lub 
zbiorników 
wodnych 

konkursy Liczba miejsc, w których 
przeprowadzono 
działania zmierzające do 
uporządkowania lub 
urządzenia brzegu rzeki, 
morza lub zbiornika 
wodnego 

Miejsca 
interwencji 

0 8 Informacje uzyskane od SW 
na podstawie sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – na 
podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów bezpośrednio 
do LGD 



2.1.
3. 

Walka z kłusownictwem i 
zanieczyszczeniami morza, rzek 
i jezior - w ramach zakresu, o 
którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

Podmioty 
wskazane w § 6 

pkt 2 
rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR, a 
w szczególności 

podmioty 
zaliczane do 

sektora finansów 
publicznych i 

podmioty 
władające wodami 

płynącymi lub 
stojącymi lub 
gruntami na 

brzegach rzek lub 
zbiorników 
wodnych 

konkurs Liczba inicjatyw 
zmierzających do 
ograniczenia problemu 
kłusownictwa i walki z 
zanieczyszczeniami, 
które otrzymały wsparcie. 

inicjatywy 0 5 Liczba inicjatyw edukacyjno -
aktywizacyjnych, które 
otrzymały wsparcie 

2.2.
1. 

Szkolenia i działania 
edukacyjno-aktywizacyjne 
mające na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru LSR - w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 8 pkt 1 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR  

Podmioty 
wskazane w § 8 

pkt 2 
rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

konkurs Wzrost liczby osób, które 
zwiększyły wiedzę na 
temat środowiska 

inicjatywy 0 4 Liczba inicjatyw edukacyjno -
aktywizacyjnych, które 
otrzymały wsparcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

do Uchwały nr ……../2017 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia ………………… 
 
 
Tabela nr 12 Logika realizacji LSR: przyjęte cele i przedsięwzięcia formy wsparcia oraz wskaźniki mierzące poziom realizacji strategii – Cel ogólny nr 3 

CEL OGÓLNY 3 
3. Cel Ogólny 3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE LSR 

3.1. Cele 
szczegółowe 

3.1. Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR  

3.2. 3.2. Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR. 

 Wskaźniki 
oddziaływania dla 

celu ogólnego 

Jednostka 
miary 

Stan 
początkowy 
na 2014 r. 

Plan na 2023 r. Źródła danych/sposób pomiaru 

W.3.0. Saldo migracji osoby + 19 + 23 Dane statystyczne publikowane w Banku Danych Lokalnych 

 Wskaźniki rezultatu 
dla celów 

szczegółowych 

Jednostka 
miary 

Stan 
początkowy 
na 2015 r. 

Plan na 2023 r Źródła danych/sposób pomiaru 

w.3.1. Liczba osób odwiedzających publicznie 
dostępne miejsca wypoczynku i 
rekreacji, zrealizowane w ramach 
operacji objętych LSR 

Liczba osób 0 14.000 
 

informacje własne LGD – na podstawie informacji przekazywanych 
przez beneficjentów bezpośrednio do LGD 

w 3.2. Liczba osób odwiedzających miejsca 
lub wydarzenia, które zostały objęte 
dofinansowanie w ramach operacji 

Liczba osób 0 700 informacje własne LGD – na podstawie informacji przekazywanych 
przez beneficjentów bezpośrednio do LGD 

Przedsięwzięcia Grupy 
docelowe 

Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

Wartość 
początkowa 
na 2015 r. 

Wartość 
końcowa 
na 2023 r. 

