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Wstęp 
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego (dalej LSROR) Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

(dalej NGR), obejmuje obszar siedmiu gmin byłego województwa pilskiego (obecnie pięć gmin 
wielkopolskich i dwie zachodniopomorskie). W skład NGR wchodzą gminy : Człopa, Drawsko, Krzyż 
Wlkp, Szydłowo, Trzcianka, Wałcz i Wieleń, które zdaniem inicjatorów Stowarzyszenia odpowiadają 
warunkom jakim powinien odpowiadać obszar uznany za zależny od rybactwa. Poza spełnieniem 
warunków formalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „W sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, 
kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna 
odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”, obszar objęty strategią doskonale wpisuje się w założenia osi 4 PO „RYBY” ze względu na 
charakterystykę działalności rybackiej, jaka tu występuje - na terenie NGR dynamicznie rozwija się 
rybactwo śródlądowe w niemal wszystkich jego formach. Stan taki spowodowany jest idealnymi 
warunkami środowiskowymi i geograficznymi dla branży (duża zasobność czystych rzek i jezior) oraz 
tradycją prowadzenia działalności rybackiej na tym terenie. Na obszarze działania NGR funkcjonuje 
kilkadziesiąt podmiotów rybackich, zintegrowanych wokół pilskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Rybackiego, funkcjonującego od kilkunastu lat. Większość podmiotów łączy także wspólna historia 
związana z byłym Państwowym Gospodarstwem Rybackim w Oleśnicy, do końca lat osiemdziesiątych 
XX w. będącym administratorem ogromnej większości gospodarstw rybackich na terenie byłego 
województwa pilskiego. Cechy te idealnie wpisują się w założenia zarówno Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, 
Rozporządzenia Rady WE 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., jak i Rozporządzenia Komisji WE 
498/2007 z 26 marca 2007 r., konstytuujących Lokalne Grupy Rybackie. 

Poza funkcjonującym sektorem rybackim i dużymi perspektywami rozwoju - zwłaszcza 
działalności około-rybackiej – na terenie działania NGR występują także obszary gdzie spadło 
znaczenie rybactwa, często wraz ze wzrostem bezrobocia wśród byłych pracowników sektora oraz 
niezagospodarowaną i zaniedbaną infrastrukturą. Wykorzystanie potencjału obszaru – zwłaszcza 
rozwoju ekoturystyki oraz turystyki wodnej, przy udziale środków z osi 4 PO RYBY 2007-2013, pozwoli 
rozwinąć sektor turystyczny i usługowy, infrastrukturę oraz poprawić jakość życia społeczności 
lokalnych. Umożliwi to realizację celu głównego osi 4 Programu Operacyjnego – rozwoju obszarów 
zależnych od rybactwa oraz rewitalizację obszarów gdzie zależność ta traci na znaczeniu. 

Inicjatywa powołania NGR i budowy LSROR stała się możliwa dzięki aktywności społecznej 
przedstawicieli sektora rybackiego oraz przychylnej i aktywnej postawie przedstawicieli samorządów 
lokalnych. Należy podkreślić, iż zakres terytorialny grupy, jej strukturę oraz główne założenia Strategii 
powstały w całości w wyniku oddolnej inicjatywy środowiska rybackiego przy wsparciu pracowników 
samorządowych. Podczas całego okresu programowania nie dochodziło do sporów i większych różnic 
zdań, współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami inicjatywy układała się niezwykle harmonijnie. 

LSROR dla Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zostało uchwalone przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia w dniu 25 lutego 2010 r. 
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I. Charakterystyka Stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji 
LSROR w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR. 

Stowarzyszenie pod nazwą Nadnotecka Grupa Rybacka ubiegające się o uznanie jako LGR 
realizująca niniejszą Strategię, powstało w dniu 27 lipca 2009 roku przy udziale przedstawicieli 
sektora rybackiego i wsparciu przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Stowarzyszenie 
zrzesza osoby fizyczne i prawne w tym wszystkie gminy na terenie których działa, przedstawicieli 
sektora rybackiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z sektorem rybackim, a 
także innych członków zainteresowanych rozwojem obszaru działania NGR.  

I.1. Nazwa Stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR oraz data wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze, dane kontaktowe.  

a) nazwa stowarzyszenia :  Nadnotecka Grupa Rybacka 

b) data wpisu do KRS :   08 października 2009 r. 

c) nr w KRS :    0000338900 – Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu 

d) Regon :    301252243 

e) adres :     ul. Browarna 19/275, 64-920 Piła 

f) telefon :   0-67 351 08 55 

g) e-mail, www :  ngr@xl.pl, www.ngr.xl.pl 

I.2. Opis procesu powstawania stowarzyszenia.  

 Stowarzyszenie ubiegające się o uznanie jako Lokalna Grupa Rybacka powstało w wyniku 
inicjatywy oddolnej zainicjowanej równolegle i niezależnie przez przedstawicieli sektora rybackiego i 
samorządów lokalnych. Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie potencjalnej LGR odbyło się 26 
czerwca 2009 roku w siedzibie Gminy Szydłowo, na wniosek przedstawicieli lokalnego środowiska 
rybackiego – działaczy Nadnoteckiego Okręgu PZW oraz członka Zarządu ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych. Bezpośrednim impulsem podjętych działań, była 
prezentacja dotycząca założeń wdrażania osi 4 PO „Ryby 2007-2013” w Polsce, jaką przedstawił 
Naczelnik Departamentu osi 4 MRiRW na Forum Akwakultury, które zorganizowano podczas 
Międzynarodowych Targów Przemysłu Rybnego „Polfish 2009” w Gdańsku. Idea wdrażania LGR w 
Polsce znana była również przedstawicielom Gminy Szydłowo oraz przedstawicielom Nadnoteckiego 
Okręgu PZW w Pile, którzy brali udział w spotkaniu z pracownikami formującego się departamentu 
ds. osi 4 „PO Ryby” Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jakie odbyło się w Wyrzysku. Na 
spotkaniu obecni byli przedstawiciele czterech innych gmin, spośród których trzy przystąpiły do 
inicjatywy oraz Nadnoteckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, który podjął ciężar 
koordynacji dalszych działań. Głównym ustaleniem spotkania było podjęcie próby powołania i 
zorganizowania Lokalnej Grupy Rybackiej, Wójt Gminy Szydłowo zobowiązał się do aktywizowania 
innych samorządów, a przedstawiciele sektora rybackiego do aktywizacji przedstawicieli branży.  

Na początku lipca w Szydłowie odbyło się drugie spotkanie organizacyjne, podczas którego 
ustalono wstępny skład LGR (siedem gmin byłego województwa pilskiego), oraz podjęto 
przygotowania do powołania stowarzyszenia. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, którzy aktywnie włączyli się w proces organizacji grupy, zwłaszcza od strony 
aktywizacji samorządów. Również w lipcu odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami sektora 
rybackiego, podczas których przedstawiono idee oraz wstępne założenia funkcjonowania LGR w 
Polsce.  

W dniu 27 lipca 2009 w siedzibie ON PZW w Pile, odbyło się zebranie założycielskie 
stowarzyszenia, które podjęło uchwałę o powołaniu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Stowarzyszenie 
założyło osiemnastu członków założycieli – przedstawicieli sektora rybackiego oraz organizacji 
pozarządowych związanych z sektorem rybackim. Przyjęty został Statut NGR opracowany przez 
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przedstawiciela ON PZW i SPRŁ, dokonano procedury rejestracyjnej w KRS. Na zebraniu obecni byli 
przedstawiciele wszystkich gmin, na terenie których Stowarzyszenie powołano do życia, podjęli oni 
zobowiązanie do rekomendowania radom gmin podjęcie uchwał o przystąpieniu do NGR w 
najbliższym możliwym terminie.  

Niezwłocznie po powołaniu Stowarzyszenia, zgłoszono akces do uczestnictwa w serii szkoleń 
organizowanych przez Stowarzyszenie „Agrolinia”. Począwszy od 20 sierpnia rozpoczęto cykl szkoleń. 
Kolejne szkolenia odbyły się w dniach 2 i 25 września oraz 19 października 2009 roku, w ich wyniku 32 
osoby zaangażowane w proces tworzenia NGR otrzymały certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń. 
Przedstawiciele NGR uczestniczyli także w szeregu spotkań branżowych, na których poruszana była 
tematyka związana z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Rybackich. W dniach 4-5 listopada 2009 r. 
wraz z ON PZW organizowała dwudniowe „szkolenie dla przedstawicieli sektora rybackiego oraz 
zainteresowanych rozwojem terenów zależnych od rybactwa”, gdzie znaczną część programu 
poświecono zagadnieniom dotyczącym LGR.  

 20 sierpnia 2009 roku odbyło się drugie Walne Zebranie Członków NGR, którego celem było 
przystosowanie Statutu NGR do wymogów zawartych w uwagach KRS. W dniu 8 października 2009 
roku, NGR uzyskał wpis do KRS. 24 listopada zwołano III Walne Zebranie Członków, którego celem 
było dokooptowanie do Stowarzyszenia wszystkich członków, którzy złożyli deklaracje członkowskie, 
w tym wszystkich gmin na terenie których działa NGR (podjęto stosowne uchwały rad gmin) oraz 
wybór władz. Na zebraniu podjęto uchwały o wyborze władz, uchwalono regulaminy wewnętrzne w 
tym „Regulamin organizacyjny Komitetu NGR”. Rozpoczęto prace nad opracowaniem LSROR. 

25 lutego 2010 roku Walne Zebranie Członków NGR przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju 
Obszarów Rybackich dla NGR, opracowaną przez zespół składający się z członków NGR i 
przedstawicieli samorządów lokalnych, koordynowaną i redagowaną przez członka NGR, 
przedstawiciela SPRŁ i branży rybackiej, właściciela firmy doradczej xl.pl Konsulting. 

I.3. Tabela nr I.1 - szczegółowy harmonogram aktywności związanej z budowaniem partnerstwa 

Lp. Data Opis zdarzenia Uczestnicy Inicjatorzy 
1 2009-06-28 Spotkanie inicjatywne  - Urząd Gminy 

w Szydłowie 
Gminy Szydłowo, 
Trzcianka, Wieleń, 

Czarnków,  
przedstawiciele ON PZW, 

SPRŁ  

Lidia Pirtań, Czesław Pachowicz – ON 
PZW,  

Dariusz Chrobak –Wójt Gm. Szydłowo, 
Ziemowit Pirtań – SPRŁ, xl.pl 

 
2 2009-07-11 II Spotkanie informacyjno – 

organizacyjne – Urząd Gminy w 
Szydłowie 

Gminy Szydłowo, 
Trzcianka, Wieleń, Wałcz, 

Drawsko, Krzyż 

L.P. – ON PZW 
D.Ch. – Gm. Szydłowo 

Z.P. – SPRŁ, xl.pl 
3 2009-07-13 Spotkanie informacyjne – Urząd 

Gminy w Wałczu 
Przedstawiciele sektora 
rybackiego z terenu Gm. 
Wałcz, przedstawiciele 

Gm. Wałcz 

Z.P. – SPRŁ, xl.pl 

4 2009-07-23/25 Prace nad Statutem Stowarzyszenia Cz. P. – ON PZW 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl  

Cz. P. – ON PZW 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl 

5 2009-07-27 Zebranie założycielskie – siedziba ON 
PZW w Pile 

18 członków założycieli 
NGR, przedstawiciele Gmin 

NGR 

6 2009-08-05 Spotkanie w mazowieckim Urzędzie 
Marszałkowskim 

Przedstawiciele UM, 
MRiRW, LGR, organizacji 

rybackich 

Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 

7 2009-08-20 I szkolenie Agrolinii Członkowie NGR Adam Futymski - Agrolinia 
8 2009-08-20 II Walne Zebranie Członków – 

poprawki do Statutu NGR 
Członkowie założyciele 

NGR 
NGR 

9 2009-08-27 Spotkanie Informacyjne – Dom 
Kultury w Człopie 

Przedstawiciele sektora 
rybackiego z terenu Gm. 
Człopa, przedstawiciele 

Gm. Człopa 

L.P. – ON PZW, NGR 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 

10 2009-09-02 II szkolenie Agrolinii Członkowie NGR A.F. – Agrolinia + 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 

11 2009-09-24 Sesja Rady miejskiej Trzcianki – 
Trzcianka – prezentacja założeń 

budowy NGR 

Radni Trzcinki, Z.P – NGR Rada Trzcianki 

12 2009-09-25 III szkolenie Agrolinii Członkowie NGR A.F. – Agrolinia + 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 
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13 2009-10-12 Spotkanie informacyjne – UG Krzyż Przedstawiciele sektora 
rybackiego z terenu Gm. 

Krzyż, przedstawiciele Gm. 
Krzyż 

Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 

14 2009-10-19 IV szkolenie Agrolinii Członkowie NGR A.F. – Agrolinia + 
Z.P. – SPRŁ, xl.pl, NGR 

15 2009-11-04/05 Szkolenie dla podmiotów rybackich i 
zainteresowanych rozwojem 

obszarów zależnych od rybactwa – 
Piła Płotki 

Członkowie NGR, 
przedstawiciele sektora 

rybackiego, MRiRW, 
ARiMR, inni 

ON – PZW, NGR 

16 2009-11-17/18 I Ogólnopolskie Spotkanie 
potencjalnych lokalnych grup 

rybackich - Falenty 

Z.P. – NGR 
Agnieszka Rujner – xl.pl 

D.Ch. – UG Szydłowo 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

17 2009-11-24 III Walne Zebranie Członków NGR – 
Piła siedziba NGR 

Członkowie NGR NGR 

18 2009-12-16 Posiedzenie Zarządu NGR w sprawie 
opracowania LSROR 

Zarząd NGR NGR 

19 2010-01-13 Posiedzenie Zarządu NGR – założenia 
strategii i harmonogram prac 

Zarząd NGR NGR 

20 2010-01-13 do 
2010-02-21 

Budowa strategii konsultacje 
społeczne 

Społeczności lokalne Zespół LSROR, xl.pl 

21 2010-02-24 Posiedzenie Zarządu i Komitetu NGR – 
ostatnia konsultacja LSROR 

Zarząd + Komitet NGR NGR 

22 2010-02-25 Walne Zebranie Członków NGR – 
przyjęcie Strategii 

Członkowie NGR NGR 

       
Krzyż 2009-10-12 – spotkanie informacyjne , Piła 2009-11-24 – III WZC Wybory władz NGR, Wieleń 2010-02-12 – Konsultacje LSROR 

 

 

 
wzmianka prasowa o NGR 
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II. Opis obszaru objętego LSROR 

W skład Stowarzyszenia wchodzi siedem gmin byłego województwa pilskiego 
stanowiących zwarty terytorialnie i geograficzne obszar o podobnych uwarunkowaniach 
gospodarczych i społecznych. Obecnie pięć gmin (Drawsko, Krzyż WLKP, Szydłowo, Trzcianka 
i Wieleń) znajduje się w granicach administracyjnych Wielkopolski, dwie (Człopa i Wałcz) 
województwa Zachodniopomorskiego. Obszar Grupy obejmuje teren Pojezierza Wałeckiego 
oraz północnej zlewni rzeki Noteć. Dużą część zlewni Noteci stanowią rzeki o charakterze 
górskim (dorzecze Gwdy i Drawy), co w połączeniu z dużą liczbą jezior pozwoliło na rozwój 
na tym terenie praktycznie wszystkich form działalności rybackiej (rybołówstwo jeziorowe, 
chów i hodowla ryb – zarówno karpiowatych, jak i łososiowatych, wylęgarnie ryb oraz 
gospodarka wędkarska).  

 

II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGR wraz z określeniem liczby mieszkańców i gęstości 
zaludnienia 

Tabela nr I.2 – zbiorczy wykaz gmin z określeniem liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia na 31 grudnia 2008 r.1 

lp Gmina Zaludnienie os Powierzchnia w km² Gęstość zaludnienia os/km² 
1 Człopa 5209 349,05 14,92 
2 Drawsko 5956 163,03 36,53 
3 Krzyż WLKP 8945 174,28 51,33 
4 Szydłowo 8132 267,47 30,40 
5 Trzcianka 23851 373,97 63,78 
6 Wałcz 12688 574,89 22,07 
7 Wieleń 12667 430,09 29,45 
 RAZEM 77448 2332,78 33,20 

                                                
1 - Według GUS -  „Ludność według stałego miejsca zameldowania - stan na 31.XII.2008 r." – www.gus.gov.pl 
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II.1.a. Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  5209 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  34905,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  14,92 os/km² 

II.1.b. Gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  5956 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  16303,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  36,53 os/km² 

II.1.c. Gmina Krzyż Wlkp, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  8945 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  17428,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  51,33 os/km² 

II.1.d. Gmina Szydłowo, powiat pilski, woj. Wielkopolskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  8132 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  26747,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  30,40 os/km² 

II.1.e. Gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  23851 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  37397,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  63,78 os/km² 

II.1.f. Gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  12688 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  57489,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  22,07 os/km² 

II.1.g. Gmina Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie. 

Zaludnienie na 31.12.2008 :  12667 mieszkańców 

Powierzchnia gminy :  43009,00 ha 

Gęstość zaludnienia :  29,45 os/km² 
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II.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności rybackiej. 

II.2.a. Informacje ogólne, uwarunkowania geograficzne i przestrzenne. Teren objęty 
LSROR jest spójnym terytorialnie obszarem składającym się z siedmiu gmin o łącznej 
powierzchni 2333 km². Wszystkie gminy wchodzące w skład NGR należały niegdyś do jednej 
jednostki administracyjnej – byłego województwa pilskiego, cały obszar grupy charakteryzuje 
się podobnymi uwarunkowaniami geograficznymi – przewagą lasów, dużą zasobnością w 
wody śródlądowe, zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Układ przestrzenny regionu 
ukształtowany został podczas Zlodowacenia Bałtyckiego, które pozostawiło 
charakterystyczne morenowe pagórki poprzecinane szeregiem cieków stanowiących 
północne dorzecze Noteci. Wpływ lodowca widać również w układzie geologicznym terenu, 
który charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem poszczególnych warstw oraz ich głębokości, 
dzięki czemu na całym terenie występują duże skupiska źródlisk, często o charakterze 
artezyjskim. Wpływają one na stabilność i zasobność cieków i zbiorników wodnych, często 
stanowią również podstawę działalności rybackiej (zasilanie stawów czy wylęgarni). 

 
Mapa obszaru działania NGR wraz z gminami sąsiadującymi2 

II.2.b. Uwarunkowania przyrodnicze. Charakter przyrodniczy terenu wyznacza jego 
ukształtowanie geograficzne i hydrologiczne. Decydujący wpływ na ukształtowanie terenu 
NGR miało wspomniane wcześniej Zlodowacenie Bałtyckie. Efektem działania lądolodów jest 

                                                
2 Opracowanie własne 
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morenowa rzeźba terenu charakteryzująca się licznymi wzniesieniami zasobnymi w jeziora i 
cieki z bogatą florą i fauną, dużym zróżnicowaniem siedlisk oraz niskim stopniem 
przekształcenia środowiska przyrodniczego. Większość terenu NGR porastają lasy – 
wprawdzie struktura gruntów jest różna w poszczególnych gminach, jednak tylko w jednej z 
nich przeważają tereny uprawne3. Lasy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem 
biologicznym – poza typowo użytkowymi lasami sosnowymi, na terenie tym występuje 
znaczna ilość drzewostanów liściastych, w tym olszyn porastających dużą ilość terenów 
podmokłych. Na terenie NGR występuje kilka dziewiczych skupisk przyrodniczych, na których 
terenie ustanowione są praktycznie wszystkie formy kwalifikowanej ochrony przyrody - 
Drawieński Park Narodowy, rezerwaty: Jezioro Bytyń Wielki, Stary Załom, Glinki, Golcowe 
Bagno, Dolina Rurzycy, Smolary, Kuźnik, Diabli Skok, obszary chronionego krajobrazu – 
Puszcza nad Drawą, Puszcza Notecka, Dolina Noteci, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, 
tereny objęte Naturą 2000, liczne użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Walory 
przyrodniczo-krajobrazowe oraz czyste powietrze stwarzają warunki do rozwoju 
różnorodnych form turystyki wodnej (turystyka motorowodna, kajakarstwo), a 
zróżnicowanie biologiczne lasów sprzyja zasobności w grzyby, jagody i inne formy runa 
leśnego, z czego region słynie w całej Polsce (generuje to znaczny, sezonowy ruch 
turystyczny – tzw. „grzybiarzy”).  

 
mapa wód obszaru NGR4 

Duże zalesienie i zróżnicowana flora sprzyja bytowaniu wielu gatunków zwierząt. 
Poza występującymi w całej Polsce gatunkami zwierząt, występują tu także gatunki 
unikatowe (część z powodzeniem introdukowanych w latach siedemdziesiątych), w tym 

                                                
3 - badania własne – ankiety dostarczone przez urzędy gmin, w archiwach stowarzyszenia 
4 - „mapa wód NO PZW” – własność Okręg Nadnotecki PZW w Pile 
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żubry, koniki polskie, muflony, daniele, bobry, wydry, borsuki, łosie, orły bieliki, rybołowy, 
orliki krzykliwe, puchacze, czarne bociany, czaple siwe, żurawie, kormorany i wiele innych 
cennych i chronionych gatunków zwierząt i ptaków. Teren działania NGR - zwłaszcza Dolina 
Noteci, jest szlakiem corocznej wielomilionowej migracji ptaków. W chwili obecnej 
zlokalizowano tu 240 gatunków ptaków, w tym 155 gatunków gniazdujących (co stanowi 
około 70% gatunków ptaków występujących w Polsce !)5. Wiele gatunków chronionych 
(bobry, wydry, czaple i kormoran) jednocześnie zaliczanych do szkodników (norka 
amerykańska, jenot) egzystuje w „swoistej” symbiozie z użytkownikami rybackimi, która 
niestety najczęściej oznacza straty w gospodarce rybackiej. Bogactwo przedstawicieli 
królestwa zwierząt jest magnesem nie tylko dla myśliwych, ale również amatorów 
„bezkrwawych łowów”, czy ludzi spragnionych kontaktów z naturą. 

