
                     

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI 
AKTUALIZACJI LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU SRLGD „MORZE I PARSĘTA” 

 
Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Morze i Parsęta. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej 

poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu uwag do projektu aktualizacji LSR”. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej LGD. Wypełniony 

formularz uwag prosimy przesłać: 

do 05.08.2018 roku  

na adres skrzynki pocztowej: biuro@morzeiparsęta.pl 

 

lub osobiście dostarczyć do siedziby Biura SRLGD przy ul. Dworcowej 12  

w Kołobrzegu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu; 94 354 57 53 
 

Planujemy, również zorganizowanie dwóch  spotkań z członkami SRLGD „Morze i Parsęta”  

i  mieszkańcami miasta w tej sprawie.  

Proponowane zmiany w lokalnej strategii rozwoju konsultowane są z lokalną społecznością zgodnie z 

zasadami aktualizacji LSR określonymi w załączniku nr 1 do LSR. Zarząd SRLGD „Morze i Parsęta” za 

pośrednictwem biura informuje członków stowarzyszenia i mieszkańców o przystąpieniu do procesu 

aktualizacji strategii poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD proponowanych zmian do 

treści LSR, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych.  

Zaproponowane zmiany wynikają z obowiązku wprowadzenia do LSR aktualnych nazw wskaźników 

i nowych wskaźników monitorowania określonych w Wytycznej MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji. Zapisy wytycznej mają zastosowanie od 18 sierpnia 2017 r. Wytyczna wskazuje 

obowiązek monitorowania wskaźników obowiązkowych dotyczących PO „Rybactwo i Morze”, które 

zostały określone i zdefiniowane w tej wytycznej.  

Kolejnym obszarem aktualizacji LSR  jest dostosowanie wartości docelowych wskaźników istniejących 

do realnych możliwości ich realizacji do końca 2018 roku (osiągniecie kamieni milowych). Z uwagi na 

wyniki naborów na poszczególne operacje konieczne było dostosowanie wartości docelowych do 

możliwości wnioskodawców, przede wszystkim gmin członkowskich planujących swoje inwestycje w 

okresach rocznych.   

Zakres koniecznych zmian w wartościach wskaźników wynika również z ustaleń z Warsztatu 

refleksyjnego, który miał miejsce w styczniu 2018 roku. W ubiegłym 2017 roku odnotowano szereg 

czynników zewnętrznych odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej mogących mieć wpływ 

na dezaktualizację zapisów lokalnej strategii rozwoju. Pośród najważniejszych należy wskazać rządowy 

program 500+. Odnotowano również ogólną poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i 

spadek bezrobocia czego skutkiem jest zwiększenie zainteresowania pomocą funkcjonujących 

przedsiębiorców oraz ryzyko braku możliwości utrzymania miejsc pracy w okresie trwałości operacji. 

Pomimo bezsprzecznych pozytywnych efektów programu rządowego jakim jest wyciągnięcie dzieci z 
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biedy, należy wskazać również na mniej korzystne efekty programu. Wielu ekspertów wskazuje na 

występowanie tendencji wskazującej na brak chęci do pracy lub przeświadczenie klientów programu 

rządowego, że przestało się to opłacać. Wsparcie finansowe państwa w ramach programu rządowego 

500+ może mieć wpływ na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu dla projektów w 

przedsięwzięciach LSR gdzie przyjęto wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc 

pracy poza sektorem rybołówstwa. Analizy prowadzone przez SRLGD „Morze i Parsęta” wskazały, że 

problematyczne będzie dla beneficjenta Programu utrzymanie jednocześnie kryterium dochodowego 

świadczenia z programu 500+ jak również efektywności zatrudnionej. Poprawa sytuacji gospodarczej 

może skutkować negatywnie na możliwość osiągnięcia wskaźników dot. nowych miejsc pracy. 

Specyfiką obszaru jest ustalanie kolejnych terenów ochrony środowiskowej, w konsekwencji 

systematyczne ograniczanie terenów połowowych dla rybaków. Sektor rybacki boryka się również z 

problemami związanymi ze spadkiem dochodów, zawirowaniami gospodarczymi i ograniczeniami 

połowowymi. Rodzić to może kolejne trudności z pracą rybaków. Na obecnym etapie wdrożenia LSR 

nie rekomenduje się jednak zmian w LSR w zakresie celów lokalnej strategii ani wskaźników w tym 

obszarze. 

Ostatni zakres aktualizacji to dostosowanie zapisów LSR do warunków wdrożenia strategii poprzez 

zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na koszty bieżące i aktywizację mieszkańców LSR. 

Zmiany te są konieczne celem zapewnienia obsługi naborów i oceny wniosków dotacyjnych w SRGR.  

Prosimy o zgłaszanie propozycji lub uwag do projektu aktualizacji.  

Do pobrania: 

- Formularz uwag do projektu aktualizacji LSR  

- projekt aktualizacji LSR 