Źródła danych/sposób 
pomiaru 

3.1.1. Tworzenie i modernizacja publicznie 
dostępnych miejsc rekreacji i 
wypoczynku - w ramach zakresu, o 
którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu LSR 

Podmioty 
wskazane w § 

7 pkt 2 
rozporządzenia 

o wdrażaniu 
LSR 

konkurs Liczba miejsc 
rekreacji, które 
zostały 
utworzone lub 
zmodernizowane 
w związku z 
realizacją 
operacji 

Miejsca 
rekreacji 

0 9 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD 
– na podstawie 
informacji 
przekazywanych przez 



beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

3.2.1. Tworzenie lub rozwój muzeów, 
skansenów, miejsc pamięci i innych 
tego rodzaju obiektów związanych w 
szczególności z historią i tradycjami 
sektora rybackiego na obszarze 
objętym LSR - w ramach zakresu, o 
którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a i b 
rozporządzenia o wdrażaniu LSR 

Podmioty 
wskazane w § 

7 pkt 2 
rozporządzenia 

o wdrażaniu 
LSR 

konkurs Liczba muzeów 
skansenów itp. 
związanych z 
historią i 
tradycjami 
sektora 
rybackiego 
utworzonych w 
związku z 
realizacją LSR 

Obiekty 
które 

otrzymały 
wsparcie 

0 4 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD 
– na podstawie 
informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

w.3.2.2. Inicjatywy związane z promocją 
obszaru, jego historii i tradycji, 
niezwiązane z tworzeniem lub 
rozwojem muzeów, skansenów miejsc 
pamięci albo innych tego rodzaju 
obiektów - - w ramach zakresu, o 
którym mowa w § 7 pkt 1 lit. b 
rozporządzenia o wdrażaniu LSR 

Podmioty 
wskazane w § 

7 pkt 2 
rozporządzenia 

o wdrażaniu 
LSR 

Konkurs, 
operacja 

własna LGD 

Liczba akcji 
promocyjnych 
związanych z 
promocją 
obszaru, historii i 
tradycji (…)  

Inicjatywy, 
które 

otrzymały 
wsparcie 

0 12 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD 
– na podstawie 
informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

 

Dodatkowo (spinając wszystkie cele i przedsięwzięcia LSR) FUNKCJONOWANIE LGD 
Funkcjonowanie LGD Grupy 

docelowe 
Sposób 

realizacji 
Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 
miary 

Wartość 
początkowa 
na 2015 r. 

Wartość 
końcowa 
na 2023 r. 

Źródła danych/sposób 
pomiaru 

  LGD Funkcjonowanie 
organów i Biura 

Liczba wniosków 
o dofinansowanie 
złożonych w 
ramach realizacji 
LSR 

Wnioski o 
dofinansowanie 

0 150 Informacje uzyskane od 
SW oraz informacje 
własne LGD 
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Tabela nr 13. Tabelaryczna matryca logiczna realizacji LSR 
 

Zidentyfikowan
e problemy/ 
wyzwania 
społeczno-
ekonomiczne 

Cel ogólny Cel 
Szczegółowy 

Planowane Przedsięwzięcia Produkty (powiązane 
wskaźniki produktu) 

Rezultaty 
(powiązane 
wskaźniki 
rezultatu) 

Oddziaływani
a 
(powiązane 
wskaźniki 
oddziaływani
a) 

Czynniki 
zewnętrzne 
mające wpływ 
na osiągnięcie 
wskaźników 

 Uzależnienie 
rozwoju 
gospodarczego 
na obszarze 
LSR od 
kondycji sektora 
rybackiego oraz 
od turystyki 
(podatność na 
przenoszenie 
się kryzysu z 
branży na 
obszar) 

 Spadek 
dochodów 
sektora 
rybackiego na 

Rozwój 
obszaru 
objętego 
LSR przy 
wykorzysta
niu 
lokalnych 
atutów 

Utrzymanie i 
poprawienie 
pozycji 
rynkowej 
przedsiębiorst
w 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
związaną z 
rybactwem lub 
przetwórstwe
m produktów 
rybnych 

Rozwój sieci sprzedaży 
produktów lokalnych (krótkich 
łańcuchów żywnościowych) 
oraz akcje promujące spożycie 
ryb pochodzących z 
miejscowych połowów – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba wydarzeń promocyjnych 
lub handlowych, które miały 
miejsce w związku z realizacją 
operacji 

  Liczba miejsc pracy 
utworzonych w związku z 
realizacją operacji 

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w związku z 
realizacją operacji 