  
fot. rzeka Drawa (gm)6 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech regionu jest zasobność i zróżnicowanie 
hydrologiczne. Na terenie NGR występuje większość śródlądowych form hydrograficznych, 
większość o genezie polodowcowej. Obszar NGR to ponad 100 jezior - począwszy od dużych 
jezior o zróżnicowanej głębokości (Bytyń Wielki – 877 ha, Zdbiczno – 272 ha, Raduń Duży - 
229,7 ha), poprzez ciągi jezior przepływowych (jeziora Krępskie w ciągu rzeki Rurzycy, ciągi 
jezior na rzekach Miała i Cieszynka). Łącznie na terenie obejmującym działanie Grupy 
znajdują się 153 jeziora o łącznej powierzchni 4080 ha. Wśród cieków będących częścią 
północnego dorzecza Noteci znajdziemy zarówno leniwie płynące rzeki o charakterze 
nizinnym (Noteć, dolny odcinek Gwdy, cieki śródpolne), wartkie rzeki o charakterze górskim 
(górny odcinek Gwdy, Drawa, Dobrzyca, Piława i ich dopływy), jak również strumyki i strugi 
zbierające wody z dużej ilości źródlisk rozrzuconych po całym obszarze.  

  
fot. fauna obszaru NGR (gm) 

                                                
5 - http://www.ecotouristfarm.pl/ptaki.htm - lista ptactwa Doliny Notecie  – org „Birds of IBA Notec River Floodplain”- szersze materiały w 
archiwach NGR 
6 - Informacja o prawach autorskich – zdjęcia wykorzystane w LSROR są zdjęciami udostępnionymi na oficjalnych serwisach internetowych 
gmin (gm) lub własnością autora strategii(au) – w innym przypadku w opisie pojawi się informacja o warunkach udostępnienia.  
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Obszar, na jakim powołana została Grupa z trzech stron wyznaczony jest właśnie 
przez rzeki – od południa Noteć, od zachodu Drawę, po Gwdę od strony wschodniej. Łącznie 
na terenie obejmującym działanie grupy znajduje się 8 obwodów rzecznych o łącznej 
powierzchni 743 ha. Różnorodność wód to także różnorodność biologiczna – poza niemal 
wszystkimi gatunkami flory wodnej charakterystycznej dla polskich wód śródlądowych, w 
wodach tych występuje również większość gatunków ryb występujących w Polsce (m.in. 
szczupak, sandacz, węgorz, okoń, sum, sielawa, sieja, karp, lin, wzdręga) w tym także cenne 
gatunki charakterystyczne dla rzek górskich (pstrąg potokowy, lipień, troć, łosoś oraz 
głowacica). Zróżnicowany charakter rzek, często płynnie zmieniających swój charakter 
sprzyja także występowaniu ryb reofilnych (kleń, brzana, certa, świnka, boleń, jaź). 
Wskaźnikiem czystości wód, jest powszechne występowanie kiełbia i głowacza, które bytują 
wyłącznie w najczystszych wodach. Warunki sprzyjające zróżnicowaniu fauny wodnej, 
sprzyjają rozwojowi turystyki wędkarskiej, wpływają także na duży napływ wędkarzy spoza 
regionu – zwłaszcza w sezonie na połowy w wodach górskich. 

  
fot. wody obszaru NGR (gm) 

II.2.c. Uwarunkowania kulturowe i historyczne. Teren działania Grupy to tzw. 
„ziemie odzyskane”. Na przestrzeni wieków teren ten przechodził kilkukrotnie z rąk polskich 
w ręce wielu form państwowości germańskiej. Kilkakrotnie przebiegały tędy granice 
pomiędzy państwami, co prowokowało częste działania wojenne. Nie sprzyjało to rozwojowi 
rdzennej, endemicznej kultury, możemy tu raczej mówić o tyglu kultur, czemu sprzyjały 
częste zmiany granic i związane z tym migracje i przesiedlenia ludności. Historia gmin 
wchodzących w skład NGR ma wyraźne przełożenie na zabytki kultury.  

  
               fot. pozostałości Wału Pomorskiego k. Wałcza (gm),                   fot. stary młyn w Golcach (gm) 
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Stanowią je grodziska wczesnośredniowieczne na terenie gminy Wałcz, budowle 
sakralne z XVI i XVII wieku w Skrzatuszu, Białej, Dzierżążnie Małym, Wieleniu i Nowych 
Dworach, zespół pałacowy Sapiehów w Wieleniu oraz domy kalenicowe z przełomu XVIII i 
XIX wieku w Trzciance.  Zagroda z Dzierżążna Wielkiego,  Kuźnia z Kamiennika, 
dwuobiektowa zagroda z Marylina to zabytki architektury ludowej, które zasiliły skansen w 
Osieku nad Notecią. Historyczne położenie terenu oraz jego strategiczny – nadgraniczny 
charakter pozostawił po sobie m.in. resztki Wału Pomorskiego (umocnienia graniczne III 
Rzeszy), stanowiące dzisiaj cenne obiekty turystyczne.  

  
fot. obiekt stawowy Stobno (au),    fot. obiekt stawowy Łomnica (au) 

II.2.d. Rybactwo – integracja i historia sektora. NGR skupia gminy znajdujące się na 
terenie Pojezierza Wałeckiego oraz północnego dorzecza rzeki Noteć. Taka konstrukcja jest 
spójna pod kątem sektora rybackiego między innymi w związku z faktem, że część 
przepływowych jezior pojezierza znajduje się w zlewni rzeki Noteci. Takie połączenie 
powoduje, że większość użytkowników rybackich uzależniona jest od zmiennych warunków 
pogodowych (powodzie, niskie stany wód), które dotykają ich w tym samym momencie, 
wymuszając niejako stały kontakt i współpracę. Bliska odległość i połączenia hydrologiczne są 
także powodem dużego ryzyka epizootycznego, tak więc ewentualne problemy w tym 
względzie są problemami wspólnymi, a ich eliminacja musi przebiegać we współpracy z 
innymi podmiotami. 

  
fot. obiekt pstrągowy Tarnowo I (au)    fot. obiekt pstrągowy Tarnowo II (au) 

Opisana powyżej wspólnota zasobów i problemów była jedną z przesłanek powołania 
Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Pile, który od kilkunastu lat 
działa we wspólnym interesie podmiotów rybackich działających na tym terenie. Co prawda 
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teren jego działania obejmuje nieco szerszy obszar, jednak w gminach należących do NGR 
działa zdecydowana większość podmiotów będących jego członkami. Praktycznie wszystkie 
podmioty działające w sektorze rybackim na terenie NGR, dla których rybactwo stanowi 
główne źródło utrzymania, aktywnie uczestniczą w działalności Oddziału, co przekłada się na 
silną integrację branży na tym obszarze.  

Na terenie obejmującym działalność grupy funkcjonuje także Nadnotecki Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest on użytkownikiem większości naturalnych wód 
stojących i płynących występujących na tym terenie. Choć podobnie jak w przypadku 
działalności oddziału PTR, zasięg jego działania obejmuje cały obszar byłego województwa 
pilskiego, zdecydowana większość użytkowanych przez niego wód znajduje się właśnie na 
terenie działania NGR. ON PZW jest również aktywnym członkiem oddziału PTR, od lat użycza 
mu siedzibę i inne zasoby, także proces budowy Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dużej 
mierze wiązał się z zaangażowaniem i zabiegami jego pracowników i działaczy. 

  
fot. obiekt stawowy Wrząca (au)     fot. obiekt pstrągowy Łomnica (au) 

Ze względu na wspomniany już historyczny charakter terenu byłego województwa 
pilskiego (ziemie odzyskane w kolejnych turach historii notorycznie znajdujące na pograniczu 
Rzeczpospolitej i państw germańskich), nie można mówić o długotrwałej tradycji rybackiej 
związanej z tymi ziemiami. Taka tradycja może mieć co najwyżej związek z miejscami oraz 
zasobnością w wody co sprzyjało rozwojowi raczej rybołówstwa niż chowu i hodowli. Na 
terenie NGR znajduje się jednak kilka obiektów hodowlanych zbudowanych jeszcze w latach 
przedwojennych (wylęgarnia „Piaski”). Ważnym elementem hydrologicznym jest również 
sieć piętrzeń rzek, które o ile początkowo nie służyły celom rybackim (elektrownie, młyny, 
melioracja) w latach późniejszych umożliwiły budowę obiektów hodowlanych (zwłaszcza ryb 
łososiowatych). 

  
fot. obiekt pstrągowy Zabrodzie (au)    fot. obiekt stawowy Czaplo (au) 
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Z punktu widzenia historii powojennej ważnym spoiwem jest działalność 
Nadnoteckiego Okręgu PZW, który od powstania w latach siedemdziesiątych nieprzerwanie 
prowadzi gospodarkę na wodach otwartych, nie tylko nie tracąc zasobów, ale powiększając 
areał po przekształceniach lat dziewięćdziesiątych. Równie ważna historycznie była 
działalność Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Oleśnicy7, które miało w swoich 
zasobach dużą część wód otwartych oraz znaczną większość obiektów hodowlanych. Dzięki 
działalności PGRyb Oleśnica powstał kompleks obiektów pstrągowych Tarnowo-Zabrodzie, 
który w latach swojej świetności był jednym z największych producentów ryb łososiowatych 
w Polsce, sprzedającym dzięki własnej przetwórni całą produkcję do krajów EWG. Również 
gospodarka jeziorowa prowadzona była w sposób kompleksowy, obiekty wyposażone były 
we własne zaplecze służące wylęgowi i odchowowi materiału zarybieniowego, co czyniło je 
samowystarczalnymi.  

  
fot. obiekt stawowy Dobrzyca Leśna I (au),   fot. obiekt stawowy Dobrzyca Leśna II (au) 

Tradycję kompleksowej i nowoczesnej gospodarki jeziorowej kontynuuje 
Gospodarstwo Rybackie w Wałczu, największe gospodarstwo jeziorowe powstałe w wyniku 
przekształceń PGRyb Oleśnica, któremu udało utrzymać się strukturę pozwalającą na 
kompleksową gospodarkę rybacką. W trakcie przekształceń lat dziewięćdziesiątych zasoby 
PGRyb Oleśnica uległy podziałowi, w większości sprywatyzowane, stanowią dużą część 
dzisiejszej bazy produkcyjnej na tym terenie. Część zasobów została niezagospodarowana, co 
z jednej strony lokalnie osłabiło sektor, pozostawiając często po sobie znaczne bezrobocie, z 
drugiej stanowi potencjał rozwojowy – brak zagospodarowania wynika bardziej z 
uwarunkowań prawno-organizacyjnych aniżeli strukturalnych.  

  
fot. wylęgarnia ryb łososiowatych (au) 

                                                
7 - Materiały dotyczące historii gospodarki PGRyb Oleśnica znajdują się w archiwach NGR (w tym opracowania wewnętrzne i 
egzemplarze „Gospodarki Rybackiej”). 
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Nie do przecenienia jest potencjał ludzki, jaki pozostał po działalności PGRyb Oleśnica 
– większość przedsiębiorstw rybackich powstałych zarówno w wyniku przekształcenia i 
prywatyzacji, jak i nowobudowanych pozostaje dziś w rękach byłych pracowników, ich 
spółek, bądź następców. Gwarantuje to zarówno optymalne wykorzystanie zasobów jak i 
duże prawdopodobieństwo kontynuowania działalności rybackiej przez ich potomków.  

Większość osób prowadzących działalność rybacką oraz część ich pracowników, 
posiada wykształcenie rybackie, są absolwentami wydziałów rybackich UWM Olsztyn i UP 
Szczecin (byłe Akademie Rolnicze), czy technikum rybackiego w Sierakowie. Fakt ten 
dodatkowo sprzyja integracji środowiska nie tylko w ramach NGR, ale również w wymiarze 
ogólnokrajowym. O jakości kadry rybackiej na terenie naszej grupy może świadczyć fakt, że 
wśród naszych członków mamy członków zarządów wszystkich ogólnopolskich organizacji 
rybackich i innych ciał mających wpływ na prowadzenie gospodarki rybackiej (Zarząd Krajowy 
Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu, Krajowy Związek Producentów Ryb, 
Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku, Organizacja Producentów i 
Pracodawców Rybackich w Toruniu, Ogólnopolski Związek Dzierżawców Wód w Toruniu, 
Rada Dorzecza Warty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Poznaniu, Komitet 
Monitorujący PO Ryby 2007-2013, Towarzystwo Promocji Ryb „PAN KARP;”).  
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II.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i 
gospodarczego obszaru.  

Nadnotecka Grupa Rybacka obejmuje obszar gmin o zbliżonych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych. Jest to teren o niewielkim zaludnieniu z przewagą ludności 
zameldowanej na terenach wiejskich. W regionie nie występuje przemysł ciężki, poza 
lokalnymi, niewielkimi kopalniami żwiru i torfu nie występuje również przemysł 
wydobywczy. Taki stan występował na tym terenie także w przeszłości - nie jest efektem 
zmian ustrojowych, wynika raczej z ukształtowania terenu, położenia geograficznego czy 
podaży siły roboczej. Większość ludności znajduje zatrudnienie w sektorze rolniczym lub 
niewielkich firmach prywatnych zajmujących się usługami lub drobną wytwórczością i 
przetwórstwem. Jedynym znaczącym pracodawcą dla regionu jest pilski Philips, który przejął 
i rozwinął funkcjonującą w Pile fabrykę żarówek. Fakt, że pracownicy z regionu działania 
Grupy dojeżdżają do pilskich firm związany jest z brakiem perspektyw na miejscu 
zamieszkania – alternatywnych, bądź równie atrakcyjnych miejsc pracy.  

Tabela II.1 Zestawienie wybranych danych terenu działania NGR 

Wszystkie gminy w liczbach (suma) 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 

2332,78 1299,72 44,64 861,41 15,76 

Demografia i zatrudnienie 

  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 76194 76320 77016 77448 77386 

Przyrost naturalny 1015 1785 2282 2268 1316 

Migracja     

  
1673 2177 1834 1176 532 

Bezrobocie (os) 9267 7674 5578 5672 6701 

Bezrobocie (%) 16,34% 12,96% 9,71% 9,97% 12,02% 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 

Łączna liczba podm. gosp. i 
roln. 

Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. dział. 
rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna 

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka 

6233 4373 4293 47 38 66 

Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na polach 
namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa 
wydajność 

żywieniowa 
(os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

1692 583 90 2720 136 365 

Obecnie obserwujemy pewne ustabilizowanie się bezrobocia na obszarze działania 
NGR – nieco powyżej 12%. W porównaniu do innych regionów Wielkopolski bezrobocie na 
obszarze działania NGR jest wyższe od średniej, jednak niższe niż w województwie 
Zachodniopomorskim. Główne powody bezrobocia to zlikwidowane w latach 
dziewięćdziesiątych państwowe gospodarstwa rolne i państwowe zakłady przemysłowe o 
niewielkim znaczeniu dla gospodarki krajowej, lecz mocno redukujące zatrudnienie w 
regionie. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa prywatne nie zagospodarowały 
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jednak wszystkich zasobów pracowniczych, sprywatyzowane gospodarstwa rolne znacznie 
obniżyły poziom zatrudnienia w porównaniu z PGR’ami. Było to bezpośrednim powodem 
utrzymywania się bezrobocia na stałym, relatywnie dużym poziomie, co sprzyjało odpływowi 
ludności zarówno z terenów wiejskich, jak i całego regionu. Obecnie stan zaludnienia 
ustabilizował się na stałym poziomie, wykazuje nawet minimalną tendencję wzrostową. 
Jednocześnie znacznie spadło zaludnienie dwóch największych miast regionu – Piły i Wałcza, 
co poza przyczynami strukturalnymi (likwidacja przedsiębiorstw państwowych i dużych 
jednostek wojskowych, reorganizacja administracyjna związana z reformą) może mieć 
związek ze wzrostem zaludnienia na terenie grupy – zwłaszcza w wyniku osiedlania się na 
terenach wiejskich znacznej ilości klasy średniej z obu miast. Trend ten sprzyja rozwojowi 
małych miejscowości, może wpływać na powstanie popytu na lokalne usługi świadczone 
przez ich mieszkańców, dotąd nieznajdujące nabywców na terenach wiejskich.  

  
fot. atrakcje obszaru działania NGR (gm) 

Szczątkowa industrializacja terenu NGR poza minusami wynikającymi z relatywnie 
niskiej podaży miejsc pracy posiada również zalety. Jest bezpośrednią przyczyną stanu 
środowiska naturalnego w regionie, które nigdy nie było zanieczyszczane przez przemysł. 
Atuty te wykorzystywane są już dzisiaj przez powoli rozwijający się sektor turystyczny, który 
jednak jest zdecydowanie za słabo rozwinięty i promowany w porównaniu do zasobów i 
potencjału. Szereg atrakcji, które ściągają turystów w te rejony związany jest właśnie z 
walorami przyrodniczymi regionu, co w połączeniu z relatywnie małą atrakcyjnością 
okolicznych miast (niewiele zabytków i atrakcji), mogłoby przyciągać ruch turystyczny 
właśnie na tereny obejmujące działanie Grupy. Problemem jest jednak słabo rozwinięta baza 
turystyczna, która jest znikoma i niedopasowana do potencjału.  

  
fot. NGR zimą (gm) 
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Teren ten posiada kilka ważnych i identyfikowalnych walorów mogących stanowić 
magnes dla ruchu turystycznego (atrakcyjność wędkarska, zasobność w grzyby, 
różnorodność i jakość szlaków kajakowych, pieszych i rowerowych, atrakcje historyczno-
militarne Wału Pomorskiego, szereg unikatowych i chronionych form przyrody), brakuje 
jednak bazy noclegowej i żywieniowej. Rozwój sektora turystycznego na terenie wsi i małych 
miejscowości mógłby stymulować rozwój sektora usługowego, dostarczającego zarówno 
usługi konserwacyjno-bytowe dla mieszkańców i turystów, jak i dodatkowe atrakcje w 
postaci usług rozrywkowych i turystycznych. Rozwój tego sektora gospodarki regionu może 
być celem strategicznym dla działań wspieranych przez oś IV Programu Operacyjnego „Ryby” 
2007-2013, zwłaszcza że wspomniana w rozporządzeniu Rady 1198/2006/WE „ekoturystyka” 
jest i będzie filarem ruchu turystycznego na tym terenie. 
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II.4. Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub skupem 
ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, określenie rodzaju 
aktywności podmiotów rybackich, powiązania z innymi sektorami gospodarki, na obszarze 
objętym LSROR;  

 Na terenie działania NGR funkcjonuje szereg podmiotów prowadzących działalność 
rybacką, praktycznie w każdej formie, w jakiej może być prowadzone rybactwo śródlądowe. 
Ze względu na dużą zasobność obszaru w wody otwarte podmiotami o najszerszym 
spektrum działania są użytkownicy tychże wód. 

Kolejną grupą podmiotów rybackich są podmioty prowadzące chów i hodowlę na 
obiektach stawowych typu karpiowego. Są najbardziej liczebną grupą podmiotów, pośród 
których dominują małe rodzinne gospodarstwa już dziś nastawione na lokalną sprzedaż oraz 
rozwój w kierunku agroturystyki, lub współpracy z małymi lokalnymi odbiorcami.  

  
fot. stawy hodowlane – 1 karp, 2 jesiotr (au) 

Trzecią grupę stanowią gospodarstwa produkujące ryby łososiowate, których 
funkcjonowanie umożliwia zasobność wód typu górskiego. W większości są to nowoczesne 
obiekty stosujące najnowsze technologie hodowlane. Dość duży poziom ich produkcji 
wskazuje na racjonalne wykorzystanie zasobów, nie aspiruje jednak do wielkości 
najwyższych w Polsce (poziom ok. 1000 ton/obiekt), głównie ze względu na potrzebę 
dopasowania poziomu produkcji do warunków środowiskowych, czyli tzw. zrównoważonej 
produkcji (w większości obiekty te znajdują się na terenach o ustanowionych formach 
ochrony środowiska).  

  
fot. stawy hodowlane – pstrąg tęczowy(au) 

Na terenie działania Grupy znajdują się także podmioty prowadzące wylęgarnie ryb. 
Działalność ta obejmuje czynności wykraczające poza umożliwianie naturalnego tarła ryb 
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odbywającego się w otwartych zbiornikach wodnych lub stawach, która wymaga dodatkowej 
wiedzy, urządzeń i budowli. Choć w większości wypadków stanowi dodatkową działalność 
gospodarstw, pochodząca z niej produkcja nabywana jest także przez innych użytkowników 
rybackich, głównie lokalnych.  

  
fot. smażalnie ryb na obiektach hodowlanych (au) 

Po upadku Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Oleśnicy, nie powiodła się 
próba prywatyzacji przetwórni ryb w Tarnowie. Przetwórnia, która była jedną z największych 
przetwórni ryb łososiowatych w Polsce jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych stopniowo 
traciła rynek oraz znaczenie, aby w połowie lat dziewięćdziesiątych zakończyć działalność. W 
chwili obecnej majątek przetwórni jest niezagospodarowany, upadek przedsiębiorstwa 
pozostawił po sobie także grupę bezrobotnych w okolicznych miejscowościach. Aktualnie na 
terenie działania Grupy funkcjonuje jeden zakład przetwórczy w Pokrzywnicy, zajmuje się 
jednak przerobem ryb morskich, poprzednio było to pewnym uzupełnieniem działalności 
przetwórni w Tarnowie, ograniczającej się do przerobu ryb słodkowodnych. Luka na 
lokalnym rynku ryb słodkowodnych stopniowo uzupełniana jest przez zakłady sprzedaży 
bezpośredniej w ramach gospodarstw rybackich, co jest naturalnym i racjonalnym 
kierunkiem ich rozwoju, który może być wsparty ze środków NGR. Obecnie w fazie 
inwestycyjnej jest przetwórnia ryb w Tarnowie, podobna inicjatywa planowana jest także w 
Łomnicy.  

  
fot. łabędzie na stawach hodowlanych (au) 

Poza typową działalnością rybacką, część podmiotów prowadzi działalność 
dodatkową. Czasami ma ona charakter oddzielnej działalności gospodarczej uzupełniającej 
dochody z rybactwa, najczęściej jednak jest logicznym rozwinięciem działalności rybackiej, 
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wpisującym się w założenia osi 4 PO „Ryby” 2007-2013. Sprzyja temu mały i rodzinny 
charakter gospodarstw, dla których dodatkowe dochody z działalności około rybackiej mogą 
być atrakcyjną formą podniesienia rentowności przedsięwzięcia. Najpowszechniej 
występujące formy tej działalności to sprzedaż bezpośrednia ryb, gastronomia, 
agroturystyka, inne usługi turystyczne, usługi sprzętem rybackim i budowlanym (prace 
ziemne). Często tego typu działalność jest w formie szczątkowej, nie do końca 
sformalizowanej, duża część podmiotów jest w fazie planowania inwestycji w tym zakresie. 
Rozwój tego typu działalności wśród podmiotów rybackich będzie jednym z głównych 
celów strategicznych działania NGR. 
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II.5. Wskazanie, jaka liczba osób z obszaru objętego LSROR spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust., zestawienie podmiotów rybackich na terenie objętym LSROR. 

