
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 6/2019 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia 17 maja 2019 
. 

 
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 
szczegółowe 

1.1. Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR. 

1.2. 1.2. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym 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 

W.1.
1. 

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

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 

                                                             
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. 
5 Dane na 31.12.2014 r. 



przetwórstwem produktów 
rybnych 

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
. 

Podnoszenie wartości 
produktów sektora 
rybołówstwa i akwakultury 
poprzez tworzenie lub 
rozwijanie łańcucha dostaw 
tych produktów na obszarze 
LSR. 
ozwój 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 

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 

                                                             
6 Dane na 2013 r. 



rozporządzenia o wdrażaniu 
LSR 

1.1.2 Ryba z miejscowych połowów 
w menu lokalnej gastronomii. 

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 79 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 79 

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 79 

1.2.1 Podejmowanie lub rozwój 
prowadzonej działalności 
gospodarczej wykorzystującej 
wodny potencjał obszaru 
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 10 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 

0 610 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
związku z realizacją 
operacji 

Miejsca 
pracy 

0 180 



1.2.2 Rybackie start-upy, 
podejmowanie przez rybaków 
działalności gospodarczej 
niezwiązanej bezpośrednio z 
rybołówstwem lub 
podejmowanie, bądź 
rozwijanie działalności 
gospodarczej służącej 
rozwojowi obszarów 
rybackich i akwakultury. 

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

Konkurs Liczba założonych 
działalności 
gospodarczych w 
wyniku uzyskanego 
wsparcia 

Zarejestro
wane 
działalnośc
i 
gospodarc
ze w 
związku z 
realizacją 
operacji 

0 55 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 57 

1.2.3 Zwiększanie kompetencji 
zawodowych przedstawicieli 
grupy defaworyzowanej. 

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 40 Informacje 
przekazywane do LGD 
przez beneficjentów 

1.3.1 Współpraca sektora 
rybackiego z organizacjami 
pozarządowymi, samorządem 
terytorialnym, instytutami 
badawczo-naukowymi w celu 

Podmioty wskazane w 
§ 8 pkt 2 
rozporządzenia LSR, a 
w szczególności 
organizacje rybackie, 

Projekty 
współpracy 

operacja 
własna LGD, 

konkurs 

Publikacje 
rzedsięwzięcia 
przygotowane dzięki 
dofinansowaniu w 
celu współpracy 

ublikacjePr
zedsięwzię

cia 

0 43 Informacje uzyskane od 
SW na podstawie 
sprawozdań 
beneficjentów oraz 
informacje własne LGD – 



skutecznej artykulacji 
interesów sektora. 

oraz RLGD (w 
przypadku operacji 
własnej) 

sektora rybackiego z 
innymi grupami 
interesu 

na podstawie informacji 
przekazywanych przez 
beneficjentów 
bezpośrednio do LGD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 

do Uchwały nr 6/2019 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia 17 maja 2019 
 
 
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 202315 

r. 

Źródła danych/sposób 
pomiaru 

2.1.
1. 

Czyste wody na obszarze 
objętym 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 2 
 

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. 

Podmioty 
wskazane w § 6 

pkt 2 

konkursy Liczba miejsc, w których 
przeprowadzono 
działania zmierzające do 

Miejsca 
interwencji 

0 4 Informacje uzyskane od SW 
na podstawie sprawozdań 
beneficjentów oraz 

                                                             
7 Stan  



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 

uporządkowania lub 
urządzenia brzegu rzeki, 
morza lub zbiornika 
wodnego 

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

2.1.
3. 

Walka z kłusownictwem i 
zanieczyszczeniami morza, rzek 
i jezior. 

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 4 Liczba inicjatyw edukacyjno -
aktywizacyjnych, które 
otrzymały wsparcie 



2.2.
1. 

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

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 6/2019 

WZC SRLGD „Morze i Parsęta” 

z dnia 17 maja 2019 
 
 
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. 

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. 

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 2 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. 

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 28 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 

0 164 Informacje uzyskane od 
SW oraz informacje 
własne LGD 

 

 