 Zmiana liczby 
podmiotów 
prowadzących 
na obszarze 
objętym LSR 
działalność 
związaną z 
rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów 
rybnych  

 Średnie 
dochody gmin 
w przeliczeniu 
na jednego 
mieszkańca  

 Średni poziom 
bezrobocia na 
obszarze 
gmin objętych 
LSR 

 Trendy w 
turystyce 
krajowej 

 Zmieniające się 
regulacje 
prawne 

 Popyt na 
produkty 
rybackie 

 Ograniczenia 
połowowe 

 Intensywna 
konkurencja 
pomiędzy 
nadmorskimi 
miejscowościa
mi 
turystycznymi 

Ryba z miejscowych połowów 
w menu lokalnej gastronomii - 
w ramach zakresu, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR  

 Liczba lokali gastronomicznych, 
w których dzięki realizacji 
operacji serwuje się produkty 
rybne pochodzące z lokalnych 
połowów  

 Liczba miejsc pracy 
utworzonych związku z 
realizacją operacji  



obszarze 
objętym LSR 

 Słaba 
reprezentacja 
sektora 
rybackiego na 
forum lokalnym 

 Sezonowość 
zatrudnienia 

 Wysoki poziom 
bezrobocia 
wśród osób w 
wieku 
przedemerytaln
ym oraz osób 
wchodzących 
dopiero na 
rynek pracy 

 Uzależnienie 
sektora 
turystycznego, 
a przez to 
lokalnej 
gospodarki od 
sezonu 
turystycznego i 
pogody 
(mniejsze niż w 
innych 
regionach 
nadmorskich, 
ale wciąż 
odczuwalne) 

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych u związku z 
realizacją operacji  

 Likwidacja 
połączeń 
komunikacyjnyc
h wewnątrz 
obszaru 
objętego LSR 
oraz obszaru 
objętego LSR z 
resztą kraju 

 Starzenie się 
społeczeństwa, 
wzrost liczby 
osób 
odwiedzających 
uzdrowiska 

Dywersyfikacj
a źródeł 
dochodów 
osób 
związanych z 
sektorem 
rybackim 
funkcjonujący
m na obszarze 
LSR 

Rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej 
wykorzystującej wodny 
potencjał obszaru LSR – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba funkcjonujących 
przedsiębiorstw, które uzyskały 
wsparcie  

 Liczba miejsc pracy 
utworzonych w związku z 
realizacją operacji. 

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w związku z 
realizacją operacji. 

 Średnioroczne 
zatrudnienie w 
przedsiębiorstw
ach 
przedsiębiorstw 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
związaną z 
rybactwem lub 
przetwórstwem 
produktów 
rybnych 

Rybackie start-upy. 
Podejmowanie przez rybaków 
działalności gospodarczej 
niezwiązanej bezpośrednio z 
rybołówstwem lub 
przetwórstwem ryb – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. b 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba założonych działalności 
gospodarczych w wyniku 
uzyskanego wsparcia  

 Liczba miejsc pracy 
utworzonych w związku z 
realizacją operacji; 

Zwiększanie kompetencji 
zawodowych przedstawicieli 
grupy defaworyzowanej – w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 lit. c 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba osób, którzy w związku z 
realizacją operacji zostali 
przeszkoleni i uzyskali 
stosowny certyfikat 
(świadectwo) 

Wzmocnienie 
reprezentacji 
interesów 
sektora 
rybackiego na 
różnych 
poziomach 
decydowania 
o rozwoju 
obszaru 

Współpraca sektora 
rybackiego z organizacjami 
pozarządowymi, samorządem 
terytorialnym, instytutami 
badawczo-naukowymi w celu 
skutecznej artykulacji 
interesów sektora – w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 8 
pkt 1 rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

 Inicjatywy podjęte dzięki 
dofinansowaniu w celu 
współpracy sektora rybackiego 
z innymi grupami interesu 