Łączna ilość podmiotów rybackich zidentyfikowanych podczas opracowywania strategii : 56, z czego 54 spełnia warunki rozporządzenia co ze względu na kilka przypadków 
współwłasności daje 71 podmiotów i współwłaścicieli podmiotów liczonych do współczynnika rybackości. 

Łączna ilość zatrudnionych w 2008 roku, wraz z właścicielami oraz domownikami : 58,4 spełniających warunki pozwalające zaliczyć ich do współczynnika rybackości. 

Łączna ilość osób spełniających kryteria rybackości będących członkami NGR – 41. 

Łączna ilość podmiotów, domowników oraz pracowników zaliczanych do współczynnika rybackości wynosi 129,4, co daje współczynnik na poziomie 1,67 (przy zaludnieniu na 
obszaru grupy na dzień 31.12.2008 r. wynoszącym 77448 osób). 

Łączna powierzchnia wód otwartych użytkowanych przez podmioty rybackie : 7713,78 ha. 

Łączna powierzchnia stawów typu karpiowego użytkowanych przez podmioty rybackie : 345,84 ha. 

Możliwości produkcyjne obiektów chowu i hodowli ryb : 520,5 ton ryb produkowanych w obiektach typu karpiowego, 1605 ton ryb łososiowatych oraz 48 mln szt. narybku 
pochodzącego z wylęgarni.  

Tabela II.2 Zestawienie podmiotów rybackich ujętych w pkt. II.4 strategii 

nr Nazwa podmiotu Nazwisko użytkownika 
rybackiego/właściciela 

gospodarstwa lub 
współwłaścicieli/ forma os. 

Prawnej 

położenie 
użytków 
rybackich 
(gmina) 

Forma działalności Pow. wód 
otwartych 

(ha) 

Pow. stawów 
karpiowych 

(ha) 

Możliwości 
produkcyjn
e bez łos. 

(t) 

Możliwości 
produkcyjn

e łos. (t) 

Członek 
NGR – 
tak/nie 

podmioty 
zaliczne do 

ws. 
rybackości 

pracownicy i 
domownicy 
zaliczani do 

ws rybackości 

1 PZW Okręg Nadnotecki Stowarzyszenie wszystkie 
gminy 

Użytkowanie 
jezior 

4423 25 - - tak 1 4 

2 Spółka Rybacka Wałcz spółka jawna Wałcz, Człopa, 
Szydłowo 

Użytkowanie 
jezior, stawy 

karpiowe 

2536 27 40 - tak 1 7 

3 Gospodarstwo Rybackie Rurzyca Letki Piotr Wałcz  Użytkowanie 
jezior 

330,9 - - - tak 1 0 

4 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Skrzatusz 

Rożek Wojciech Szydłowo Użytkowanie 
jezior 

11,88 - - - tak 1 0 

5 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Przytyk Duży 

Głębicki E., Barda Z., 
Dyszkant M., Barda M, 

Człopa Użytkowanie 
jezior 

2,56 - - - nie 4 0 

6 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Bukowo Długie 

Kaczmarek Ryszard, 
Kaczmarek H. 

Człopa Użytkowanie 
jezior 

5,81 - - - tak 2 0 
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7 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Linowe 

Dymek Roman Człopa Użytkowanie 
jezior 

12,57 - - - nie 1 0 

8 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Sołtysowe 

Smętkiewicz Marek, 
Smętkiewicz A.,     Kuszczak 
A. 

Człopa Użytkowanie 
jezior 

4 - - - nie 3 0 

9 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Kochlin Mały 

Dudaniec Stanisław Człopa Użytkowanie 
jezior 

4,87 - - - nie 1 0 

10 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Busino Duże, Dobre 

Ciosański Grzegorz Wałcz Użytkowanie 
jezior 

184,44 - - - nie 1 0 

11 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Jelenia Krew 

Wiza Czesław Krzyż Użytkowanie 
jezior 

6,42 - - - nie 1 0 

12 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Krzyżówki 

Bakinowski Czesław Krzyż Użytkowanie 
jezior 

3,04 - - - nie 1 0 

13 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Orzełek 

Walkowiak Wojciech Drawsko Użytkowanie 
jezior 

6,01 - - - nie 1 0 

14 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Workulskie 

Graś Stanisław Drawsko Użytkowanie 
jezior 

1,25 - - - nie 1 0 

15 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Perskie 

Wiatrowski Dariusz Drawsko Użytkowanie 
jezior 

6,59 - - - nie 1 0 

16 Nadl. Człopa -wydzierżawia* brak nazwiska Człopa Użytkowanie 
jezior 

6,18 - - - nie 0 0 

17 Nadl. Człopa – wydzierżawia brak nazwiska Człopa Użytkowanie 
jezior 

11,54 - - - nie 0 0 

18 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
ALP 

Kolorz Adam Wałcz Użytkowanie 
jezior 

5,71 - - - nie 1 0 

19 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
ALP 2 

Kozłowska Teresa Wałcz Użytkowanie 
jezior 

4,15 - - - nie 1 0 

20 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
ALP 3 

Wolniewicz Jarosław Wałcz Użytkowanie 
jezior 

4,52 - - - nie 1 0 

21 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
ALP 4 

Sobolewska Janina Wałcz Użytkowanie 
jezior 

3,46 - - - nie 1 0 

22 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
ALP 5 

Solak Andrzej, Solak Jan Wałcz Użytkowanie 
jezior 

9,08 - - - nie 2 0 
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23 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Rutwica 

Maciejewski Łukasz, Grabiec 
Zenon, Serówka Rafał 

Wałcz Użytkowanie 
jezior 

17,65 - - - nie 3 0 

24 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Płocie 

Środa Mieczysław, Klucznik 
Marian, Kaczmarek Edward 

Człopa Użytkowanie 
jezior 

9,1 - - - tak 3 0 

25 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Krynka (Suche) 

Fijałkowski Jerzy, Kiszka 
Andrzej, Kamieniak 

Stanisław, Wenikajtis 
Andrzej, Lewandowski 

Tomasz 

Człopa Użytkowanie 
wód płynących 

4,13 - - - nie 5 0 

26 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Dołek 

Skotnicki Adam, Bartosik 
Władysław 

Człopa Użytkowanie 
jezior 

2,89 - - - nie 2 0 

27 Agro Serwice S.A. Zalew 
Zabrodzie 

spółka S.A. Szydłowo Użytkowanie 
jezior 

10,13 - - - nie 1 2 

28 Gospodarstwo jeziorowe - 
Dobino II 

Michelus Dariusz Wałcz Użytkowanie 
wód płynących 

11,46 - - - nie 1 0 

29 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
śródpolne 

Czyżykowski A. Wałcz Użytkowanie 
jezior 

2,83 - - - nie 1 0 

30 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Golce 

Gmys Kazimierz Wałcz Użytkowanie 
jezior 

2,51 - - - nie 1 0 

31 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Szkliste 

Sobczak Wałcz Jezioro prywatne 47,65 - - - nie 1 0 

32 Gospodarstwo Jeziorowe jez. 
Dobińsko-witankowskie 

Iwaszkiewicz Wałcz Jezioro prywatne 21,45 - - - nie 1 0 

33 Gospodarstwo Rybackie Stobno Szarek Adam Trzcianka Hodowla karpia - 32 45 4 tak 1 2 

34 Gospodarstwo Rybackie Róża 
Wielka 

Rogoziecki Adam Szydłowo Hodowla karpia - 2,24 1,5 - tak 1 0 

35 Gospodarstwo Rybackie Kłoda Szrek Edward Szydłowo Hodowla karpia - 30 42 - tak 1 1 
36 Gospodarstwo Rybackie Gądek Cebula Zdzisław Szydłowo Hodowla karpia - 14,61 10 - tak 1 0 
37 Gospodarstwo Rybackie Róża 

Wielka 
Pęcherzewski Kazimierz Szydłowo Hodowla karpia - 10,02 - - tak 1 0 

38 Gospodarstwo Rybackie Radolin Sendal Wiesław Trzcianka Hodowla karpia - 3,21   - nie 1 0 

39 Gospodarstwo Rybackie Teresin Sanocki Marek Trzcianka Hodowla karpia - 12 17 - tak 1 1 

40 Aquabiofarm Łomnica Młyn Chęciński Andrzej Trzcianka Hodowla karpia i - 47 72 150 tak 1 0 



 28 

pstrąga 

41 Gospodarstwo Rybackie 
Łomnica 

Zbierajewski Jerzy Trzcianka Hodowla karpia - 9 13 6 tak 1 0 

42 Gospodarstwo Rybackie 
Hamrzysko   

Karczewski Jerzy Wieleń Hodowla karpia - 13,82  - - tak 1 0 

43 Gospodarstwo Rybackie 
Kuźniczka-Jaryń 

Raczkowski Paweł Wieleń  Hodowla karpia, 
pstrąga, 

wylęgarnia 

- 31,45 30 35 tak 1 3 

44 Stawy Rybne Biała Sendal Bodgan Trzcianka Hodowla karpia - 6 6 - nie 1 0 
45 Gospodarstwo Rybackie Roman 

Dubkiewicz 
Dubkiewicz Roman Wieleń, 

Trzcianka 
Hodowla karpia, 

użytkowanie 
jezior 

- 9 20 - tak 1 0 

46 Gospodarstwo Eko-
Agroturystyczne 

„Karpniki”Kwiejce 

Słoniewski Bogdan, 
Słoniewska Barbara 

Drawsko Hodowla karpia - 35 20 - tak 2 0 

47 Chów i hodowla ryb Dobrzyca 
Leśna I 

Hołoś Jan Wałcz Hodowla karpia - 1,9 2 - tak 1 0 

48 Chów i hodowla ryb Dobrzyca 
Leśna II 

Kręcigłowa Ryszard Wałcz Hodowla karpia - 4,42 2 - tak 1 0 

49 Gospodarstwo Rybackie Eko-
fish 

Janicki Henryk Człopa Hodowla karpia - 32,17 - - tak 1 1 

50 Gospodarstwo Rybackie 
PSTRĄG TARNOWO 

Pirtań Ziemowit Szydłowo Hodowla  pstrąga - - - 250 tak 1 5,2 

51 ”Ryba” Oleśnica Ośrodek 
Tarnowo 

Spółka z o.o. Szydłowo Hodowla  pstrąga - - - 250 tak 1 15,5 

52 BLUiZ ZABRODZIE Spółka S.A. Szydłowo Hodowla  pstrąga - - 200 700 nie 1 6 

53 "Agricola" Krępsko Spółka z o.o. Szydłowo Hodowla  pstrąga - - - - tak 1 5 
54 „Scandia Trading" Głowaczewo Spółka z o.o. Wałcz Hodowla  pstrąga - - - 180 nie 1 5,7 

55 Gospodarstwo Rybackie Człopa Koczmara Andrzej Człopa Hodowla  pstrąga - - - 30 tak 1 0 
56 Zakład Przetwórstwa 

Spożywczego RYBMOR 
spółka jawna Szydłowo Przetwórstwo ryb - - - - nie 1 0 

RAZEM 7713,78 345,84 520,5 1605   71 58,4 
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III. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (analiza 
SWOT). 

S (silne strony) W (słabe strony) 
Rybactwo 
 duży potencjał i zróżnicowanie sektora rybactwa 

śródlądowego na obszarze LSROR, 
 duże rozdrobnienie rybactwa, nastawionego na 

sprzedaż lokalną, 
 infrastruktura i zasoby ludzkie pozostałe po PGRyb 

Oleśnica, duże zintegrowanie środowiska 
rybackiego, 

Turystyka 
 duży potencjał przyrodniczy i turystyczny w tym 

zasobność w wody i lasy, bogactwo gatunkowe 
flory i fauny, rezerwaty, inne formy ochrony 
przyrody,  

 brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
 przebieg tras krajowych, łączących obszar działania 

NGR z dużymi aglomeracjami (Poznań, Szczecin, 
Bydgoszcz, Gorzów), 

 bliskość granicy z Niemcami, rosnące, 
zainteresowanie terenem turystów zagranicznych, 

 sezonowe atrakcje turystyczne, występujące w 
różnych okresach roku (sezony wędkarskie, 
myśliwskie, spływy kajakowe, grzybobranie, trasa 
rowerowa R1, liczne szlaki turystyczne, itd.), 

 niewielka gęstość zaludnienia – dziewicze tereny 
atrakcyjne turystycznie,  

 położenie z dala od ośrodków przemysłowych: - 
brak przemysłu ciężkiego i zagrożenia 
zanieczyszczeniem środowiska, 

 potencjał dla turystyki historycznej (ziemie 
odzyskane, Wał Pomorski, osadnictwo 
holenderskie, itp.), 

Inne uwarunkowania 
 stosunkowo duże bezrobocie – podaż siły roboczej, 
 odpływ ludności miast do małych miejscowości – 

rosnący popyt na usługi dla ludności,  

Rybactwo 
 duża kapitałochłonność inwestycji, kłopoty z 

finansowaniem inwestycji przez rozdrobnione 
podmioty,  

 duże obciążenie stratami produkcyjnymi 
powodowanymi przez szkodniki (w większości 
będące gatunkami chronionymi), 

 niewielka ilość zakładów podnoszących wartość 
dodaną produktów rybackich, 

Turystyka 
 niewielki poziom świadomości walorów 

turystycznych terenów w społeczeństwie, 
szczątkowa, niezintegrowana promocja, 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, mała 
liczba miejsc noclegowych, słaba baza żywieniowa, 
niewysoki poziom znajomości języków obcych,  

 mała liczba atrakcji turystycznych, słabo rozwinięta 
infrastruktura miejsc istniejących, 

Inne uwarunkowania 
 stosunkowo duże bezrobocie – niewielka 

zamożność społeczności lokalnych, 
 bezrobocie strukturalne o wysokim odsetku osób 

słabo wykształconych, 
 położenie z dala od ośrodków przemysłowych: - 

brak potencjalnych dużych pracodawców,  
 duża ilość różnych form ochrony środowiska – 

problemy z lokalizacją nowych inwestycji, 
 brak planów zagospodarowania przestrzennego, 
 słaba infrastruktura komunalna, 
 słaby dostęp do wód i atrakcji,  
 słabo rozwinięta lokalna komunikacja - niewielka 

gęstość zaludnienia – duże odległości, małe 
skupiska ludzkie, 

 

O (szanse) T (zagrożenia) 
 możliwość wykorzystania wsparcia inwestycji ze środków 

wspólnotowych, 
 długoterminowa strategia UE (WPR) wspierająca rozwój 

akwakultury, produkcji organicznej i ekologicznej, 
 wzrost popularności turystki kwalifikowanej i aktywnej 

(wędkarskiej, kajakowej, przyrodniczej, plenerowo-
fotograficznej, itp.), 

 wzrost zainteresowania „turystyką weekendową” 
mieszkańców dużych miast, 

 wzrost zainteresowania społeczeństwa produktami 
żywnościowymi wysokiej jakości, w tym białka rybiego, 

 wzrost zainteresowania społeczeństwa produktami 
lokalnymi i żywnością ekologiczną, 

 cykliczne imprezy lokalne, 
 rosnąca zamożność społeczeństw, 
 długoterminowe plany inwestycyjne – Wielka Pętla 

Wielkopolska, przywrócenie żeglugi rzecznej na Noteci i 
związana z tym budowa infrastruktury portowej, 

 duża spójność LSROR z innymi lokalnymi strategiami 
rozwoju, perspektywa współpracy. 

 skomplikowane i niestabilne prawo i procedury, 
 nadinterpretacja przepisów ochrony przyrody w 

odniesieniu do możliwych inwestycji i inicjatyw, 
 brak stabilności ekonomicznej w związku kryzysem 

gospodarczym, 
 utrudniony dostęp do kredytów i innych form 

finansowania, 
 zmiana struktury wiekowej ludności – odpływ 

młodzieży do dużych miast i za granicę, w tym 
zwłaszcza lepiej wykształconej, 

 postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych 
oraz obniżanie się poziomu wód gruntowych. 
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IV. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów i potrzeb sektora rybactwa. 

Z analizy SWOT oraz opisu terenu działania NGR wynikają wnioski dotyczące całego obszaru 
w podobnym stopniu. Potencjał rozwojowy zarówno działalności rybackiej jak i turystycznej pozwala 
na znaczne rozwinięcie tych rodzajów działalności, zwłaszcza na ich styku - czyli tzw. akwaturystyki. 
Aby umożliwić i wesprzeć ten proces należy tak sformułować cele strategii, aby pomóc w 
wyeliminowaniu słabych stron obszaru oraz zabezpieczeniu się przed zagrożeniami, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu mocnych stron NGR i szans, jakie daje potencjał rozwojowy naszego 
kraju i Unii Europejskiej.  

IV.1 Wnioski wynikające z analizy sektora rybackiego na terenie działania NGR 

 Mocną stroną sektora rybackiego jest duży potencjał rozwojowy terenu (zasobność w jeziora, 
rzeki, źródliska i tereny podmokłe), duża ilość istniejących podmiotów o bardzo zróżnicowanym 
charakterze (występują tu wszystkie formy rybackiej działalności śródlądowej) oraz potencjał 
niewykorzystanej infrastruktury i zasobów ludzkich, jakie pozostały po niegdyś funkcjonującym 
państwowym gospodarstwie rybackim. Sprzyja to zarówno rozwojowi działalności stricte rybackiej, 
która może zostać wsparta ze środków osi 2 Programu Operacyjnego ZRRiNOR 2007-2013, jak i 
dywersyfikacji działalności rybackiej zwłaszcza w kierunku działalności turystycznej oraz sprzedaży 
bezpośredniej, lokalnej i ograniczonej, która zostanie wsparta przez NGR.  

Znaczna część użytkowników rybackich już dziś szuka możliwości uzyskiwania dochodów z 
działalności około rybackiej, kolejni deklarują chęć podjęcia takich działań. Inicjatywy te ograniczane 
są przez problemy z pozyskaniem źródeł finansowania inwestycji, wynikające ze stosunkowo 
niewielkich dochodów bieżących (niewielka skala działalności rybackiej, spadająca zyskowność 
produkcji rybackiej), stratami w produkcji spowodowanymi m.in. przez wzrastającą presję 
drapieżników, zaostrzonej polityce kredytowej banków, czy niepewnemu popytowi na nowe usługi 
(brak szerokiej promocji obszaru). Wsparcie finansowe operacji ze środków osi 4 PO pomoże 
wyeliminować lub ograniczyć negatywne oddziaływanie tych uwarunkowań.  

Znaczna część małych rodzinnych gospodarstw w perspektywie kilku lat nie będzie w stanie 
utrzymać się wyłącznie z produkcji rybackiej (dotyczy to głównie małych gospodarstw karpiowych 
oraz jeziorowych), co jest naturalną konsekwencją profesjonalizacji i unowocześniania akwakultury w 
kraju i na świecie oraz związanemu z tym zjawiskiem efektu skali. Jedyną szansą na zatrzymanie 
marginalizacji takich podmiotów i zachowanie ich rybackiego charakteru, jest dywersyfikacja źródeł 
ich dochodów przez podnoszenie wartości dodanej produktów rybactwa (małe lokalne przetwórnie 
produkujące lokalne wyroby, gastronomia, łowiska specjalne), czy rozszerzenie działalności 
(agroturystyka, turystyka wodna, usługi dla ludności). Przy odpowiednio dobranej strategii rozwoju 
takich gospodarstw, niektóre, trudne do wyeliminowania słabe strony (np. presja drapieżników, 
niewielka gęstość zaludnienia), uda się zmienić na atuty sprzyjające rozwojowi działalności poza 
rybackiej (np. przyciągające turystów). Rozwój słabo rozwiniętej lokalnej bazy przetwórczej, pozwoli 
nie tylko zróżnicować i zwiększyć poziom dochodów środowiska rybackiego, uzupełni także 
atrakcyjność oferty turystycznej obszaru, który mógłby promować się jako kraina lokalnych specjałów 
rybnych.  

Cele wynikające z powyższych wniosków, będą głównymi celami strategicznymi LSROR. Na 
operacje wspierające osiągnięcie tych celów, przeznaczona zostanie znaczna część budżetu NGR, 
będą one dodatkowo punktowane za pomocą odpowiedniej liczby kryteriów wyboru operacji. 