Liczba członków 
Stowarzyszenia 



 Kłusownictwo 

 Zanieczyszczen
ie wód 

 Nieuporządkow
ane, 
zaniedbane 
brzegi 

 Zaśmiecanie 
brzegów rzek, 
jezior i plaż 

 Nieuporządkow
any ruch 
turystyczny 
(nielegalne 
biwaki, 
wypoczynek i 
plażowanie w 
miejscach do 
tego 
nieprzeznaczon
ych) 

Utrzymanie 
i poprawa 
jakości 
środowiska 
naturalnego 
na obszarze 
objętym 
LSR 

Poprawa 
jakości wód i 
oraz 
uporządkowan
ie linii 
brzegowej w 
rzekach i 
zbiornikach 
wodnych 

Czyste wody na obszarze 
objętym LSR – w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 6 
pkt 1 lit. c, d i e 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba miejsc, w których 
przeprowadzono działania 
zmierzające do poprawy jakości 
wody 

Długość linii 
brzegowej tej 
części 
zbiorników 
wodnych, 
których 
dotyczyły 
realizowane 
operacje 

 Potencjał 
ekologiczny 
wód – 
mierzony 
przez 
Wojewódzką 
Inspekcję 
Ochrony 
Środowiska w 
punkcie 
pomiaru na 
rzece 
Parsęta. 

 Katastrofy 
ekologiczne 

 Zmiany w 
systemie 
prawnym 

 Wyczerpywanie 
się zasobów 
rybnych 

 Rozwój 
birwatchingu i 
innych form 
turystyki 
związanych z 
atutami 
przyrodniczymi 

 Kłusownictwo 
 
 
 

Czyste i urządzone brzegi rzek 
i zbiorników wodnych na 
obszarze objętym LSR - w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 6 pkt 1 lit. c, d i e 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba miejsc, w których 
przeprowadzono działania 
zmierzające do uporządkowania 
lub urządzenia brzegu rzeki, 
morza lub zbiornika wodnego 

Walka z kłusownictwem i 
zanieczyszczeniami morza, 
rzek i jezior - w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 6 
pkt 1 lit. a rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

 Liczba inicjatyw zmierzających 
do ograniczenia problemu 
kłusownictwa i walki z 
zanieczyszczeniami, które 
otrzymały wsparcie 

Zwiększenie 
świadomości 
proekologiczn
ej 
mieszkańców 
obszaru LSR i 

Szkolenia i działania 
edukacyjno-aktywizacyjne 
mające na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru LSR - w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 8 pkt 1 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR  

  Szkolenia i działania 
edukacyjno-aktywizacyjne 
mające na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru LSR 

Wzrost liczby 
osób, które w 
wyniku realizacji 
operacji w 
ramach LSR 
zwiększyły 
swoją wiedzę na 
temat 
środowiska 
naturalnego na 
obszarze LSR 

 Niewielka oferta 
publicznie 
dostępnych 
miejsc dla 
mieszkańców 
objętych LSR 

Poprawa 
jakości 
życia 
mieszkańcó
w na 
obszarze 

Zwiększenie 
liczby 
publicznie 
dostępnych 
miejsc 
wypoczynku i 
rekreacji na 

Tworzenie i modernizacja 
publicznie dostępnych miejsc 
rekreacji i wypoczynku - w 
ramach zakresu, o którym 
mowa w § 7 pkt 1 lit. a 
rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

 Liczba miejsc rekreacji i 
wypoczynku, które zostały 
utworzone lub zmodernizowane 
w związku z realizacją operacji 
–  

Liczba osób 
odwiedzających 
miejsca 
wypoczynku i 
rekreacji na 
obszarze 
objętym LSR 

Saldo migracji  Migracja 
ludności, 

 Starzenie się 
społeczeństwa 

 Intensywna 
konkurencja 



 Niewielka liczba 
miejsc 
upamiętniającyc
h sektor rybacki 
na obszarze 
objętym LSR 

 Potrzeba 
integracji 
sektora 
rybackiego 
wokół zjawisk i 
elementów 
wspólnych dla 
ich tożsamości 

 Potrzeba 
przygotowania 
oferty 
turystycznej 
oryginalnej, 
opartej o 
lokalne atuty 

 Ograniczona 
możliwość 
bezpłatnego 
korzystania 
przez 
mieszkańców 
obszaru LSR z 
atutów 
turystycznych i 
rekreacyjnych 
obszaru 

objętym 
LSR 

obszarze 
objętym LSR 

 Liczba miejsc pracy 
utworzonych bezpośrednio w 
związku z realizacją operacji  

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych bezpośrednio w 
związku z realizacją operacji  

pomiędzy 
nadmorskimi 
miejscowościa
mi 
turystycznymi 

 Zmiany w 
systemie 
prawnym 

 
 

Poprawa 
oferty 
kulturalnej i 
turystycznej w 
szczególności 
upamiętniając
ej historię i 
tradycję 
sektora 
rybactwa na 
obszarze LSR. 

Tworzenie lub rozwój muzeów, 
skansenów, miejsc pamięci i 
innych tego rodzaju obiektów 
związanych w szczególności z 
historią i tradycjami sektora 
rybackiego na obszarze 
objętym LSR - w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 7 
pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

 Liczba muzeów, skansenów, 
miejsc pamięci i innych tego 
rodzaju obiektów związanych z 
historią i tradycjami sektora 
rybackiego utworzonych w 
związku z realizacją LSR 

Liczba osób 
odwiedzających 
miejsca lub 
wydarzenia, 
które zostały 
objęte 
dofinansowanie 
w ramach 
operacji 

Inicjatywy związane z 
promocją obszaru, jego historii 
i tradycji, niezwiązane z 
tworzeniem lub rozwojem 
muzeów, skansenów miejsc 
pamięci albo innych tego 
rodzaju obiektów - - w ramach 
zakresu, o którym mowa w § 7 
pkt 1 lit. b rozporządzenia o 
wdrażaniu LSR 

 Liczba akcji promocyjnych 
związanych z promocją 
obszaru, historii i tradycji, które 
nie są związane z tworzeniem 
lub rozwojem muzeów, 
skansenów miejsc pamięci albo 
innych tego rodzaju obiektów 
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Tabela nr 14 Zestawienie najważniejszych czynności dokonywanych w trakcie procedury przeprowadzania naborów  
i oceny operacji. 

K
o

le
jn

e 

kr
o

ki
 

Nazwa czynności Organ 
odpowiedzialny 

Dokument regulujący 
czynność (nazwa, jednostka 
redakcyjna) 

Terminy związane z 
czynnością 

1.  Podjęcie decyzji o 
przeprowadzeniu 
naboru 

 Zarząd  Procedura.  

 Zał. do Procedury – Wzór 
uchwały Zarządu 

Zgodnie z 
harmonogramem – zał. Do 
umowy ramowej 

2.  Uzgodnienie terminu 
naboru z zarządem 
województwa 

 Zarząd  Procedura  

 Zał. do Procedury – Wzór 
wniosku do zarządu 
województwa 

Początek: nie wcześniej 
niż 30 dni od wystąpienia 
do zarządu województwa 
wnioskiem o uzgodnienie 
terminu naboru 

3.  Ogłoszenie naboru  Zarząd 

 Biuro 

 Procedura 

 Zał. do Procedury – Wzór 
ogłoszenia o naborze 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 
ustawy o RLKS 