IV.2 Wnioski wynikające z analizy sektora turystycznego na terenie działania NGR 

Jednym z najcenniejszych zasobów obszaru działania NGR jest jego potencjał turystyczny. 
Dziewicze tereny, niezanieczyszczone środowisko naturalne, zróżnicowanie form terenu i przyrody, 
zasobność wód i lasów to atuty, których wykorzystanie powinno być motorem rozwoju gmin 
znajdujących się w zasięgu Grupy. Niewielka skala działalności turystycznej w stosunku do potencjału, 
wynika z uwarunkowań historycznych (tereny po pegeerowskie, o słabym poziomie 
przedsiębiorczości wśród byłych pracowników, stosunkowo niewielka zamożność lokalnej 
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społeczności), struktury turystyki w Polsce po przekształceniach lat dziewięćdziesiątych (tradycyjny 
kierunek morze-góry, popularność wycieczek zagranicznych), wreszcie brakiem zorganizowanego 
wsparcia systemowego (inicjatyw typu LGD czy LGR), które pojawiły się stosunkowo niedawno. 
Naturalny brak zainteresowania tymi terenami w latach dziewięćdziesiątych spowodował degradację 
infrastruktury turystycznej, pozostałej po okresie PRL, przypadki nowych inicjatyw inwestycyjnych w 
tym zakresie pojawiały się rzadko.  

W ostatnich dwóch - trzech latach obserwujemy wzrost zainteresowania turystów naszym 
terenem, jak i lokalnych przedsiębiorców rozwojem działalności turystycznej. Inicjatywy te nie mają 
jednak charakteru kompleksowego, skupiają się raczej wokół konkretnej atrakcji turystycznej lub 
miejscowości. Na terenie NGR występuje lokalne i okresowe wzmożenie ruchu turystycznego 
związanego z wędkarstwem, turystyką wodną (spływy kajakowe), grzybobraniem, turystyką konną 
czy rowerową. Turyści chętnie odwiedzający poszczególne miejsca, czy uczestniczący w 
poszczególnych inicjatywach, często nie zdają sobie sprawy z istnienia innych miejsc czy atrakcji 
godnych uczestnictwa. Brakuje sieci podmiotów świadczących usługi turystyczne, niewspółmierna do 
ilości atrakcji jest także baza noclegowa i żywieniowa, istniejąca wymaga znacznej modernizacji. 
Promocja turystyki na naszym terenie jest szczątkowa, ma charakter jednostkowy słabe przebicie i 
brak spójnej i kompleksowej wizji przyszłości. Wsparcie rozwoju turystyki na terenie działania Grupy 
umożliwi ograniczenie słabych stron, poprawiając bazę noclegową i żywieniową, rozwijając nowe i 
istniejące atrakcje turystyczne oraz promując teren w sposób systemowy i zorganizowany. Rozwój 
zarówno bazy noclegowej i żywieniowej, jak i uatrakcyjnienie terenów NGR, wesprze także rozwój 
dodatkowej działalności podmiotów rybackich, dostarczając klientów na ich produkty i usługi, 
podnosząc atrakcyjność turystyczną całego terenu jak i promując obszar NGR, co jest podstawą 
zapewnienia odpowiedniego popytu.  

Ponieważ rozwój turystyki na tym terenie będzie miał charakter sukcesywny, nie należy 
spodziewać się licznych inwestycji o dużej skali. Dotychczasowy rozwój tej branży wskazuje raczej 
wzrastającą aktywność na terenach wiejskich (agroturystyka), towarzyszyć jej może rozwój usług 
noclegowych i gastronomicznych w okolicznych miastach. Należy dążyć do rozwoju tego typu 
działalności, ściągającej coraz większą rzeszę turystów weekendowych - głównie mieszkańców 
pobliskich dużych aglomeracji, szukających odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Odpowiedni 
rozwój infrastruktury i urozmaicenie oferty turystycznej może zachęcić te osoby i ich znajomych do 
spędzenia na naszym terenie całego urlopu. Dużym, niewykorzystanym potencjałem są turyści 
niemieccy, którzy pojawiają się na naszym terenie w ramach tzw. turystyki „sentymentalnej”. 
Odwiedzając miejsca związane z ich historią, często nie uświadamiają sobie potencjału turystycznego 
naszego terenu, traktując go jedynie jako przystanek w drodze na Mazury. Odpowiednio 
pokierowana polityka promocyjna mogłaby znacznie zwiększyć poziom środków pozostawianych 
przez tych turystów na naszym terenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie tras 
krajowych przebiegających przez obszar NGR (trasa 22, 10, 11,), jako płaszczyzny promocyjnej 
regionu.  

Cele wynikające z powyższych wniosków, będą ważnymi celami strategicznymi LSROR. 
Operacje wspierające osiągnięcie tych celów, dotyczące zwłaszcza rozwoju turystyki wodnej i 
wiejskiej, poprawienia infrastruktury turystycznej oraz promocji terenu NGR, będą dodatkowo 
punktowane za pomocą odpowiedniej liczby kryteriów wyboru operacji.  

IV.3 Wnioski wynikające z analizy pozostałych uwarunkowań istniejących na terenie działania NGR 

Jedną z najbardziej istotnych słabych stron naszego obszaru, jest niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura komunalna i turystyczna. O ile ilość i stan dróg prowadzących do poszczególnych 
miejscowości jest dobry, słabo oznakowany i trudno dostępny jest dojazd do wód, lasów i innych 
atrakcji turystycznych, często zniechęcając turystów odwiedzających nasze tereny. Duża zasobność 
wód to wielki atut, ich ilość powoduje jednak kłopoty z zorganizowaniem i utrzymaniem 
odpowiedniej infrastruktury. Brakuje pomostów, kładek, przystani, miejsc wodowania, oznaczeń dróg 
dojazdowych, wyznaczonych parkingów i miejsc odpoczynku. Ze względu na szereg form ochrony 
przyrody i powszechne występowanie lasów, miejsca takie wymagają odpowiedniego uzgodnienia, 
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oznakowania, zabezpieczenia przeciwpożarowego i utrzymania. Dzięki środkom wspólnotowym 
powstanie szansa na poprawę stanu tej części infrastruktury, jak i włączenia zintegrowanej informacji 
o tych miejscach do materiałów promocyjnych NGR. 

Inicjatywy inwestycyjne oddalone od miast, napotykają na szereg utrudnień, począwszy od 
braku planów zagospodarowania przestrzennego, niejasnych i niespójnych zasad ochrony terenu i 
lokalizacji inwestycji, braku infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej i drogowej. Stan tej infrastruktury sukcesywnie się poprawia, należy spodziewać się 
także jej rozwoju w związku z wdrażaniem środków z programu LEADER oraz programów rozwoju 
regionalnego. Środki osi 4 PO mogłyby wspierać te inicjatywy, jednak po wcześniejszej konfrontacji z 
już wdrażanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi realizowanymi z innych programów.  

Potencjałem dla rozwoju NGR jest stosunkowo duże bezrobocie na obszarze działania. Może 
być ono postrzegane jako mocna strona – stanowi potencjalny rezerwuar siły roboczej, może być też 
słabą stroną – determinuje słaby potencjał popytu lokalnego w związku z niskimi dochodami 
miejscowej społeczności. Strukturalny charakter bezrobocia determinuje natomiast na niski poziom 
wykształcenia i umiejętności wśród większości bezrobotnych. Problem ten objawia się także na 
terenie wsi, gdzie dodatkowo występuje ukryte bezrobocie w niewielkich, rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, których dochody nie pozwalają na godne życie wieloosobowych rodzin. 
Domownicy takich gospodarstw mogą być potencjalnymi przedsiębiorcami. Rozwój działalności 
rybackiej, około rybackiej i turystycznej na terenach wiejskich, oraz zasiedlanie wsi przez 
mieszkańców większych miast może być naturalnym źródłem popytu na usługi dla ludności, których 
rozwój może być dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców wsi. Aby wykorzystać bezrobocie 
jako mocną stronę należy podjąć działania eliminujące zagrożenia wynikające ze struktury 
bezrobocia. Wspierać należy inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe, zachęcające do przedsiębiorczości 
lub przekwalifikowania się w kierunku, który zapewni podaż siły roboczej dla planowanego rozwoju 
działalności około rybackiej, akwaturystycznej i turystycznej. Jednym z najważniejszych zadań 
stowarzyszenia i jego pracowników, będzie stworzenie systemu promocji, szkoleń i doraźnej pomocy 
dla potencjalnych beneficjentów NGR, z nastawieniem na promowanie inicjatyw polegających na 
inkubowaniu nowych przedsięwzięć, będących wynikiem zmieniającej się struktury w 
miejscowościach rozwijających swój turystyczny charakter, a będących potencjalnym rezerwuarem 
operacji polegających na rozwoju nowych usług, które mogą uzyskać wsparcie NGR.  

Dużym zagrożeniem dla obszaru działania, jest odpływ młodych ludzi do dużych miast i za 
granicę. Ważnym zadaniem NGR będzie wsparcie inicjatyw edukacyjnych i dydaktycznych, 
promujących wiedzę o terenie i jego lokalnych uwarunkowaniach, zwłaszcza w kontekście 
działalności rybackiej jej tradycji i potencjału, zasobów przyrody i wód, wizji strategicznej przyszłości 
związanej z rozwojem turystyki. Odpowiednio zaszczepiona wiedza i przywiązanie do lokalnych 
walorów terenowych i przyrodniczych mogą odpowiednio ukierunkować rozwój młodych ludzi. 
Pozwoli to zmniejszyć negatywne zjawisko odpływu młodych, zdolnych ludzi, zapewniając potencjał 
przyszłych przedsiębiorców i pracowników, niezbędnych w przypadku powodzenia wizji strategicznej 
rozwoju obszaru.  

Cele wynikające z powyższych wniosków będą ważnymi celami strategicznymi LSROR. 
Operacje wspierające osiągnięcie tych celów, dotyczące zwłaszcza inicjatyw edukacyjnych i 
szkoleniowych niwelujących negatywne zjawiska społeczne, poprawy dostępności do wód i atrakcji 
oraz innej infrastruktury proporcjonalnej i związanej z innymi celami LSROR, będą dodatkowo 
punktowane za pomocą odpowiedniej liczby kryteriów wyboru operacji.  

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia, będzie budowa odpowiedniego potencjału 
administracyjnego i organizacyjnego, który umożliwi wdrażanie szeregu inicjatyw szkoleniowych 
polegających na promocji idei i celów LSROR, inkubowaniu nowych form działalności gospodarczej, 
zachęcaniu potencjalnych beneficjentów i pomocy w procesie aplikacyjnym. Znaczna cześć środków 
administracyjnych przeznaczona zostanie także na promocję terenu NGR oraz współpracę z innymi 
grupami i środowiskami mogącą nieść zarówno wsparcie działalności strategicznej, jak i wymianę 
doświadczeń. 
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V. Cele ogólne i szczegółowe LSROR oraz sposób ich realizacji. 

V.1. Cel ogólny: 

Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-
rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i infrastruktury wokół ekoturystyki, jako 
stymulatora zrównoważonego rozwoju regionu.  

V.2. Cele szczegółowe : 

- dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, 
- rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej, 
- poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych oraz ich oznakowanie, w tym ułatwienie 
dostępu osobom niepełnosprawnym,  
- zintegrowana promocja obszaru działania, 
- popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego,  
- poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury, aktywizację 
zawodową oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 

V.3. Środki służące osiągnięciu celów : 

1) rozwój obszaru NGR, w ramach którego wsparcie otrzymają operacje służące : 

a) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru działania NGR, 

b) restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem, 

c) podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju działalności turystycznej oraz usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

d) ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, 

e) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywaniu umiejętności 

i aktywizacji lokalnych społeczności; 

2) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą 

być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub 

międzynarodowej pomiędzy LGR. 

V.4. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie  

Nadnotecka Grupa Rybacka wspierała będzie wszystkie operacje, których wsparcie przewiduje 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. „w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 
środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013” – zwane dalej rozporządzeniem o warunkach. Ze wglądu na 
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uwarunkowania obszaru, oraz potrzebę preferowania operacji prowadzących do realizacji celów 
szczegółowych, niektóre operacje będą premiowane, poprzez odpowiednio dobrane kryteria wyboru, 
przyznające dodatkowe punkty za realizację celów strategicznych NGR. Umożliwi to kreowanie 
polityki inwestycyjnej beneficjentów, którzy inspirowani przez dodatkowe kryteria mogą modelować 
koncepcje operacji w kierunku preferowanym z punktu widzenia celów NGR. 

Zakresy operacji realizowane w ramach poszczególnych środków i podśrodków, które będą 
premiowane w związku z ich wpływem na realizację celów szczegółowych według schematu : 

Środek 4.1  

Podśrodek 4.1.1 

  Zakres działań 4.1.1.a   

(gdzie 4 – oznacza realizację zadań wynikających z realizacji osi IV PO, 1.x.x. – zakres działań według 
schematu przyjętego w rozporządzeniu o warunkach) 

Środek 4.1 Rozwój obszaru NGR 

4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR. 

4.1.1.a rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w 
szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów 
zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-
kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażenia, służącego poprawie infrastruktury 
turystycznej zwłaszcza w miejscowościach turystycznych, 

4.1.1.b organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, których celem będzie 
popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologicznych, poszanowania środowiska 
naturalnego, przywiązania do lokalnej „małej ojczyzny”, 

4.1.1.c budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 
przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i 
drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, 

4.1.1.d dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

4.1.1.e tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu 
prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z 
tradycjami rybackimi,  

4.1.1.f promocję obszaru objętego LSROR, poprzez realizację operacji wpisujących się w 
zintegrowany projekt promocji obszaru NGR opracowany przez stowarzyszenie. 

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.1 udzielane będzie w wysokości do 85% kosztów 
kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka będą w szczególności jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organizacje społeczne. Efekty operacji wspieranych w ramach tego podśrodka 
muszą mieć formułę otwartego dostępu oraz oddziaływania mającego charakter działań na rzecz 
dobra wspólnego. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu 
wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym, że pomoc na jedną operację nie może 
przekroczyć 1 000 000 zł.  

4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem, 

4.1.2.a budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona 
działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, 

4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, 
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4.1.2.c wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, 

4.1.2.d udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia 
mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.  

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.2 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów 
kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka mogą być wyłącznie podmioty i osoby związane z 
rybactwem, zgodnie z warunkami określonymi w § 4.2. rozporządzenia o warunkach. Pomoc 
przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego 
beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.  

4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszar działania NGR, 

 4.1.3.a tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, 

 4.1.3.b  podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: 

  - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,   

                             - naprawy i   konserwacji statków i łodzi,  

  - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi,  

  - działalności usługowej związanej z wyżywieniem,  

- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 
oraz    

  działalności powiązanej,  

  - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,  

  - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,  

  - opieki zdrowotnej,  

  - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,  

  - naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,  

  - wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. 

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.3 udzielana będzie w wysokości do 60% kosztów 
kwalifikowalnych, beneficjentami podśrodka mogą być podmioty gospodarcze, lub podmioty 
rozpoczynające działalność gospodarczą, kwalifikujące się jako mikro lub małe przedsiębiorstwa w 
kwalifikatorze MSP. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu 
wynosi 400 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 
200 000 zł. W przypadku zakresu 4.1.3.b punktowane będą wyłącznie operacje które : dotyczyć 
będą działalności turystycznej lub dotyczyć będą przedsięwzięć zalecanych w ramach inkubatora 
przedsiębiorczości, lub dotyczyć będą utworzeniu nowej działalności gospodarczej, lub dotyczyć będą 
przedsięwzięć prowadzących do utworzenia nowych miejsc pracy, lub dotyczyć będą przedsięwzięć 
prowadzących do utworzenia miejsc pracy dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych.  

4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.  

4.1.4.a inwestycje melioracyjne z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących 
obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, związane z: 

- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych, 

- ochroną przeciwpowodziową,  
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- regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,  

- racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi,  

- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej. 

4.1.4.b odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, 

4.1.4.c zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 
organizmów wodnych, 

4.1.4.d zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 
przyrody, w tym Natura 2000, 

4.1.4.e renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 

4.1.4.f zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 

4.1.4.g remont lub odbudowę budynków lub budowli  wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo 
zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.3))  lub ich 
wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 

4.1.4.h zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w 
wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych 
obszarów. 

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.4 udzielane będzie w wysokości do 100% kosztów 
kwalifikowalnych. Z wyjątkiem zakresu 4.1.4.g i 4.1.4.h, wsparcie obejmuje operacje prowadzone w 
obrębie wód otwartych o szerokim dostępie, lub kiedy ich efekt końcowy ma charakter działań na 
rzecz dobra wspólnego. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu 
wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może 
przekroczyć 1 000 000 zł.  

4.1.5 Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja 
lokalnych społeczności, 

 4.1.5.a administrowanie NGR, 

 4.1.5.b badania dotyczące obszaru objętego LSROR, 

 4.1.5.c działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności 
NGR, 

 4.1.5.d szkolenia pracowników NGR oraz członków organów stowarzyszenia, 

4.1.5.e realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym 
LSROR lub działalnością NGR, w tym przygotowanie zintegrowanego planu promocji obszaru,  

4.1.5.f działania aktywizujące lokalne społeczności, w tym zorganizowanie inkubatorów 
przedsiębiorczości na obszarach zależnych od rybactwa. 

Wsparcie w ramach podśrodka 4.1.5 dotyczy wyłącznie kosztów wewnętrznych stowarzyszenia, 
udzielane będzie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, jego wysokość nie może przekroczyć 
poziomu 10% budżetu NGR. 

Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego 
będą realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub 
międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Rybackimi oraz innymi organizacjami o podobnej 
strukturze i celach działania. 
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4.2.1 organizacja i udział w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych 
mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i 
doświadczeń lub realizację wspólnego Przedsięwzięcia, 

4.2.2 prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. 

Wsparcie w ramach podśrodka 4.2.1 i 4.2.2 dotyczy wyłącznie kosztów wewnętrznych 
stowarzyszenia, udzielane będzie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, jego wysokość nie 
może przekroczyć poziomu 5% budżetu NGR. Możliwe jest współuczestnictwo i współfinansowanie 
inicjatyw mieszczących się w zakresie działań II.1 i II.2, realizowanych wspólnie z innymi Lokalnymi 
Grupami Rybackimi oraz innymi organizacjami o podobnej strukturze i celach. 

V.5 Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko  

Zgodnie z § 10.4 rozporządzenia o warunkach, operacje mogą uzyskać wsparcie z osi 4 PO 
„Ryby” 2007-2013 wyłącznie wówczas, kiedy nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz ochronę 
żywych zasobów wód. Na terenie działania NGR ustanowionych jest szereg kwalifikowanych form 
ochrony przyrody, w tym ścisłe uniemożliwiające inwestycje (Drawieński Park Narodowy, rezerwaty) 
oraz o szerszym zakresie (Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe), których 
umiejscowienie często pokrywa się z terenami, na których prowadzona jest gospodarka rybacka oraz 
będącymi atrakcyjnymi lokalizacjami dla usług turystycznych. Wszystkie inwestycje lokalizowane na 
tych terenach wymagają uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny wpływu na środowisko, zgodnie 
z założeniami poszczególnych form ochrony. Nie istnieje możliwość uzyskania prawomocnej decyzji – 
pozwolenia na budowę - dla inwestycji wpływającej na środowisko w stopniu większym, niż 
wynikałoby to z form ochrony lub sąsiedztwa z nimi.  

Występowanie licznych form ochronnych wymienione zostało, jako słaba strona NGR w 
analizie SWOT. Jest to czynnik mogący znacznie ograniczać inicjatywy inwestycyjne. Zadaniem NGR 
będzie wypracowanie odpowiednich metod wsparcia dla inicjatyw wpisujących się w rozwój naszego 
terenu, które są dopuszczalne pomimo ograniczeń wynikających z objęcia ochroną kwalifikowaną. 
Większość z nich dopuszcza rozwój działalności rybackiej, rolniczej, turystycznej oraz drobnej 
działalności usługowej i przetwórstwa rolno-spożywczego, co nie zawsze jest respektowane przez 
organy wydające decyzje administracyjne. Idea racjonalnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju 
polega na koegzystencji działalności człowieka i środowiska naturalnego w sposób, który nie 
prowadzi do jego degradacji. Blokowanie wszelkiej aktywności gospodarczej pod pretekstem ochrony 
przyrody prowadzi do marginalizacji obszaru i zaniku działalności, w tym zwłaszcza rybackiej. NGR ma 
szanse odegrać ogromną rolę także na niwie edukacji ekologicznej, prowadzącej do zrozumienia idei 
zrównoważonego korzystania ze środowiska i doprowadzenia do zaniku postaw ekstremalnych. 
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VI. Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków, o których mowa w 
pkt V, z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT, o których mowa w pkt IV, 
oraz z celami osi priorytetowej 4 zawartymi w programie operacyjnym. 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe założone w strategii, kompleksowo wpisują się w założenia 
osi 4 Programu Operacyjnego „Ryby” 2007-2013. Sektor rybacki występujący na terenie działania 
grupy ma charakter rozdrobniony, wielkość gospodarstw często nie pozwala na uzyskanie 
zadowalających wyników ekonomicznych. Tereny działania NGR mają co prawda ogromy potencjał 
dla rozwoju rybactwa – zwłaszcza akwakultury, nie wszyscy zajmujący się rybactwem będą w stanie 
jednak rozwijać i profesjonalizować tą działalność, co związane jest w barierami wiekowymi, 
technologicznymi, a także ograniczeniami związanymi z powszechnie występującymi formami 
ochrony przyrody. Aby zapobiec marginalizacji działalności rybackiej na tym terenie, podmioty które 
nie są w stanie zwiększyć dochodów z działalności rybackiej, powinny podjąć próbę dywersyfikacji 
działalności i co za tym idzie źródeł dochodów. Podjęcie działalności na styku rybactwa i turystyki – 
zwłaszcza tzw. akwaturystyki, jest naturalnym kierunkiem tej dywersyfikacji. Z drugiej strony rozwój 
sektora turystycznego i usługowego oraz zaplecza społecznego i infrastruktury kompleksowo 
rozwinie ten sektor w regionie. Taki rozwój wypadków działając na zasadzie sprzężenia zwrotnego 
umocni zarówno podmioty rybackie podejmujące działalność poza sektorem, jak i profesjonalnych 
producentów akwakultury dostarczając im lokalny rynek zbytu pozwalający uzyskać wyższą wartość 
dodaną produktów rybnych. 