4.  Działania 
informacyjne 

 Biuro  Procedura  Okres pomiędzy 
ogłoszeniem konkursu a 
zakończeniem naboru 

5.   Nabór wniosków  Biuro  Procedura  Zgodny z przepisami 
rozporządzenia  

6.  Procedura 
uzupełniania 
wniosków i  

 Zarząd 

 Przew. Rady 

 Procedura  
Zał. Do Procedury - Karta 
weryfikacji formalnej i pismo w 

Regulamin Rady 



Zwołanie posiedzenia 
Rady 

sprawie wezwania do 
uzupełnień 

 Regulamin Rady 

7.  Przygotowanie 
posiedzenia Rady 

 Biuro  Regulamin Rady   

8.  Posiedzenie Rady –
sprawdzenie listy 
obecności oraz 
quorum i parytetów, 
wypełnienie dekl. 
bezstronności 

 Członkowie 
Rady 

 Nadzór: Przew. 
Rady, sekretarz 
posiedzenia 

 Regulamin Rady  

 Zał. do Regulaminu Rady – 
Deklaracja bezstronności, 
Księga Interesów 

W ciągu 3 – 14 dni od dnia 
zakończenia naboru 

9.  Posiedzenie Rady: 
ocena operacji – 
zgodność z zakresem 
tematycznym, z LSR, 
z kryteriami wyboru, 
ustalanie kwoty 
wsparcia 

 Członkowie 
Rady 

 Nadzór - Przew. 
Rady, sekretarz 
posiedzenia 

 Regulamin Rady  

 Zał. do Regulaminu Rady – 
Wzór uchwały w sprawie 
oceny 

 Zał. do Regulaminu Rady – 
Wzór Protokołu 

W ciągu 3 – 14 dni od dnia 
zakończenia naboru 

10.   Podanie wyników 
dokonanej przez 
Radę oceny do 
wiadomości 
publicznej 

 Przewodniczący 
Rady 

 Biuro 

 Procedura  4 dni od dnia zakończenia 
oceny przez Radę 

11.  Przekazanie wyników 
oceny 
wnioskodawcom  

 Biuro 

 Zarząd 

 Procedura  

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

7 dni od dnia zakończenia 
oceny przez Radę 

12.  Przekazanie 
dokumentów 
związanych z 
naborem do zarządu 
województwa 

 Biuro 

 Zarząd 

 Procedura  

 Zał. do Procedury – Wzór 
pisma do zarządu 
województwa w sprawie 

przekazania dokumentówo 

7 dni od dnia zakończenia 
oceny przez Radę 

13.  Wniesienie protestu 
od oceny Rady – 

 Biuro  Procedura  Niezwłocznie po 
otrzymaniu protestu 



przyjęcie protestu 
przez Stowarzyszenie 

14.  Wstępna analiza 
złożonego protestu 

 Zarząd  Procedura  Niezwłocznie po 
otrzymaniu protestu 

15.
a 

Zakwalifikowanie 
protestu przez Zarząd 
– ponowna ocena 
wniosku przez Radę 

 Rada  Procedura  

 Regulamin Rady, 

 Zał. do Regulaminu Rady – 
Wzór uchwały w wyniku 
ponownej oceny 

10 – 12 dni od dnia 
otrzymania protestu 

15b Zakwalifikowanie 
protestu przez Zarząd 
– brak ponownej 
oceny przez Radę – 
przekazanie protestu 
do zarządu 
województwa 
albo 
Przekazanie wyników 
ponownej oceny 
przez Radę do 
zarządu województwa 

 Zarząd 

 Biuro 

 Procedura  

 Regulamin Rady 

 Zał. do Procedury – Wzór 
pisma do zarządu 
województwa o przekazaniu 
nieuwzględnionego protestu 

 Zał. do Procedury – Wzór 
pisma do wnioskodawcy o 
przekazaniu 
nieuwzględnionego protestu 
do zarządu województwa 

 Załącznik do Procedury – wzór 
pisma do zarządu 
województwa w sprawie 
uwzględnienia protestu i 
zmiany pierwotnej oceny  

14 dni od dnia złożenia 
protestu 

16. Ponowna ocena po 
uwzględnieniu 
protestu przez zarząd 
województwa 

 Rada  Procedura pkt 

 Regulamin Rady  

Niezwłocznie po 
otrzymaniu decyzji zarządu 
województwa w sprawie 
uwzględnia protestu 
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Tabela nr 15. Zestawienie najważniejszych czynności dokonywanych ramach wyboru operacji własnej LGD 

K
o

le
jn

e 

kr
o

ki
 

Nazwa czynności Organ 
odpowiedzialny 

Dokument regulujący czynność 
(nazwa, jednostka redakcyjna) 

1.  Podjęcie decyzji o realizacji operacji własnej 
LGD 

 Zarząd  Procedura.  

 Zał. do Procedury – Wzór uchwały 
Zarządu 

2.  Przygotowanie fiszki projektowej dotyczącej 
planowanej operacji własnej LGD 

 Zarząd  Procedura 

 Zał. do Procedury – Wzór fiszki 
projektowej 

3.  Umieszczenie informacji o realizacji operacji 
własnej LGD na stronie internetowej 

 Biuro  Procedura  

 Zał. do Procedury – Wzór 
ogłoszenia na stronę internetową 

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 

 Biuro 

 Procedura 

5b Niezgłoszenie się w trakcie 30-dniowego 
terminu uprawnionego podmiotu z zamiarem 
realizacji operacji opisanej w ogłoszeniu  
zwołane posiedzenia Rady 

 Zarząd 

 Przewodniczący 
Rady 

 Procedura 

 Regulamin Rady 



6.  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
realizacji operacji własnej LGD 

 Zarząd 

 Biuro 

 Procedura 

7.  Dokonanie oceny operacji własnej LGD przez 
Radę 

 Rada  Procedura 

 Załącznik do Procedury – kryteria 
oceny operacji własnych 

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  

9.  Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji 
własnej LGD do zarządu województwa 

 Biuro 

 Zarząd 

 Procedura 
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Tabela nr 16: Zestawienie celów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 z przedsięwzięciami  

planowanymi do realizacji w ramach LSR. 

SRWZ 2020 – CELE STRATEGICZNE LSR – CELE I PRZEDSIEWZIĘCIA 

1.5 Zrównoważony rozwój gospodarki morskiej Cel szczegółowy 1.1.  

1.6 Restrukturyzacja i wspieranie prorynkowych form 
produkcji rolnej i rybackiej 
2.2. Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług 

Przedsięwzięcie 1.1.1. 

3.3 Aktywizacja lokalnych ośrodków rozwoju liczących 
od 20 do 100 tysięcy mieszkańców 

Przedsięwzięcie 1.2.3. 

4.1. Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji 
środowiska naturalnego  
4.2 Zachowanie ochrona i odtwarzanie walorów 
środowiska naturalnego 
5.2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i proekologicznych 

Cel szczegółowy 2.1.  
 

5.2 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i proekologicznych 

Cel szczegółowy 2.2.  

6.1. Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych Przedsięwzięcie 3.2.1.  
Przedsięwzięcie 3.2.2.  
Cel szczegółowy 1.3.. 

5.8. Współpraca międzynarodowa transgraniczna i 
regionalna 

Cel szczegółowy 1.3. 
. 
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Tabela nr 17: Schemat procesu monitoringu. 

Badany element Organ/podmiot 
zaangażowany w 
wykonanie 

Metoda wykonania Czas wykonania 
pomiar, okręg, 
którego pomiar 
dotyczy 

Funkcjonowanie 
Biura LGD 

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

 Analiza książki obecności pracowników 

 Bieżące 
gromadzenie 
informacji 

 Przekazywanie 
informacji do 
Zarządu i 
Komisji 
Rewizyjnej w 
ramach 
półrocznych 
raportów  

 

Funkcjonowanie 
Rady 

 Pracownik Biura 
odpowiedzialny 
za monitoring 
(zakres zadań) 

 Analiza protokołów z posiedzeń Rady 

 Analiza list obecności na posiedzeniach Rady 

 Analiza deklaracji bezstronności 
 

Wydatkowanie 
środków 
dokonywane w 
związku z 
funkcjonowaniem 
LGD 

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

 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 monitoring 
(zakres zadań) 

 Analiza dokumentów dotyczących 
przeprowadzanych naborów (liczba złożonych 
wniosków, liczba operacji 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