Taki wachlarz działań prowadził będzie do realizacji celu głównego NGR - rozwoju obszaru 
działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, przy jednoczesnym wsparciu sektora rybackiego 
(wykorzystanie potencjału zrównoważonego rozwoju, podniesienie wartości dodanej produktów 
rybactwa), zapobieganiu marginalizacji sektora (dodatkowe źródła dochodów dla mniejszych 
podmiotów rybackich i użytkowników wód otwartych), oraz zapobieganiu zaniku tradycji rybackiej i 
pogarszaniu się jakości społecznej mieszkańców regionu (poprzez działalność edukacyjną i 
dydaktyczną oraz inicjatywy społeczne). Działanie te są spójne z założeniami osi 4 Programu 
Operacyjnego – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, oraz jego szczegółowymi 
założeniami opisanymi w rozporządzeniu rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. „w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego” – art. 43.2 : 

„Środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa mają na 
celu: 

a) utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego tych obszarów oraz podniesienie 
wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury, 

b) utrzymanie i tworzenie miejsc pracy na obszarach zależnych głównie od rybactwa w drodze 
wsparcia dywersyfikacji lub restrukturyzacji gospodarczej oraz społecznej obszarów stojących 
w obliczu problemów społeczno-gospodarczych w wyniku zmian w sektorze rybactwa; 

c)  wspieranie jakości środowiska przybrzeżnego; 

d) wspieranie krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy obszarami zależnymi głównie 
od rybactwa.„ 

Cel ogólny jest założonym końcowym efektem wsparcia udzielonego przez NGR, który 
zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych za pomocą środków dopuszczonych w 
rozporządzeniu o warunkach. Wsparcie otrzymają zwłaszcza operacje bezpośrednio wpływające na 
osiągnięcie celów szczegółowych, wymienionych w punkcie V.4 strategii. Ich realizacja powinna 
wykorzystać mocne strony i szanse wykazane w analizie SWOT, oraz zminimalizować słabe strony i 
wpływ zagrożeń według schematu  
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Tabela VI.1 Cel ogólny i cele szczegółowe 
 Cel ogólny : Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności 

około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i infrastruktury wokół ekoturystyki, jako 
motoru rozwoju regionu.  

Cel szczegółowy I 
dywersyfikacja 

dochodów 
podmiotów 
rybackich, 

 

Cel szczegółowy  II 
- rozwój lokalnej 

działalności 
gospodarczej, 

zwłaszcza 
ekoturystyki i 

turystyki wodnej, 

Cel szczegółowy III - 
poprawa dostępu do 
wód i innych atrakcji 
turystycznych, w tym 
ułatwienie dostępu 

osobom 
niepełnosprawnym, 

Cel 
szczegółowy IV 
- zintegrowana 

promocja 
obszaru 

działania, 
 

Cel szczegółowy V 
- popularyzowanie 
tradycji rybactwa, 
idei ekologii oraz 

patriotyzmu 
lokalnego, 

Cel szczegółowy VI - poprawa 
jakości życia lokalnych 
społeczeństw poprzez 

poprawę stanu 
infrastruktury,  stanu 

środowiska naturalnego, 
aktywizację zawodową oraz 

tworzenie inkubatorów 
przedsiębiorczości, 

VI.1 Realizacja celów szczegółowych poprzez poszczególne poddziałania oraz ich wpływ na czynniki wymienione 
w analizie SWOT 

Tabela VI.2 Realizacja celów szczegółowych 
cel 
szczegółowy 

poddziałanie wzmacnia S  
wykorzystuje O 

eliminuje W     
osłabia T 

4.1.2.a budowa, przebudowa lub 
rozbiórka obiektów, w których ma być 
lub jest prowadzona działalność 
gospodarcza lub unieszkodliwianie 
odpadów pochodzących z rozbiórki, 

4.1.2.b zagospodarowanie terenu, na 
którym ma być prowadzona działalność 
gospodarcza, 

4.1.2.c wyposażenie obiektów, w 
których ma być lub jest prowadzona 
działalność gospodarcza, w zakresie 
niezbędnym do jej prowadzenia, 
4.1.2.d udział w kursach, szkoleniach, 
studiach, stażach i innych formach 
kształcenia mającego na celu zmianę 
kwalifikacji zawodowych, 

I dywersyfikacja 
dochodów podmiotów 
rybackich, 

4.1.3.a tworzenie i rozwój systemów 
sprzedaży bezpośredniej produktów 
rybactwa, 

S. duży potencjał i zróżnicowanie 
sektora rybactwa śródlądowego na 
obszarze LSROR, 
S. duże rozdrobnienie rybactwa, 
nastawionego na sprzedaż lokalną, 
S. infrastruktura i zasoby ludzkie 
pozostałe po PGRyb Oleśnica, duże 
zintegrowanie środowiska 
rybackiego, 
O. możliwość 
wykorzystania wsparcia inwestycji 
ze środków wspólnotowych, 
O. długoterminowa 
strategia UE (WPR) wspierająca 
rozwój akwakultury i produkcji 
organicznej i ekologicznej, 

W. duża kapitałochłonność 
inwestycji, kłopoty z 
finansowaniem inwestycji 
przez rozdrobnione 
podmioty,  
W. duże obciążenie 
stratami produkcyjnymi 
powodowanymi przez 
szkodniki (w większości 
będące gatunkami 
chronionymi), 
W. niewielka ilość zakładów 
podnoszących wartość 
dodaną produktów 
rybackich, 
T. kryzys gospodarczy, 
T. utrudniony dostęp do 

kredytów i innych form 
finansowania, 

4.1.3.a tworzenie i rozwój systemów 
sprzedaży bezpośredniej produktów 
rybactwa, 

II rozwój lokalnej 
działalności 
gospodarczej, 
zwłaszcza ekoturystyki 
i turystyki wodnej, 4.1.3.b  podejmowanie i rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie: (…) 

S. sezonowe atrakcje turystyczne, 
występujące w różnych okresach 
roku (sezony wędkarskie, 
myśliwskie, spływy kajakowe, 
grzybobranie itp.), 

S. niewielka gęstość zaludnienia – 
dziewicze tereny atrakcyjnie 
turystyczne,  

S. położenie z dala od ośrodków 
przemysłowych: - brak przemysłu 
ciężkiego i zagrożenia 
zanieczyszczeniem środowiska, 

S. duży potencjał przyrodniczy i 
turystyczny w tym zasobność w 
wody i lasy, rezerwaty, inne formy 
ochrony przyrody,  

S. brak zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, 

S. stosunkowo duże bezrobocie – 
podaż siły roboczej, 

S. odpływ ludności miast do 
małych miejscowości – rosnący 
popyt na usługi dla ludności, 

O. wzrost popularności turystki 
kwalifikowanej i aktywnej 
(wędkarskiej, kajakowej, 
przyrodniczej itp.), 

W. słabo rozwinięta 
infrastruktura turystyczna, 
mała liczba miejsc 
noclegowych, słaba baza 
żywieniowa, 
W. mała liczba atrakcji 
turystycznych, słabo 
rozwinięta infrastruktura 
miejsc istniejących, 
W. słabo rozwinięta lokalna 
komunikacja, 
W. niewielka gęstość 
zaludnienia – duże 
odległości, małe skupiska 
ludzkie, 
W. położenie z dala od 
ośrodków przemysłowych: - 
brak potencjalnych dużych 
pracodawców,  
T. kryzys gospodarczy, 
T. utrudniony dostęp do 
kredytów i innych form 
finansowania, 
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 O. wzrost zainteresowania 
„turystyką weekendową” 
mieszkańców dużych miast,  
O. wzrost zainteresowania 
społeczeństwa produktami 
lokalnymi, 
O. rosnąca zamożność 
społeczeństwa  
O. możliwość wykorzystania 
wsparcia inwestycji ze środków 
wspólnotowych, 

 

4.1.1.c budowa, remont lub przebudowa 
małej infrastruktury turystycznej, w 
szczególności przystani, kąpielisk, 
punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras 
turystycznych, łowisk dla wędkarzy i 
punktów informacji turystycznej wraz ze 
ścieżkami i drogami dojazdowymi do 
miejsc objętych inwestycją, 
4.1.1.d dostosowanie obiektów 
turystycznych i rekreacyjno-sportowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

III - poprawa dostępu 
do wód i innych 
atrakcji turystycznych, 
w tym ułatwienie 
dostępu osobom 
niepełnosprawnym, 

4.1.4.e renowację, zabezpieczenie i 
oznakowanie kąpielisk, 

S. duży potencjał przyrodniczy i 
turystyczny w tym zasobność w 
wody i lasy, rezerwaty, inne formy 
ochrony przyrody,  

S. sezonowe atrakcje turystyczne, 
występujące w różnych okresach 
roku (sezony wędkarskie, 
myśliwskie, spływy kajakowe, 
grzybobranie itp.), 

O. wzrost popularności turystki 
kwalifikowanej i aktywnej 
(wędkarskiej, kajakowej, 
przyrodniczej itp.), 

W. słabo rozwinięta 
infrastruktura turystyczna, 
mała liczba miejsc 
noclegowych, słaba baza 
żywieniowa, 
W. mała liczba atrakcji 
turystycznych, słabo 
rozwinięta infrastruktura 
miejsc istniejących, 
W. słabo rozwinięta lokalna 
komunikacja, 
W. niewielka gęstość 
zaludnienia – duże 
odległości, małe skupiska 
ludzkie, 
W. słaby dostęp do wód i 
atrakcji, 
T. zbyt restrykcyjny wpływ 
ochrony przyrody na nowe 
inwestycje i inicjatywy, 

IV - popularyzowanie 
tradycji rybactwa, idei 
ekologii oraz 
patriotyzmu lokalnego,  

4.1.1.b organizowanie kół 
zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 
których celem będzie popularyzowanie 
tradycji rybactwa, idei ekologicznych, 
poszanowania środowiska naturalnego, 
przywiązania do lokalnej „małej 
ojczyzny”, 

4.1.1.e tworzenie muzeów, izb 
regionalnych, izb pamięci lub skansenów 
mających na celu prezentowanie 
lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, 
w szczególności związanych z tradycjami 
rybackimi,  

 

S. duży potencjał przyrodniczy i 
turystyczny w tym zasobność w 
wody i lasy, rezerwaty, inne formy 
ochrony przyrody,  
S. brak zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, 
O. wzrost popularności turystki 
kwalifikowanej i aktywnej 
(wędkarskiej, kajakowej, 
przyrodniczej itp.), 

W. stosunkowo duże 
bezrobocie – niewielka 
zamożność społeczności 
lokalnych, 
W. bezrobocie strukturalne 
o wysokim odsetku osób 
niewykształconych, 
T. zmiana struktury ludności – 
odpływ wykształconej 
młodzieży do dużych miast i 
za granicę,  

4.1.1.f  promocja obszaru objętego 
LSROR, poprzez realizację operacji 
wpisujących się w zintegrowany projekt 
promocji obszaru NGR opracowany 
przez stowarzyszenie. 

4.1.5.e realizacja wydarzeń 
promocyjnych lub kulturalnych 
związanych z obszarem objętym LSROR 
lub działalnością NGR, w tym 
przygotowanie zintegrowanego planu 
promocji obszaru,  

4.2.1 organizacja i udział w organizacji 
spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów 
studyjnych mających na celu nawiązanie 
współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę 
informacji i doświadczeń lub realizację 
wspólnego Przedsięwzięcia, 

V - zintegrowana 
promocja obszaru 
działania, 

4.2.2 prowadzenie działań mających na 
celu promocję i rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa. 

S. przebieg tras krajowych, 
łączących obszar działania NGR z 
dużymi aglomeracjami (Poznań, 
Szczecin, Bydgoszcz, Gorzów), 
S. ziemie odzyskane, bliskość 
granicy z Niemcami, turystyka 
„sentymentalna”, 
O. wzrost popularności turystki 
kwalifikowanej i aktywnej 
(wędkarskiej, kajakowej, 
przyrodniczej itp.), 
O. wzrost zainteresowania 
„turystyką weekendową” 
mieszkańców dużych miast,  

W. niewielki poziom 
świadomości walorów 
turystycznych terenów w 
społeczeństwie, brak promocji 
T. utrudniony dostęp do 
kredytów i innych form 
finansowania, 

VI - poprawa jakości 
życia lokalnych 4.1.1.a rewitalizacja miejscowości przez 

realizację zintegrowanego projektu 

S. duży potencjał przyrodniczy i 
turystyczny w tym zasobność w 

W. słabo rozwinięta lokalna 
komunikacja, 
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polegającego w szczególności na 
remoncie chodników, parkingów, 
placów, ścieżek rowerowych, terenów 
zielonych, parków, budynków i 
obiektów publicznych pełniących 
funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne lub ich wyposażenia, 
służącego poprawie infrastruktury 
turystycznej zwłaszcza w 
miejscowościach turystycznych, 

4.1.4.a inwestycje melioracyjne z 
wyłączeniem inwestycji melioracyjnych 
dotyczących obiektów chowu i hodowli 
ryb lub innych organizmów wodnych, 
(…) 

4.1.4.b budowę, odbudowę lub 
zabezpieczenie szlaków wodnych, 

4.1.4.c zachowanie różnorodności 
biologicznej i chronionych gatunków ryb 
lub innych organizmów wodnych, 

4.1.4.d zachowanie i zabezpieczenie 
obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym 
Natura 2000, 

4.1.4.e renowację, zabezpieczenie i 
oznakowanie kąpielisk, 

4.1.4.f  zabezpieczenie i oznakowanie 
pomników przyrody, 

4.1. 4.g remont lub odbudowę 
budynków lub budowli  wraz z 
instalacjami i urządzeniami technicznymi 
związanych z prowadzeniem działalności 
rybackiej, uszkodzonych albo 
zniszczonych w wyniku klęski 
żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 
stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, 
poz. 558, z późn. zm.3))  lub ich 
wyposażenie w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia działalności rybackiej, 

4.1.4.h zabiegi związane z 
usuwaniem szkód powstałych w wyniku 
klęsk żywiołowych w wodach 
śródlądowych i morskich oraz 
odtworzenie pierwotnego stanu 
środowiska tych obszarów. 

4.1.5.f  działania aktywizujące lokalne 
społeczności, w tym zorganizowanie 
inkubatorów przedsiębiorczości na 
obszarach zależnych od rybactwa. 

4.1.5.b badania dotyczące obszaru 
objętego LSROR, 

społeczeństw poprzez 
poprawę stanu 
infrastruktury, stanu 
środowiska 
naturalnego, 
aktywizację zawodową 
oraz tworzenie 
inkubatorów 
przedsiębiorczości, 

4.1.5.c działania informacyjne 
dotyczące przygotowania lub realizacji 
LSROR lub działalności NGR, 

wody i lasy, rezerwaty, inne formy 
ochrony przyrody,  
S. brak zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, 
S. położenie z dala od ośrodków 
przemysłowych: - brak przemysłu 
ciężkiego i zagrożenia 
zanieczyszczeniem środowiska, 
O. rosnąca zamożność 
społeczeństwa 

W. niewielka gęstość 
zaludnienia – duże 
odległości, małe skupiska 
ludzkie, 
W. bezrobocie strukturalne 
o wysokim odsetku osób 
niewykształconych, 
W. brak planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
W. słaba infrastruktura 
komunalna, 
W. słaba komunikacja 
długodystansowa (koleje), 
W. słaby dostęp do wód i 
atrakcji, 
T. skomplikowane i 
niestabilne prawo i 
procedury, 
T. zbyt restrykcyjny wpływ 
ochrony przyrody na nowe 
inwestycje i inicjatywy, 

VI.2 Wskaźniki realizacji celów. 

Wskaźniki realizacji celów są miarą służącą weryfikacji skuteczności wdrażania LSROR. 
Wskaźniki opracowano dla każdego z celów, w podziale na wskaźniki produktu, rezultatu i 
oddziaływania. Wskaźniki produktu i rezultatu wynikają bezpośrednio z założeń i realizacji operacji, 
wskaźniki oddziaływania są oceną szerszego wpływu efektów działań na obszar NGR.  
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Tabela VI.3 Cel szczegółowy I – dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich 

Rodzaj Wskaźnik Jedn. Planowana 
wartość 
2015 r 

Sposób weryfikacji 

Liczba podjętych działalności 
gospodarczych przez podmioty 
rybackie lub zatrudnionych w sektorze  

Szt. 20 Umowy o dofinansowanie  

Liczba podmiotów prowadzących 
działalność związaną z podnoszeniem 
wartości dodanej produktów rybactwa 

Szt. 15 Umowy o dofinansowanie  

W
sk

aź
ni

ki
 p

ro
du

kt
u 

Liczba operacji wdrażających 
innowacyjne pomysły związane z 
wartością dodaną produktów rybactwa 
lub dywersyfikacją działalności 
rybackiej 

Szt. 5 Umowy o dofinansowanie  

W
sk

aź
ni

ki
 

re
zu

lta
tu

 

Liczba podmiotów rybackich lub 
zatrudnionych w rybactwie 
przeszkolonych pod kątem 
przedsiębiorczości i podejmowania 
nowych inicjatyw gospodarczych 

Os. 50 Umowy o dofinansowanie / 
sprawozdania z realizacji operacji  

Wartość dodana produkcji rybackiej  %  20 Badania własne NGR w latach 2014-
2015 (ankiety beneficjentów) 

W
sk

aź
ni

ki
 

od
dz

ia
ły

w
an

ia
 

Wzrost dochodów podmiotów 
rybackich związana z dywersyfikacją 
działalności  

% 15 Badania własne NGR w latach 2014-
2015 (ankiety beneficjentów) 

 

Tabela VI.4 Cel szczegółowy II – rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej 

Rodzaj Nazwa wskaźnika Jedn. Planowana 
wartość 
2015 r. 

Sposób weryfikacji 

Liczba podjętych pozarolniczych 
działalności gospodarczych w zakresie 
turystyki 

Szt. 40 Umowy o dofinansowanie 

Liczba podjętych pozarolniczych 
działalności gospodarczych w zakresie 
usług dla ludności 

Szt. 30 Umowy o dofinansowanie 

Liczba nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych punktów sprzedaży 
bezpośredniej lub innych form 
sprzedaży produktów rybactwa 

Szt. 20 Umowy o dofinansowanie 

Liczba nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych miejsc 
świadczących usługi noclegowe 

Szt. 30 Umowy o dofinansowanie 

Liczba nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych miejsc 
świadczących usługi gastronomiczne 

Szt. 20 Umowy o dofinansowanie 

Liczba nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych miejsc wypoczynku 
i atrakcji turystycznych 

Szt. 20 Umowy o dofinansowanie 

W
sk

aź
ni

ki
 p

ro
du

kt
u 

Liczba operacji wdrażających szt 5 Umowy o dofinansowanie 
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innowacyjne metody podniesienia 
atrakcyjności turystycznej obszaru 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy Rjr 50 Umowy o dofinansowanie / 
sprawozdania z realizacji operacji 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy 
umożliwiających zatrudnianie kobiet 

szt 25 Umowy o dofinansowanie / 
sprawozdania z realizacji operacji 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
noclegowych 

os/dzi
eń 

500 Umowy o dofinansowanie / 
sprawozdania z realizacji operacji 

W
sk

aź
ni

ki
 re

zu
lta

tu
 

Wzrost możliwości wyżywienia  os/dzi
eń 

4000 Umowy o dofinansowanie / 
sprawozdania z realizacji operacji 

Wzrost dochodów z turystyki 
społeczności lokalnej  

% 10 GUS, dane z gmin 

Wzrost procentowy ludności 
prowadzącej działalność gospodarczą 

% 2 GUS, dane z gmin 

W
sk

aź
ni

ki
 

od
dz

ia
ły

w
an

ia
 

Wzrost liczby turystów % 20 GUS, dane z gmin 

 

Tabela VI.5 Cel szczegółowy III - poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych, w tym ułatwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym 

Rodzaj Nazwa wskaźnika Jedn. Planowana 
wartość 
2015 r. 

Sposób weryfikacji 

Liczba nowoutworzonych lub 
zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i wodnej 

Szt 100 Umowy o dofinansowanie 

Liczba zmodernizowanych dojazdów 
do wód i atrakcji turystycznych i ich 

oznakowanie 

Szt 300 Umowy o dofinansowanie 

Liczba obiektów turystycznych i 
rekreacyjno-sportowych 

przystosowanych dla 
niepełnosprawnych 

Szt 20 Umowy o dofinansowanie 

W
sk

aź
ni

ki
 p

ro
du

kt
u 

Liczba oznakowanych, zabezpieczonych 
lub zmodernizowanych kąpielisk 

Szt. 30 Umowy o dofinansowanie  

Wzrost liczby turystów korzystających z 
infrastruktury 

% 50 Dane z GUS, gmin  

Ilość zmodernizowanych dróg 
dojazdowych do wód  

km 15 Sprawozdania z realizacji projektów 

W
sk

aź
ni

ki
 re

zu
lta

tu
 

Ilość oznakowanych wód 
powierzchniowych 

% 99 Sprawozdania z realizacji projektów 

Wzrost dochodów z turystyki 
podmiotów gospodarczych  

% 20 Dane z GUS, gmin 

W
sk

aź
ni

ki
 

od
dz

ia
ły

w
a

ni
a 

Wzrost ruchu turystycznego  % 20 Dane z GUS, gmin 

 
Tabela VI.6 Cel szczegółowy IV - popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego 

Rodzaj Nazwa wskaźnika Jedn. Planowana 
wartość 
2015 r. 

Sposób weryfikacji 

Wsk. Liczba operacji szkoleniowych, Szt. 15 Umowy o dofinansowanie 
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Prod. edukacyjnych i dydaktycznych  

Wsk. 
Rezult. 

Liczba osób uczestniczących w 
inicjatywach szkoleniowych, 
edukacyjnych i dydaktycznych 

Os. 3000 Sprawozdania z realizacji projektów 

Spadek emigracji osób młodych z 
terenu działania NGR 

% 2 Dane z GUS, gmin Wsk. 
Oddz. 

Spadek bezrobocia wśród osób poniżej 
30 roku życia  

% 2 Dane z GUS, gmin 

 

Tabela VI.7 Cel szczegółowy V - zintegrowana promocja obszaru działania 

Rodzaj Nazwa wskaźnika Jedn. Planowana 
wartość 

Sposób weryfikacji 

W
sk

. P
ro

d.
 

Liczba operacji związanych z 
zintegrowanym projektem promocji 
obszaru NGR 

Szt. 10 Umowy o dofinansowanie 

Liczba osób biorących udział w 
imprezach promocyjnych 

Os. 100000 Sprawozdania z realizacji projektów 

Liczba wydawnictw promocyjnych Egz. 200000 Sprawozdania z realizacji projektów 

W
sk

. R
ez

ul
t.

 

Liczba tablic informacyjnych Egz. 100 Sprawozdania z realizacji projektów 

Wzrost ruchu turystycznego  % 20 Dane z gmin, GUS 

W
sk

. 
O

dd
z.

 

Wzrost dochodów społeczności 
lokalnych 

% 10 Dane z gmin, GUS 

 

Tabela VI.8 Cel szczegółowy VI - poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu 
infrastruktury,  stanu środowiska naturalnego, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości 

Rodzaj Nazwa wskaźnika Jedn. Planowana 
wartość 

Sposób weryfikacji 

Liczba projektów poprawiających stan 
środowiska naturalnego 

Szt. 5 Umowy o dofinansowanie 

Liczba projektów aktywizujących 
lokalne społeczności  

Szt. 8 Umowy o dofinansowanie, 
ewaluacja działań wewnętrznych 
NGR 

W
sk

aź
ni

k 
Pr

od
uk

tu
 

Liczba operacji służących 
propagowaniu informacji o NGR i 
wdrażaniu LSROR 

Szt. 10 Ewaluacja działań wewnętrznych 
NGR 

Liczba osób przeszkolonych w związku 
z aktywizacją zawodową 

Os. 700 Sprawozdania z realizacji celów 

Ilość osób przeszkolonych i 
poinformowanych w zakresie 
funkcjonowania NGR i wdrażania 
LSROR 

Os. 10000 Sprawozdania z realizacji celów 

W
sk

aź
ni

k 
Re

zu
lta

tu
 

Liczba podmiotów wnioskujących o 
dofinansowanie w ramach realizacji 
LSROR 

Os  150 Umowy o dofinansowanie 

W s kSpadek bezrobocia  % 1 Dane z gmin, GUS 



VII. Sporządzenie planu budżetu LSROR, z podziałem na dwuletnie okresy, uwzględniającego środki 
finansowe przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji. 

VII.1. Założenia budżetowe LSROR : 

- Osiągnięty współczynnik rybackości : > 1,6 (1,67) 

- Poziom finansowania dla współczynnika zgodnie z § 1.5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 września 2009 r. „w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia 
rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, 
jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007” zwanego 
dalej rozporządzeniem o kryteriach - 536 zł,  

- Liczba mieszkańców obszaru działania NGR na dzień 31.12.2008 r. – 77448 osób, 

- Wykazany współczynnik rybackości – 1,67 – (129,4 osób) 

- Przewidywany budżet NGR - 41 512 128. 

VII.2 Warunki brzegowe podziału środków :  

- maksymalny poziom środka – 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” (§ 1.6.a 
rozporządzenia o kryteriach)         - 5% budżetu NGR 

- maksymalny poziom środka – 4.1.5 „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie 
umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności” (§ 1.6.b rozporządzenia o kryteriach)  – 10% budżetu NGR  

- minimalny poziom udziału pomocy na rzecz podmiotów gospodarczych i społecznych (§ 1.6.c rozporządzenia o kryteriach)
               - 50% budżetu NGR  

- udział pozostałych podmiotów (samorządy lokalne i inne)     - 35% budżetu NGR 

Aby zachować odpowiedni podział środków pomiędzy działania, spełniający powyższe warunki 
brzegowe należy przyjąć poziom wnioskowania poszczególnych podmiotów w poszczególnych środkach. 
Logiczny podział pomocy przewidzianej na dofinansowanie operacji (85% budżetu), powinien umożliwić 
zrównoważoną realizację celów polegającą zarówno na wsparciu działań dotyczących rozwoju działalności 
gospodarczej oraz infrastruktury. Działania służące rozwojowi działalności gospodarczej przewidziane są w 
środkach 4.1.2 oraz 4.1.3, głównymi beneficjentami tego środka będą podmioty gospodarcze i społeczne (osoby 
fizyczne i prawne, rzadziej organizacje pozarządowe). Na ten zakres środków przeznaczona zostanie większość 
środków z puli 50% przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych i społecznych.  

Środki 4.1.1 oraz 4.1.4 przewidują wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji miękkich. 
Większość działań przewidzianych w tych środkach realizowana będzie przez samorządy lokalne oraz podmioty 
administracji publicznej. Konstruując budżet tych działań należy przewidzieć zainteresowanie nimi także 
podmiotów społecznych (organizacje pozarządowe), zwłaszcza projektami miękkimi oraz dotyczącymi rozwoju 
drobnej infrastruktury turystycznej. Wyjątek stanowią poddziałania 4.1.4.6 i 4.1.4.7, przewidujące pomoc w 
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej dla podmiotów rybackich. Aby zapewnić środki na te działania, nie 
wiążąc ich jednak w związku z brakiem możliwości przewidzenia klęski żywiołowej, dopuszcza się przesunięcie 
środków z innych działań decyzją Komitetu NGR, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt VII.5 

Należy dokonać takiego podziału środków aby umożliwić zarówno realizację celów przewidzianych w 
działaniach 4.1.1 i 4.1.4, oraz 4.1.2 i 4.1.3, jednocześnie zapewnić taki podział który umożliwi zachowanie 
warunków brzegowych opisanych w pkt. VII.1.  

VII.3. Kryteria podziału środków : 

Podział ze względu na cele (wsparcie działalności/wsparcie infrastruktury i zaplecza społecznego/ 
działalność NGR), 

Działania 4.1.1 oraz 4.1.4  – 45% budżetu NGR ( w tym 10% podmioty społeczne i gospodarcze, 35% pozostałe) 

Działania 4.1.2 oraz 4.1.3 – 40% budżetu NGR (w tym 100% podmioty społeczne i gospodarcze) 

Działania 4.1.5   - 10% budżetu NGR (w tym 100% NGR) 

Działania 4.2.1 oraz 4.2.2 - 5% budżetu NGR (w tym 100% NGR) 
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Podział w ramach grupy działań  
 
Działania 4.1.1 oraz 4.1.4  – 45,0% budżetu NGR (w tym 80% na działania 4.1.1 i 20% na działania 4.1.4)  

   Działania 4.1.1 – 36,0 % budżetu NGR 
   Działania 4.1.4 – 9,0 % budżetu NGR 
Działania 4.1.2 oraz 4.1.3 – 40,0% budżetu NGR (w tym 35% na działania 4.1.2 i 65% na działania 4.1.3) 

Działania 4.1.2 – 14,0 % budżetu NGR 
   Działania 4.1.3 – 26,0 % budżetu NGR 

 Podział ze względu na okres wdrażania LSROR. 

Ze względu na czas potrzebny na wdrożenie promocji idei LGR oraz zorganizowania wsparcia 
informacyjnego wnioskodawców, należy spodziewać się sukcesywnie rosnącego zainteresowania aplikowaniem 
o wsparcie wraz z upływem czasu. W związku z powyższym przyjęto progresywny podział poszczególnych kwot 
w podziale na dwuletnie okresy wdrażania LSROR w pierwszych okresach. W trzecim okresie zmniejszono 
kwotę budżetu co spowodowane jest koniecznością rozliczenia programu do końca 2015 roku.  

W pierwszych dwuletnich okresach przewidywane są, co najmniej dwa konkursy w każdym z działań, w 
trzecim jeden konkurs. Pula środków przewidziana na każdy z dwuletnich okresów dzielona jest na ilość 
konkursów w równych częściach, z tym że niewykorzystane środki w ramach danego konkursu, przechodzą 
automatycznie do puli kolejnego konkursu w tej samej dwulatce. W przypadku niewykorzystania środków w 
jednym z dwuletnich okresów, zastosowanie mogą mieć procedury realokacji opisane w pkt. VII.5 

Okres I – 2010-2011  -  30% środków 

Okres II -  2012-2013  – 65% środków 

Okres III  - 2014-2015  – 5% środków 
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VII.4 Tabela VII.1: Planu budżetu LSROR w podziale procentowym i kwotowym (środki finansowe pochodzące z PO „Ryby” 2007-2013)  

Tabela VII.2 Planu budżetu LSROR w podziale kwotowym przy założeniu uzyskania 100 % oceny LSROR (środki finansowe pochodzące z PO „Ryby” 2007-2013) 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym : 

Rodzaj 
operacji 

4.1.1 Wzmocnienie 
konkurencyjności i 

utrzymaniu 
atrakcyjności 

obszarów zależnych 
od rybactwa 

4.1.2 Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności 

gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę 
związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem 

4.1.3 Podnoszenie 
wartości produktów 

rybactwa, rozwój 
usług na rzecz 
społeczności 

zamieszkującej 
obszary zależne od 

rybactwa 

4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych 

od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia 

w wyniku klęski żywiołowej lub 
przemysłowej 

4.1.5 Funkcjonowanie 
lokalnej grupy rybackiej, 
zwanej dalej „LGR”, oraz 
nabywanie umiejętności i 

aktywizacja lokalnych 
społeczności 

Środek 4.2 
Wsparcie na rzecz 

współpracy 
międzyregionalne

j i 
międzynarodowej 

Razem oś 
priorytetowa 4 

„Zrównoważony 
rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa” 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2010-2011 10,80% 4,20% 7,80% 2,70% 3,00% 1,50% 30,00% 
2012-2013 23,40% 9,10% 16,90% 5,85% 6,50% 3,25% 65,00% 
2014-2015 1,80% 0,70% 1,30% 0,45% 0,50% 0,25% 5,00% 

Razem 36,00% 14,00% 26,00% 9,00% 10,00% 5,00% 100,00% 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym : 

Rodzaj 
operacji 

4.1.1 Wzmocnienie 
konkurencyjności i 

utrzymaniu 
atrakcyjności 

obszarów zależnych 
od rybactwa 

4.1.2 Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności 

gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę 
związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy 

poza tym sektorem 

4.1.3 Podnoszenie 
wartości produktów 

rybactwa, rozwój 
usług na rzecz 
społeczności 

zamieszkującej 
obszary zależne od 

rybactwa 

4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych 

od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa w przypadku jego zniszczenia 

w wyniku klęski żywiołowej lub 
przemysłowej 

4.1.5 Funkcjonowanie 
lokalnej grupy rybackiej, 
zwanej dalej „LGR”, oraz 
nabywanie umiejętności i 

aktywizacja lokalnych 
społeczności 

Środek 4.2 
Wsparcie na rzecz 

współpracy 
międzyregionalne

j i 
międzynarodowej 

Razem oś 
priorytetowa 4 

„Zrównoważony 
rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa” 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2010-2011 4 483 310 1 743 509 3 237 946 1 120 827 1 245 364 622 682 12 453 638 
2012-2013 9 713 838 3 777 604 7 015 550 2 428 459 2 698 288 1 349 144 26 982 883 
2014-2015 747 218 290 585 539 658 186 805 207 561 103 780 2 075 606 

Razem 14 944 366 5 811 698 1 0793 153 3 736 092 4 151 213 2 075 606 41 512 128 
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VII.5 Procedury realokacji środków  

 a) W przypadku niewykorzystania puli środków w jednym z dwuletnich okresów, po 
otrzymaniu raportu z realizacji LSROR sporządzanego przez Komitet, Zarząd może podjąć decyzję o 
ich realokacji środków pomiędzy środkami lub przeniesienia niewykorzystanych środków na kolejny, 
dwuletni okres bez zmiany ich alokacji pomiędzy działaniami. Propozycja realokacji pomiędzy osiami 
musi uwzględniać dynamikę wnioskowania w każdym z działań, z uwzględnieniem konsultacji z 
członkami NGR w celu wykluczenia kumulacji wniosków dotyczących danego działania w kolejnym 
okresie. Taka realokacja wymaga zatwierdzenia przez WZC NGR i aneksu umowy o realizację LSROR – 
stanowi jej zmianę. 

 b) Środki przeznaczone na realizację działań 4.1.5, 4.2.1 i 4.2.2, będące środkami do 
dyspozycji stowarzyszenia w znacznym stopniu zaangażowane zostaną we wdrażanie zintegrowanego 
planu promocji obszaru LSROR oraz programu aktywizacji zawodowej – inkubatora 
przedsiębiorczości. Założenia programów opisane zostały w zał. nr 5 i 6 do LSROR, przed ogłoszeniem 
pierwszego konkursu Zarząd NGR zleca i zatwierdza szczegółowe plany promocji i programu 
aktywizacji.  

W przypadku niewykorzystania budżetu na operacje 4.1.5, 4.2.1 i 4.2.2, zostaną one 
przesunięte na działania operacyjne w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 
VII.5.a 
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VIII. Opis procedur oceny operacji przez komitet: 

 Ocena wniosków o dofinansowanie składanych w Nadnoteckiej Grupie Rybackiej 
przez beneficjentów dokonywana będzie przez Komitet NGR. Jest to zgodne z § 16.1.4 
ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. „o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego”, który określa Komitet jako organ LGR „do 
którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach 
opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich;”. Zapis ustawy znalazł swoje 
odzwierciedlenie w Statucie NGR :  

„ § 19. 

1. Komitet składa się z 15 do 17 członków wybieranych przez WZC zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Komitetu NGR. 

2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów - sygnatariuszy NGR, z 
tym, że co najmniej 50 % składu stanowią przedstawiciele sektora rybackiego. 

3. Do wyłącznej właściwości Komitetu należy wybór operacji, które mają być realizowane w 
ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

4. Komitet wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. 

5. Przewodniczący organizuje pracę Komitetu przy pomocy biura Stowarzyszenia.” 

Zgodnie z § 19.1 podstawą działania Komitetu jest Regulamin Organizacyjny Komitetu 
(dalej ROK - załącznik nr 1 do LSROR), który uchwalony został przez Walne Zebranie 
Członków NGR wraz z wyborem składu osobowego. ROK szczegółowo reguluje prace 
Komitetu, zasady zwoływania posiedzeń, ustalania kworum, prowadzenia obrad i zasad 
podejmowania decyzji. Określone są w nim zasady odwoływania się od oceny operacji, oraz 
wykluczania członków powiązanych z wnioskodawcą, co szczegółowo opisane zostanie w 
kolejnych podpunktach.  

VIII.1 Ocena zgodności operacji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfikacji wniosku zgodnie z 
przyjętymi kryteriami;  

 Weryfikacja wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSROR wymaga 
przeprowadzenia dwóch etapów weryfikacji : 

- weryfikacja zgodności operacji z LSROR, która polega na stwierdzeniu zaistnienia kryteriów 
brzegowych (pkt. IX LSROR) oraz decyzji o spełnieniu kryterium podstawowego – zgodności 
operacji z celami i misją zawartą w LSROR, która jest jedynym niemierzalnym kryterium 
związanym z ideą samostanowienia LGR i oceny operacji w zgodności z ogólną ideą osi IV PO 
oraz konieczności uzyskania akceptacji środowiska rybackiego (co gwarantuje skład Komitetu 
zgodny z rozporządzeniem o kryteriach).  

- weryfikacja zgodności operacji z kryteriami wyboru mająca na celu ocenę wniosku pod 
względem jego jakości i poziomu wpływu na realizacje celów szczegółowych LSROR. Odbywa 
się to poprzez odpowiedź na pytanie, bądź przydzielenie punktów zgodnie z kryteriami 
wyboru wymienionymi w pkt. XI LSROR. Ocena odbywa się poprzez wypełnienie 
odpowiednich pól karty oceny (załącznik 2 i 3 do LSROR) - zgodnie z instrukcją oceny LSROR 
(załącznik nr 4 do LSROR).  

 Efektem oceny każdej operacji będzie : 
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 - odrzucenie operacji, jako niezgodnej z LSROR, 

- zatwierdzenie operacji, jako zgodnej z LSROR i ocena punktowa jej dopasowania do 
kryteriów wyboru LSROR (pkt. IX), 

- sporządzenie listy operacji zatwierdzonych do wsparcia w kolejności zgodnej z 
ilością uzyskanych punktów, 

- sporządzenie listy operacji odrzuconych wraz z uzasadnieniem Przewodniczącego 
Komitetu dla każdej z nich. 

VIII.2 Sposób wyboru operacji przez LGR;  

 Wybór operacji zatwierdzonych do uzyskania wsparcia ze środków osi 4 PO Ryby 
2007-2013 jest wyłączną kompetencją Komitetu NGR. Ocena wniosku odbywa się na 
posiedzeniach Komitetu zwołanych przez Przewodniczącego Komitetu zgodnie z rozdziałem 
II ROK – „Przygotowanie i zwoływanie posiedzeń Komitetu”. Przebieg posiedzenia Komitetu 
szczegółowo reguluje rozdział III ROK – „Posiedzenia Komitetu NGR”. Decyzje Komitetu 
zapadają zwykłą większością głosów przy kworum, jakie stanowi obecność przynajmniej 50% 
składu osobowego Komitetu. Aby zapewnić sprawność prac Komitetu oraz transparentność 
procesu wyboru wniosku wnioski będą podlegały ocenie wszystkich członków Komitetu. Aby 
warunki te były spełnione należy zapewnić możliwość zaistnienia kworum oraz poddawać 
wnioski ocenie jak największej ilości członków. Rozwiązanie polegające na przydziale części 
wniosków wyznaczonym członkom Komitetu zwiększałoby ryzyko nie uzyskania kworum, 
ponadto zachwiana byłaby zasada wyboru operacji przez Komitet jako organ (ocena 
dokonywana byłaby przez część członków Komitetu, a nie cały Komitet). Dodatkowym 
źródłem wątpliwości byłby proces przydzielania poszczególnych wniosków poszczególnym 
członkom Komitetu – sprawiedliwa i transparentna procedura wymagałaby stworzenia 
bardzo skomplikowanego mechanizmu losowania.  

 W związku z powyższym NGR przyjęło zasadę oceny wniosków przez wszystkich 
obecnych na posiedzeniu członków Komitetu. W posiedzeniu mogą brać udział również 
członkowie Zarządu lub goście zaproszeni przez Przewodniczącego (eksperci), nie mogą oni 
jednak brać udziału w ocenie wniosków ani na nie wpływać (poza poradami o charakterze 
formalnym).  

 Tryb głosowania szczegółowo reguluje rozdział IV ROK – Głosowanie. Proces wyboru 
operacji jest dwustopniowy. W pierwszym etapie weryfikowana jest zgodność operacji z 
LSROR zgodnie z kryteriami wyboru operacji zawartych w pkt. IX LSROR. Wszyscy członkowie 
Komitetu otrzymują kopię karty informacyjnej wniosku, będącej częścią integralną wniosku o 
dofinansowanie wraz z informacją o pozytywnym wyniku weryfikacji kompletności wniosku 
przez pracowników NGR. Na życzenie członka Komitetu przekazywana jest mu cała 
dokumentacja dotycząca wniosku. Informacje zawarte w karcie informacyjnej powinny 
umożliwić uzyskanie informacji o planowanej operacji, które pozwolą na ocenę wniosku 
zgodnie z kryteriami. Po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie Komitetu wypełniają 
kartę oceny zgodności z LSROR, pracownik NGR sporządza zbiorcze zestawienie ocen 
operacji i przekazuje ją Przewodniczącemu. W przypadku niespełnienia warunków 
brzegowych zawartych w pkt. IX LSROR lub uzyskania mniejszości głosów w kryterium 
„zgodność planowanej operacji z celami i misją zawartymi w LSROR” Przewodniczący ogłasza 
niezgodność operacji z LSROR, kończąc procedowanie wniosku. W przypadku uznania 
zgodności pracownik NGR rozdaje członkom karty zgodności operacji z kryteriami oceny 
służące przyznaniu punktacji. Uzyskana przez wniosek punktacja decyduje o umieszczeniu 
oraz kolejności operacji na liście operacji zatwierdzonych do realizacji, która jest 
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niezwłocznie ogłaszana zgodnie z § 13.1.h ROK. Operacje, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów otrzymują wsparcie do wyczerpania limitu przewidzianego w danym konkursie.  

VIII.3 Sposób odwołania się od decyzji komitetu;  

Tryb i sposób odwołania się od decyzji Komitetu reguluje rozdział V - § 14 ROK : 

„ROZDZIAŁ V 

Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Komitetu NGR w sprawie wyboru operacji 

§14 

1. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę do Zarządu LGR odwołania od 
rozstrzygnięcia Komitetu NGR w stosunku do jego operacji, na wniosek Zarządu Komitet NGR 
podejmuje czynności związane z ponownym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie 
operacji. 

2. Dokumenty związane z rozpatrzeniem wniosku do Komitetu NGR kieruje Zarząd NGR 
zgodnie z procedurą odwoławczą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.” 

 Szczegółowy przebieg procedury określa załącznik nr 3 do ROK (w załączeniu do 
LSROR). Generalną zasadą przyjętą w NGR jest wsparcie Komitetu w procedurach 
odwoławczych przez inny organ Stowarzyszenia – Zarząd. Odwołania kierowane są przez 
beneficjentów do Zarządu, który przeprowadza wstępną selekcję odwołań, odrzucając 
odwołania niespełniające warunku kompletności lub całkowicie bezzasadne. Decyzja Zarządu 
ogranicza się wyłącznie do oceny formalnej dokumentów. Zarząd nie przeprowadza oceny 
merytorycznej – może jedynie przekazać na ręce Przewodniczącego Komitetu swoje 
sugestie, co do słuszności odwołania, które nie są jednak wiążące dla Komitetu.  

 Wskazano dwa rodzaje zarzutów wobec oceny, jakie mogą pojawić się w odwołaniu - 
odwołanie od oceny co do zgodności z LSROR, lub odwołanie od ilości punktów oceny 
operacji. Przewidziano oddzielne procedury dla obu przypadków, w obu ewentualne 
odrzucenie odwołania wymaga dodatkowych, szerszych wyjaśnień Przewodniczącego 
Komitetu. 

VIII.4 Tryb i sposób wyłączenia Członka Komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji 
powiązanej.   

Tryb i sposób wyłączenia Członka Komitetu reguluje § 11.4 ROK : 

„4. Członek Komitetu NGR zostaje wyłączony z głosowań w procesie wyboru operacji w 
przypadku niespełnienia jednego z warunków wymaganych deklaracją poufności i 
bezstronności z tym że : 

a. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez członka Komitetu, bądź osobę 
pozostającą z nim w bliskich relacjach rodzinnych (pokrewieństwo pierwszego i drugiego 
stopnia), bądź podmiot którego Członek jest właścicielem, współwłaścicielem lub 
pracownikiem, zostaje on obligatoryjnie wyłączony z głosowania nad tą operacją, lub 

b. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez podmiot co do którego relacje 
Członka Komitetu mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, zostaje on 
wyłączony z głosowania nad tą operacją na swój wniosek, lub 

c. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez podmiot co do którego relacje 
Członka Komitetu mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, zostaje on 
wyłączony z głosowania nad tą operacją na wniosek innego Członka Komitetu lub 
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Zarządu NGR o ile wniosek ten zostanie przegłosowany przez Komitet zwykłą większością 
głosów.” 

 Członek Komitetu przed każdym posiedzeniem musi wypełnić i podpisać deklarację 
poufności i bezstronności (załącznik nr 1 do ROK w załączeniu do LSROR), która szczegółowo 
reguluje przypadki, w których członek wyłączany jest z głosowania nad poszczególnym 
wnioskiem. Aby ułatwić pracę Komitetu, pracownik NGR przygotowuje zbiorcze zestawienie 
członków wyłączonych z głosowań (załącznik nr 2 do ROK – w załączeniu do LSROR), co 
usprawni przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej.  
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IX. Kryteria oceny operacji: 

 Zadaniem Komitetu NGR będzie wybór operacji, które uzyskają wsparcie ze środków osi 4 PO 
Ryby 2007-2013. Podstawowym kryterium, które musi zostać spełnione to zgodność operacji z 
LSROR. Ocena ta wymaga uszczegółowienia, polegającego na wskazaniu kryteriów brzegowych, które 
muszą być bezwzględnie spełnione, aby uznać operację za zgodną z LSROR oraz końcowej oceny 
percepcyjnej, wymagającej indywidualnej decyzji każdego z członków Komitetu NGR.  

 Drugim etapem oceny, jest badanie jakości operacji w kontekście ich wpływu na realizację 
celów szczegółowych LSROR, ich znaczenia dla lokalnych uwarunkowań wskazanych w analizie SWOT, 
czy wpływu na sektor rybacki. Tej ocenie podlegają wyłącznie operacje kwalifikujące się jako zgodne z 
LSROR, jej celem jest przyznanie wartości punktowej, decydującej o kolejności projektu na liście 
wniosków zatwierdzonych do realizacji. Kolejność decyduje o uzyskaniu dofinansowania w przypadku 
wyczerpania środków. Kryteria oceny operacji opracowane są dla każdego poddziałania, uwzględniają 
założone wskaźniki realizacji celów.  

IX.1 Kryteria zgodności operacji z LSROR: 

Ocenę zgodności operacji z LSROR przeprowadza każdy członek Komitetu biorący udział w posiedzeniu 
poprzez wypełnienie Karty Oceny Zgodności Operacji z LSROR. Aby operacja mogła być uznana za zgodną z 
LSROR, wszystkie kryteria brzegowe muszą być spełnione, grupy kryteriów 2 i 3 rozstrzygane są wyłącznie 
wówczas, gdy operacja spełnia kryteria brzegowe. Karta zgodności operacji z LSROR zawiera pytania 
pomocnicze (kryteria grupy 3), których analiza powinna być podstawą uznania operacji za zgodną z LSROR. W 
przypadku kiedy kryteria 1 i 2 otrzymają ocenę pozytywną, a kryterium 3 negatywną, dopuszcza się możliwość 
uznania operacji za zgodną z LSROR, jednak w przypadku równowagi głosów fakt ten będzie brany pod uwagę 
przez Przewodniczącego jako okoliczność za zakwalifikowaniem operacji jako niezgodnej z LSROR.  

Tabela IX.1. Karta oceny zgodności operacji z LSROR (załącznik nr 2 do LSROR)  

                              pieczęć NGR 

 
 

nr karty  

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI 
z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich 

 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

 

data oceny 

 
 

nr wniosku o dofinansowanie 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wnioskodawca : 
 
 

nazwa podmiotu lub imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Nazwa operacji: 
 

 
nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  

 

Wniosek dotyczy działania : 
 

 - 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

 
- 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem 

 - 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa 

Instrukcja: 
należy wybrać odpowiedź i 
zaznaczyć X - w odpowiednim 
polu 

 
- 4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej 
Ocena kryteriów zgodności z LSROR 

Instrukcja: W odniesieniu do każdego pytania należy odpowiedzieć „TAK” lub „NIE” przez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. 

1.Czy operacja spełnia warunki brzegowe zgodności z LSROR i założeniami osi 4 PO „Ryby” 2007-2013 ? 

 tak     nie 1.1 Czy operacja jest realizowana na terenie działania NGR ? 
 tak     nie 1.2 Czy operacja jest realizowana przez podmiot spełniający kryteria beneficjenta zgodnie z pkt 

V.4 LSROR, 
 tak     nie 1.3 Czy Operacja jest zgodna z rodzajami operacji możliwych do wsparcia, wymienionymi w 
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„rozporządzeniu o warunkach”, 

2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów szczegółowych LSROR ? 

2.1 Dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, 

2.2 Rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej 
2.3 Poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych, w tym ułatwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym, 

2.4 Zintegrowana promocja obszaru działania, 

2.5 Popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego, 

 tak     nie 

2.6 Poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury,  stanu 
środowiska naturalnego, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 

3. Czy operacja jest zgodna z przynajmniej jednym z preferowanych kierunków działań NGR ? 

3.1 Czy operacja zakłada osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskaźników realizacji celów 
zawartych w pkt. VI.2 LSROR ? 

3.2 Czy operacja jest zgodna z jednym z preferowanych zakresów operacji opisanych w pkt. V.4 
LSROR ? 

3.3 Czy operacja realizuje zadania wpisujące się w wewnętrzne programy NGR (Zintegrowana 
promocja, „Inkubatory przedsiębiorczości”, „Mała ojczyzna”) ? 

3.4 Czy operacja jest realizowana przez podmiot rybacki, jego domownika lub osobę zatrudnioną 
w rybactwie ? 

 tak     nie 

3.5 Czy wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z obowiązującym wzorem, wraz z 
niezbędnymi załącznikami, 

Końcowa ocena zgodności operacji z LSROR 
Instrukcja: Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie z zakresu kryteriów 1 i 2 jest negatywna, należy zakreślić odpowiedź nie. Kryteria ujęte w pkt. 3 
mają charakter pomocniczy, dopuszcza się uznanie operacji za zgodną z LSROR w przypadku odpowiedzi nie w pkt 3, lecz fakt taki będzie brany pod 
uwagę przez Przewodniczącego Komitetu w przypadku równowagi głosów, za okoliczność za odrzuceniem operacji. W przypadku odpowiedzi TAK we 
wszystkich trzech grupach kryteriów, końcowa ocena zgodności musi być pozytywna.  

 tak     nie Operacja jest zgodna z LSROR  

 

Data i podpis członka Komitetu NGR oceniającego operację 

Data:   Podpis: 
 
.  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

IX.2 Kryteria wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji stanowią podstawę do punktowej oceny jakości operacji pod 
względem jej wpływu na realizację celów LSROR. Poszczególne kryteria oraz ich punktacja 
przedstawione są w załącznikach 2 do 5 LSROR w formie kart oceny punktowej operacji 
zakwalifikowanych, jako zgodnych z LSROR. Karty przygotowane są oddzielnie dla każdego z zakresów 
operacji wskazanych w rozporządzeniu o warunkach i tabeli podziału budżetu grupy (pkt. VII.4 
LSROR). Każda z kart przewiduje ocenę maksymalną dla operacji na poziomie 100 punktów, 
rozłożenie punktów pomiędzy kryteria oraz ich skala zależna jest od strategii wspierania rozwoju 
obszaru przyjętej w LSROR, ich odpowiednie dopasowanie do realiów i efektów uzyskanych w 
pierwszych konkursach będzie podstawowym narzędziem Komitetu, umożliwiającym bieżące 
zarządzanie wdrażaniem LSROR. Każda z kart musi zawierać co najmniej jedno kryterium mieszczące 
się w zakresie : 

- kryterium efektów realizacji operacji (w odniesieniu do wskaźników rezultatu przyjętych dla 
poszczególnych celów szczegółowych), 

- kryterium wpływu operacji na osiągniecie założonych celów (w odniesieniu do tabeli 
zależności preferowanych operacji na realizację poszczególnych celów pkt VI.1 LSROR, oraz ich 
zgodności z wewnętrznymi programami NGR), 

- kryterium wpływu operacji na rozwój sektora rybackiego, zapobieganie jego marginalizacji 
oraz poprawę jakości życia jego przedstawicieli (kryteria premiujące beneficjentów będących 
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przedstawicielami sektora lub te rodzaje operacji, które przyczynią się do rozwoju rynków zbytu na 
produkty rybackie, bądź poprawę infrastruktury, z której korzystają przedstawiciele sektora),  

Karty oceny punktowej operacji stanowią załącznik do LSROR, ich ostateczny kształt i wartość 
punktowa poszczególnych kryteriów pozostaną w gestii Komitetu grupy (ich ewentualna zmiana i 
korekta wartości punktów, jest podstawową formą zarządzania efektami wsparcia pomiędzy 
konkursami). Bez względu na ewentualną weryfikację karty muszą zawierać co najmniej te kryteria, 
które wymienione są w pkt. IX LSROR, na postawie wniosków z ewaluacji przeprowadzanej zgodnie 
z pkt. XII LSROR, zmienić się może wyłącznie ich wartość punktowa. 

Poniżej wskazano wybrane z kart kryteria oceny, które służą weryfikacji efektów w kontekście 
ich rodzajów ocenianych podczas weryfikacji wniosku o uznanie LGR. Pełny zakres kryteriów oraz 
przyporządkowana im punktacja znajduje się w załącznikach nr 3,4,5 i 6 do LSROR.  

IX.3 Efekty realizacji operacji: 

- dla zakresu operacji 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa : 

- kryterium 2.A.1 Czy planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do infrastruktury osób 
niepełnosprawnych ? 

- kryterium 2.A.2 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do wód albo 
miejsc prowadzenia działalności rybackiej ? 

- oznakowanie dojazdu, 

- poprawa jakości dróg, 

- parkingi, 

- kryterium 3.B.1 Zakres terytorialny efektów operacji  

- efekty operacji o zasięgu międzynarodowym albo 

- efekty operacji o zasięgu ogólnokrajowym albo 

- efekty operacji o zasięgu lokalnym (obszar działania) pkt 

- kryterium 3.B.2 Krąg osób będących beneficjentami końcowymi efektów oddziaływania operacji : 

- wpływ operacji promocyjnej na min 10 tys. osób albo szkoleniowej na min. 501 osób albo 

- wpływ operacji promocyjnej na 5-<10 tys. osób albo szkoleniowej na 101-500 osób  albo 

- wpływ operacji promocyjnej na 1-<5 tys. osób albo szkoleniowej na 31-100 osób, 

- dla zakresu operacji 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem : 

- kryterium 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju : 

- w wyniku operacji powstanie do 5 miejsc noclegowych albo 6 do 10 miejsc noclegowych  albo 
powyżej 11 miejsc noclegowych, 

- w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych do 50 osób/dobę, albo 51-
100 osób/dobę , albo powyżej 101 osób/dobę,  

- w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych, 

- w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole biwakowe dla 100 osób 
albo pow 101 osób,  

- kryterium 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług 

- operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych, 

- operacja przewiduje szkolenie osoby związanej z sektorem rybackim przeprowadzonym w celu 
zmiany kwalifikacji zawodowych, 
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- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet , 

- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy : 1 miejsce pracy  albo 2 do 4 miejsc pracy albo 
5 i więcej miejsc pracy,     

- dla zakresu operacji 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa : 

- kryterium 2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków rozwoju : 

- w wyniku operacji powstanie do 5 miejsc noclegowych albo 6 do 10 miejsc noclegowych albo 
powyżej 11 miejsc noclegowych, 

- w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych do 50 osób/dobę albo 51-
100 osób/dobę albo powyżej 101 osób/dobę, 

- w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych, 

- w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole biwakowe dla 100 osób 
albo pow 101 osób,  

- kryterium 2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług 

- operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych, 

- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet , 

- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy : 1 miejsce pracy  albo 2 do 4 miejsc pracy  albo 
5 i więcej miejsc pracy,     

- dla zakresu operacji 4.1.4 - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo 
przemysłowej : 

- kryterium 2.1 Czy planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do infrastruktury osób 
niepełnosprawnych ? 

IX.4 Wpływ planowanej operacji na osiągnięcie zakładanych celów LSROR; 

- dla zakresu operacji 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa : 

- kryterium 1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

- kryterium 2.A.3 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy infrastruktury 
obszaru działania NGR zgodnie z kierunkiem LSROR ? 

- operacja dotyczy infrastruktury turystycznej, 

- operacja ma bezpośredni związek z turystyką wodną, 

- operacja przyczyni się do poprawy albo zachowania stanu środowiska nat., 

- kryterium 2.A.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź była prowadzona 
działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie zatrudnieni w sektorze rybackim, 

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami mającymi bezpośrednią 
styczność z wodami, 

- kryterium 3.A.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań ? 

- projekt unikatowy na obszarze NGR albo 

- projekt unikatowy na terenie Polski albo 
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- projekt unikatowy na terenie UE, 

- kryterium 2.B.1 Czy operacja wpisuje się w założenia programów wewnętrznych NGR ? 

- zintegrowanej promocji NGR albo 

- inkubatory przedsiębiorczości albo 

- mała ojczyzna, 

- kryterium 2.B.2 Czy planowana operacja przyczyni się do popularyzowania idei promowanych w 
LSROR ? 

- popularyzuje tradycje rybactwa, 

- popularyzuje idee ekologii i ochrony przyrody, 

- aktywizuje młodzież poniżej 18 roku życia,  

- kryterium 2.B.3 Czy planowany projekt promocyjny albo edukacyjny wykorzystuje potencjał LSROR ? 

- wykorzystuje szeroką informację o zasobach przyrodniczych NGR, 

- wykorzystuje dorobek promocyjny lokalnych inicjatyw organizowanych w przeszłości, 

- wykorzystuje informacje o lokalnych imprezach cyklicznych, zwyczajach, atrakcjach i jest wobec nich 
komplementarny, 

- kryterium 2.B.4 Czy planowany projekt uwzględnia wytyczne zawarte w LSROR ? 

- wykorzystuje położenie geograficzne (drogi krajowe, bliskość granic), 

- eliminuje niski poziom znajomości języków obcych, 

- przewiduje aktywizację zawodową młodzieży i bezrobotnych, 

- dla zakresu operacji 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem : 

- kryterium 1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

- kryterium 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju 
pozarybackiej albo okołorybaciej działalności gospodarczej ? 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną produktów rybactwa, 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką, 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną, 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora przedsiębiorczości, 

- kryterium 3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań ? 

- projekt unikatowy na obszarze NGR  albo 

- projekt unikatowy na terenie Polski albo 

- projekt unikatowy na terenie UE, 

- dla zakresu operacji 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa : 

- kryterium 1.3 Czy operacja jest zlokalizowana bądź dotyczy obszarów bezpośrednio związanych z 
wodami ? 

- kryterium 2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju działalności 
gospodarczej ? 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną produktów rybactwa, 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką,  
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- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną, 

- czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora przedsiębiorczości, 

- kryterium 3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań ? 

- projekt unikatowy na obszarze NGR albo 

- projekt unikatowy na terenie Polski albo 

- projekt unikatowy na terenie UE, 

- kryterium 3.2 Wpływ projektu na poprawę jakości życia społeczeństwa i propagowanie 
przedsiębiorczości 

- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej, 

- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej przez członka rodziny 
osoby prowadzącej działalność rybacką albo zatrudnionego w rybactwie, 

- dla zakresu operacji 4.1.4 - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo 
przemysłowej : 

- kryterium 1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

- kryterium 2.3 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy infrastruktury obszaru 
działania NGR zgodnie z kierunkiem LSROR ? 

- operacja dotyczy renowacji i zabezpieczenia kąpielisk, 

- kryterium 2.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź była prowadzona 
działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie zatrudnieni w sektorze rybackim, 

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami mającymi bezpośrednią 
styczność z wodami, 

IX.5 Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybackiego albo ograniczenia zjawiska zaniku tego 
sektora na obszarze objętym LSROR.  

- dla zakresu operacji 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa : 

- kryterium 1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa, jego domownikiem albo 
zatrudnionym w rybactwie zgodnie z kryteriami art. 4.2 rozporządzenia o warunkach ? 

- kryterium 2.A.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź była prowadzona 
działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie zatrudnieni w sektorze rybackim, 

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami mającymi bezpośrednią 
styczność z wodami, 

- kryterium 2.B.2 Czy planowana operacja przyczyni się do popularyzowania idei promowanych w 
LSROR ? 

- popularyzuje tradycje rybactwa, 

- popularyzuje idee ekologii i ochrony przyrody, 

- aktywizuje młodzież poniżej 18 roku życia,  
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- dla zakresu operacji 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem : 

- kryterium 1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa, jego domownikiem albo 
zatrudnionym w rybactwie zgodnie z kryteriami art. 4.2 rozporządzenia o warunkach ? 

- kryterium 3.2 Wpływ projektu na dywersyfikacje źródeł dochodu sektora rybackiego i utrzymanie 
zatrudnienia na obszarze NGR 

- realizacja projektu doprowadzi do rozszerzenia działalności gospodarczej podmiotu rybackiego, 

- realizacja projektu doprowadzi do utrzymania stanowiska pracy, zagrożonego w związku z 
marginalizacją działalności rybackiej, 

- dla zakresu operacji 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa : 

- kryterium 1.2 Czy operacja jest zlokalizowana w miejscowościach w których jest bądź była 
prowadzona działalność rybacka, bądź zamieszkują ją mieszkańcy będący albo obecnie zatrudnieni w 
sektorze rybackim ? 

- kryterium 3.2 Wpływ projektu na poprawę jakości życia społeczeństwa i propagowanie 
przedsiębiorczości 

- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej, 

- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej przez członka rodziny 
osoby prowadzącej działalność rybacką albo zatrudnionego w rybactwie, 

- dla zakresu operacji 4.1.4 - Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo 
przemysłowej : 

- kryterium 1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa zgodnie z kryteriami art. 4.2 
rozporządzenia o warunkach, 

- kryterium 2.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź była prowadzona 
działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie zatrudnieni w sektorze rybackim, 

- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami mającymi bezpośrednią 
styczność z wodami, 

  - kryterium 3.1 Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego, albo odbudowę zniszczeń 
infrastruktury rybackiej powstałych w wyniku klęski żywiołowej 

- projekt wpłynie na przywrócenie stanu środowiska naturalnego uprzednio zdegradowanego albo 

- projekt wpłynie na zachowanie bioróżnorodności fauny wodnej albo zabezpieczenie i oznakowanie 
obiektów cennych przyrodniczo albo 

- projekt związany z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze rybackiej, 
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X. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR. 

Proces tworzenia LSROR obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy przygotowania 
osób zaangażowanych w proces tworzenia NGR do opracowania założeń programu i 
przedstawienia celów spójnych ze wsparciem w ramach osi 4 PO członkom stowarzyszenia. 
Drugi etap to okres budowy dokumentu z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów i 
przedstawicieli rybactwa oraz proces konsultacji jej zapisów. 

Etap I. Rozpoczęciem tego etapu były spotkania potencjalnych członków z osobami 
inicjującymi proces powstawania NGR. Spotkania miały charakter informacyjny, sprowadzały 
się do rozeznania możliwości zaimplementowania na terenie działania grupy idei i zakresów 
wsparcia przewidzianych w ramach osi 4 PO „Ryby 2007-2013”. Efektem spotkań było 
podjęcie decyzji o inicjacji stowarzyszenia oraz podjęciu wysiłków w celu stworzenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Począwszy od 20 sierpnia 2009 roku zainteresowana 
rozwojem NGR część członków stowarzyszenia rozpoczęła swój udział w cyklu szkoleń 
przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Agrolinia, które na zlecenie MRiRW 
przeprowadzało serię szkoleń dotyczących organizacji Lokalnych Grup Rybackich oraz 
teoretycznych podstaw budowy strategii. Po cyklu czterech szkoleń 32 osoby zaangażowane 
w organizowanie NGR otrzymało certyfikaty Agrolinii potwierdzające udział w szkoleniach.  

Tabela X.1 Szkolenia Agrolinii 

Data Szkolenia ws. LSROR 
2009-08-20 I szkolenie Agrolinii 
2009-09-02 II szkolenie Agrolinii 
2009-09-25 III szkolenie Agrolinii 
2009-10-19 IV szkolenie Agrolinii 

 Etap II. Prace nad tekstem Strategii rozpoczęły się po posiedzeniu Zarządu NGR w 
dniu 6 grudnia 2009 roku, na którym podjęto decyzję o budowie Strategii siłami społecznymi 
członków NGR wspartymi pracownikami gmin, pod redakcją członka stowarzyszenia – 
Przewodniczącego Komitetu, prowadzącego m.in. firmę konsultingową specjalizującą się w 
funduszach unijnych. W dniu 14 stycznia powołano grupę roboczą składającą się z 
Przewodniczącego Komitetu, dwóch członków Komitetu reprezentujących środowisko 
rybackie, członka Zarządu reprezentującego środowisko rybackie, dwie przedstawicielki gmin 
wchodzących w skład stowarzyszenia oraz członkini stowarzyszenia. Zespół wyłonił się na 
zasadzie oddolnej, społecznej inicjatywy członków NGR, jego zaangażowanie w pisanie 
Strategii miało charakter społeczny – ewentualny zwrot kosztów poniesionych w związku z 
jej tworzeniem uzależniony został od powodzenia wniosku o uznanie NGR.  

Metodyka prac, jaka została przyjęta przez siedmioosobowy zespół pracujący nad 
Strategią, polegała na przyjęciu ogólnych założeń rozwoju obszaru działania NGR, 
wynikających z założeń osi 4, rozmów z przedstawicielami sektora biorącymi udział w 
spotkaniach oraz ankiet wypełnianych przez członków wraz z deklaracjami członkowskimi. 
Dane wyjściowe do analizy cech gmin znajdujących się na terenie działania grupy, pochodziły 
z ankiet wypełnionych przez urzędy gminne, ich celem było potwierdzenie ogólnie znanych 
zjawisk społecznych i gospodarczych mających wpływ na formułowanie celów. Po 
zakończeniu wstępnej fazy budowy dokumentu zaplanowane zostały spotkania 
konsultacyjne, najpierw na terenie gmin o otwartej formule dostępu (poza członkami NGR 
zaproszeni zostali na nie przedstawiciele gmin, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych 
działających na terenie NGR – zwłaszcza w sektorze turystycznym). Ostateczna konsultacja 
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zapisów LSROR przeprowadzona została przy udziale Komitetu i Zarządu NGR, który miał 
również za zadanie przegłosowanie ewentualnych rozbieżności.  

Proces konsultowania w formule otwartej polegał na przedstawieniu obecnym 
kolejnych zapisów Strategii, zwłaszcza jej części operacyjnej (SWOT, cele, środki, 
preferowane zakresy operacji, podział środków) oraz bieżące uwzględnianie uwag, o ile ich 
kształt został zaakceptowany przez większość uczestników i koordynatora Strategii. W 
przypadkach, w których nie można byłoby osiągnąć konsensusu miał być sporządzany  
protokół rozbieżności, a o ostatecznym zapisie w strategii zdecydowałby Komitet i Zarząd w 
ostatnim etapie konsultacji (poprzez głosowanie). Podczas konsultacji podmioty rybackie 
wypełniały dodatkową ankietę związaną z potrzebą uzyskania danych odnośnie „rybackości” 
oraz potencjalnego zainteresowania przeprowadzaniem operacji wspartych przez NGR. Ze 
wszystkich spotkań konsultacyjnych sporządzone zostały protokoły znajdujące się w 
archiwach grupy oraz na stronie internetowej www.ngr.xl.pl 

Harmonogram prac nad redakcją LSROR  
2009-12-15 przyjęcie przez Zarząd NGR, założenia opracowywania LSROR w oparciu o ostatnią wersję 
nowelizacji rozporządzenia (która trafiła do konsultacji międzyresortowych w dniu 29.01.2010 r.), podjęcie 
decyzji o budowie LSROR przez przedstawicieli NGR pod redakcją Przewodniczącego Komitetu, 

2010-01-13 przyjęcie przez Zarząd NGR ogólnego kształtu LSROR, przygotowanej zgodnie z założeniami 
rozporządzenia i instrukcji budowy LSROR. Przyjęcie zasad organizacyjnych budowy strategii, 

2010-01-13 powołanie 5 osobowego zespołu pracującego nad kształtem strategii i zebraniem dokumentacji 
(zgodnie z listą załączników aktualną na 31.10.2009 r.), 

2010-01-20 postępy w LSROR – wstęp, wstępna część opisowa, analiza SWOT, wnioski z analizy SWOT, układ 
tematyczny całej strategii przystosowany do rozporządzenia i instrukcji, 

2010-01-20 spotkanie zespołu pracującego nad strategią w Tarnowie, podział zadań opracowanie ankiet i zasad 
konsultacji LSROR,  

2010-02-01 spotkanie zespołu w siedzibie NGR w Pile, synchronizacja prac, ustalenie zasad pracy zdalnej 
poprzez serwer FTP, ustalenie wstępnych dat konsultacji i dalszego harmonogramu prac,  

2010-02-05 spotkanie z przedstawicielami gmin w Trzciance ustalenie dat konsultacji terenowych, 

2010-02-10 zakończenie prac nad częścią opisową (ogólną) po uzyskaniu danych z ankiety dla gmin, ustalenie 
dostępnego miejsca na części opisowe dotyczące każdej z gmin, 

2010-02-12 zakończenie prac nad wstępną wersją części operacyjnej LSROR (SWOT, wnioski, cele, operacje, 
kryteria wyboru) 

2010-02-12 – godz. 11.00 – spotkanie konsultacyjne w Wieleniu (gminy Wieleń, Krzyż, Drawsko), 

2010-02-15 – godz. 12.00 - spotkanie konsultacyjne Gmina Szydłowo,  

2010-02-16 – godz. 10.00 – spotkanie konsultacyjne Gmina Wałcz, 

2010-02-17 – godz. 10.00 – spotkanie konsultacyjne Gmina Trzcianka, 

2010-02-18 – godz. 10.00 – spotkanie konsultacyjne gmina Człopa, 

2010-20-21 – zakończenie prac nad częścią operacyjną,  

2010-02-21 – zakończenie zbierania informacji o podmiotach rybackich i dokumentów, 

2010-02-23 - zakończenie prac na częścią proceduralną LSROR,  

2010-02-24 – finalne konsultacje LSROR spotkanie w siedzibie NGR w Pile (Komitet NGR, Zarząd) 

2010-02-25 – zakończenie prac na LSROR, walne zebranie NGR – przyjęcie LSROR,  

2010-02-21 – weryfikacja dokumentów przygotowanie wniosku, korekty, 

2010-02-27 – złożenie wniosku o uznanie Grupy jako LGR realizującą LSROR w MRiRW. 
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XI. Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR, terminy 
konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach wdrażania LSROR. 

Nadnotecka Grupa Rybacka planuje zorganizowanie czterech bloków po dwa konkursy dla 
zakresów operacji objętych podśrodkiem 4.1.2 i 4.1.3, oraz 4.1.1 i 4.1.4. Podśrodki 4.1.2 i 4.1.3 
dedykowane są przede wszystkim podmiotom gospodarczym. W ramach tych podśrodków nie mogą 
aplikować o wsparcie samorządy lokalne oraz inne podmioty nie mieszczące się w zakresie 
podmiotów gospodarczych i społecznych, o których wspomina § 1 pkt. 6 lit. c rozporządzenia o 
kryteriach. Aby zachować parytet podziału środków mówiący o konieczności przeznaczenia 
przynajmniej 50% budżetu LGR dla podmiotów gospodarczych i społecznych, przyjęto zasadę 
ogłaszania w pierwszej kolejności konkursu dla działań podśrodków 4.1.2 i 4.1.3, dopiero po 
zamknięciu konkursu ogłoszony zostaje konkurs dla działań podśrodka 4.1.1 i 4.1.4, z zastrzeżeniem, 
że podmioty nie mieszczące się w definicji podmiotów gospodarczych albo społecznych mogą ubiegać 
się o wsparcie do kwoty wyliczonej na podstawie wzoru w pierwszym bloku : 

Wkn+1i = (Wkngis + 0,15x(Bkn+(kn+1)))x0,35 
gdzie : 

Wkn+1i – maksymalne wsparcie dla podmiotów innych niż gospodarcze i społeczne w drugim konkursie bloku, 

Wkngis – wsparcie zawnioskowane przez podmioty społeczne i gospodarcze w pierwszym konkursie bloku , 

Bkn+(kn+1) – założony budżet dla bloku (obu konkursów w bloku), 

W kolejnych blokach : 

Wkn+1i = (Wkngis + Wbpgis+0,15x(Bkn+(kn+1)+bp))x0,35 
gdzie:  

Wbpgis – zawnioskowane wsparcie dla podmiotów gospodarczych i społecznych w poprzednich blokach, 

Bkn+(kn+1)+bp – suma założonych budżetów dla bloku obecnego i poprzednich, 

Ze względu na możliwy do osiągnięcia przez NGR budżet nie przewiduje się większej ilości 
konkursów, co skutkowałoby znacznym rozdrobnieniem kwot przeznaczonych na pomoc w ramach 
LSROR (ma to znaczenie zwłaszcza w inwestycjach infrastrukturalnych). Ze względu na konieczność 
rozliczenia programu do końca 2015 roku oraz terminy niezbędne na weryfikację wniosków o 
dofinansowanie i płatność ostatnie konkursy planowane są w 2014 r.  

XI.1 Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania- Tabela XI.1 

2010 2011 2012 2013 2014 
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały Lp. 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa, w tym: 

I - II 
III - 
IV 

I - II 
III - 
IV 

I - II 
III - 
IV 

I - II 
III - 
IV 

I - II 
III - 
IV 

1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa    X  X  X  X 

2 
Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem 

  X  X  X  X  

3 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa 

  X  X  X  X  

4 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 
5obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo 
przemysłowej 

   X  X  X  X 

 



 63 

XI.2 Działania informacyjne i promocyjne związane z wdrażaniem LSROR i ogłoszeniami 
konkursu 

 W celu zapewnienia jakości przepływu informacji oraz jawności funkcjonowania NGR 
wdrożone zostaną procedury zapewniające odpowiedni poziom informowania członków 
stowarzyszenia oraz społeczności lokalnych o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia 
wdrażania LSROR.  

Przykładem takiej procedury może być określenie priorytetów dla poszczególnych 
zakresów informacji: 

Tabela XI.2 Procedury informacyjne  
Priory
tet 

Rodzaj zdarzenia Sposób powiadomienia Krąg odbiorców Osoba 
odpowiedzialna 

1 Walne Zebranie Członków 
NGR 

List polecony + e-mail + telefon + 
potwierdzenie odbioru informacji 

Członkowie NGR Dyrektor biura NGR 

1 Zebrania Zarządu NGR List albo e-mail albo telefon + 
potwierdzenie odbioru informacji 

Członkowie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej, Przewodniczący 
Komitetu 

Dyrektor biura NGR 

1 Posiedzenia Komitetu List albo e-mail albo telefon + 
potwierdzenie odbioru informacji 

Członkowie Komitetu, Prezes 
NGR, zaproszeni goście 

Dyrektor biura NGR 

1 Ogłoszenie wyników 
konkursu 

List polecony + e-mail + telefon + 
potwierdzenie odbioru informacji 

Wnioskodawcy, Zarząd NGR, 
Urząd Marszałkowski 

Dyrektor biura NGR 

2 Ogłoszenie o konkursie na 
nabór wniosków 

e-mail, newsletter na www, wpis 
na www, list, ogłoszenia w prasie, 
ogłoszenia na stronach www gmin,  

Członkowie ngr, lista malingowa 
i newsletterowa, społeczności 
lokalnych gmin,  

Pracownik NGR 

2 Ogłoszenie o szkoleniach dla 
potencjalnych beneficjentów 

e-mail, newsletter na www, wpis 
na www, list, ogłoszenia w prasie, 
ogłoszenia na stronach www gmin,  

Członkowie ngr, lista malingowa 
i newsletterowa, społeczności 
lokalnych gmin,  

Pracownik NGR 

2 Ogłoszenie o inicjatywach 
edukacyjnych i szkoleniowych 
wspieranych przez NGR 

e-mail, newsletter na www, wpis 
na www, list, ogłoszenia w prasie, 
ogłoszenia na stronach www gmin,  

Członkowie ngr, lista malingowa 
i newsletterowa, społeczności 
lokalnych gmin,  

Pracownik NGR 

2 Ogłoszenia o imprezach i 
inicjatywach promocyjnych 
organizowanych albo 
współorganizowanych przez 
NGR 

e-mail, newsletter na www, wpis 
na www, list, ogłoszenia w prasie, 
ogłoszenia na stronach www gmin,  

Członkowie ngr, lista malingowa 
i newsletterowa, społeczności 
lokalnych gmin,  

Pracownik NGR 

3 Udział NGR w targach, 
imprezach promocyjnych, 
branżowych albo 
szkoleniowych 

Strona www, newsletter Społeczności lokalne Pracownik NGR 

3 Informacje o zmianach w 
strukturze NGR, przepisów 
związanych z jej 
funkcjonowaniem, procedur 

Strona www, newsletter Społeczności lokalne, 
członkowie NGR 

Pracownik NGR 

Powyższa tabela jest przykładem procedury informacyjnej, której stosowanie będzie 
obowiązkiem pracowników NGR. Ważnym elementem procedury informacyjnej jest 
systematyczne zbieranie danych kontaktowych do potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza 
podczas imprez promocyjnych czy inicjatyw szkoleniowych. Istotne jest zamieszczenie na 
listach obecności pola, w którym uczestnik może zaznaczyć odpowiedź na pytanie „czy 
chcesz być informowany o inicjatywach oraz wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem 
NGR ?”. Kontakt do osób wyrażających taką wolę powinien zostać przeniesiony do 
elektronicznej listy mailingowej - z czasem tworzącej bazę kontaktową NGR. Należy także 
zadbać o odpowiednią funkcjonalność serwisu internetowego NGR. W jego układzie 
funkcjonalnym powinien pojawić się newsletter umożliwiający automatyczne rozsyłanie 
informacji do wszystkich, którzy się do niego zapiszą. Serwis powinien posiadać również bazę 
danych umożliwiającą rejestrowanie się użytkowników oraz forum, na którym możliwa 
będzie bieżąca wymiana informacji pomiędzy użytkownikami. 
 Ogłoszenie o konkursie i naborze wniosków, jako najważniejsze wydarzenie 
wymagające szczególnie szerokiego upowszechnienia poza wskazanymi kanałami dystrybucji 
będzie również rozpowszechniane przez Urzędy Marszałkowskie, co zostało zapisane w 
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rozporządzeniu. Dodatkowo należy nawiązać kontakt z serwisami i prasą specjalizującą się w 
funduszach unijnych, które to media są szczególnie penetrowane przez potencjalnych 
beneficjentów. Szerokie rozpowszechnianie informacji jest podstawowym warunkiem 
skutecznego wdrożenia LSROR i zrealizowania zaplanowanych operacji.  
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XII. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania NGR: 

NGR, jako stowarzyszenie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, 
powołane zostało do realizacji celów statutowych spójnych z ideą realizacji osi 4 PO „Ryby” 
2007-2013. Podstawowym dokumentem strategicznym, który oprócz statutu wyznacza cele i 
obowiązki dla stowarzyszenia jest niniejsza Strategia. Poza operacjami wybranymi z 
wachlarza operacji możliwych do wsparcia o jakich mowa w „rozporządzeniu o warunkach”, 
Strategia przewiduje dodatkowe elementy mające gwarantować spójność celów osiąganych 
poprzez wspierane operacje z ideą rozwoju przyjętą przez społeczność lokalną na etapie 
budowy LSROR. Tymi elementami są: preferowanie operacji wymienionych w pkt V.4 LSROR, 
do czasu osiągnięcia wskaźników realizacji celów określonych w pkt VI.2 LSROR, opracowanie 
koncepcji zintegrowanej promocji obszaru działania NGR, której celem będzie 
ukierunkowanie strumienia finansowego przeznaczonego na promocję oraz inicjowanie 
inicjatyw określonych jako „inkubatory przedsiębiorczości” i „mała ojczyzna”, których celem 
będzie ukierunkowanie środków przeznaczonych na operacje szkoleniowe i edukacyjne. 
Założenia zintegrowanej promocji obszaru działania, „inkubatorów przedsiębiorczości” oraz 
„małej ojczyzny”, znajdują się w załącznikach do LSROR.  

Ważnym elementem funkcjonowania biura NGR, będzie odpowiednia polityka 
kadrowa oraz szkoleniowa, której efektem będzie budowa zaplecza gwarantującego 
wsparcie potencjalnych beneficjentów zarówno w kontekście informowania o możliwościach 
wsparcia i celach LSROR, jak i samego procesu aplikacji począwszy od wypełniania wniosków 
po weryfikacje dokumentów. Aby to osiągnąć należy odpowiednio pokierować procesem 
naboru pracowników oraz zagwarantować im szkolenia zarówno w tematyce związanej z 
LSROR i Programem Operacyjnym „RYBY” 2007-2013, jak i zagadnień związanych z 
technikami interpersonalnymi czy „coaching’iem”. 

XII.1 Elementy funkcjonowania stowarzyszenia oraz wdrażania LSROR podlegających ocenie. 

Działalność biura NGR oraz zadania własne stowarzyszenia : 

Zadania niezbędne dla osiągnięcia odpowiedniego potencjału administracyjnego i 
merytorycznego biura NGR :  

- przeprowadzenie profesjonalnego naboru pracowników zgodnie z harmonogramem 
przyjętym w rozdziale XIV LSROR, 

- przeprowadzenie serii szkoleń pracowników NGR : 

 - w zakresie LSROR i założeń osi IV PO – przez członków NGR zaangażowanych w 
proces budowy NGR i LSROR, 

 - w zakresie zdolności interpersonalnych i „coaching’u” przez wyspecjalizowane 
podmioty zewnętrzne  

- przygotowanie szczegółowych wytycznych dla programu zintegrowanej promocji obszaru 
działania NGR przed ogłoszeniem I konkursu na wybór operacji przez organy Stowarzyszenia 
we współpracy z zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi podmiotami, 

- przygotowanie szczegółowych wytycznych dla programu „inkubatory przedsiębiorczości” 
przy udziale wyspecjalizowanych jednostek działających na rzecz aktywizacji zawodowej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przed ogłoszeniem I konkursu, 

- przygotowanie szczegółowych wytycznych dla programu „mała ojczyzna” przy udziale 
partnerów społecznych NGR - przed ogłoszeniem I konkursu, 
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Tabela XII.1 Elementy funkcjonowania biura podlegające ocenie : 

lp Element 
podlegający 

ocenie 

Okresy 
przeprowadzania 

ocen 

Kryteria oceny Metoda oceny Sposoby realizacji 
wniosków 

pokontrolnych 

1 Wsparcie 
informacyjne 
społeczności 
lokalnych w 

zakresie LSROR i 
założeń osi 4 PO 

- co najmniej raz 
na 6 m-cy 

- ilość przeprowadzonych 
szkoleń zbiorowych 

- ilość przeszkolonych 
osób 

- listy obecności ze 
szkoleń zbiorowych 

- ankiety wypełniane 
przez osoby 

indywidualne  

- dodatkowe szkolenia 
dla pracowników NGR 

- wymiana kadry 
pracowniczej 

2 Wsparcie 
beneficjentów w 

procesie 
aplikacyjnym 

- jeden raz po 
zakończeniu 

każdego 
konkursu (po 
podpisaniu 

umów) 

- odsetek kompletnych 
wniosków złożonych do 

oceny Komitetu 

- odsetek wniosków 
uzyskujących wsparcie po 

weryfikacji UM 

- sprawozdania z 
konkursów 

- informacje z UM 
dotyczące 

podpisanych umów o 
dofinansowanie 

- dodatkowe szkolenia 
dla pracowników NGR, 

weryfikacja kart 
informacyjnych 

projektów 

- wymiana kadry 
pracowniczej 

3 Wsparcie pracy 
Komitetu NGR 
podczas oceny 

wniosków 

- jeden raz po 
zakończeniu 

każdego 
konkursu 

- ocena punktowa 
członków Komitetu 

- ankieta oceniająca 
pracę biura NGR 

wypełniania przez 
członków Komitetu 

- dodatkowe szkolenia 
pracowników 

- weryfikacja procedur 
oceny wniosków 

4 Funkcjonowanie 
polityki 

informacyjnej 
NGR (pracownik 

NGR albo 
podmiot 

zewnętrzny) 

- co najmniej raz 
na 6 m-cy 

- ilość mediów 
zamieszczających 

informacje o konkursach 

- bieżące aktualizowanie 
stron internetowych 

- poziom informacji o 
aktywności innych 

podmiotów realizujących 
komplementarne 

programy wskazane w 
pkt XIII LSROR 

- sprawozdanie 
Dyrektora biura NGR, 
ankiety oceny pracy 

pracownika NGR 

- wymiana kadry 
pracowniczej 

- zmiana podmiotu 
zewnętrznego 

świadczącego usługi 

- wykorzystanie sankcji 
przewidzianych w 

Kodeksie Pracy 

5 Wsparcie 
programu 

zintegrowanej 
promocji obszaru 
NGR (pracownik 

NGR albo 
podmiot 

zewnętrzny) 

- co najmniej raz 
na 6 m-cy  

- utrzymywanie stałego 
kontaktu z komórkami 
samorządów lokalnych 

albo podmiotów 
realizujących 

komplementarne 
programy wskazane w 

pkt XIII LSROR, 

- bieżąca aktualizacja 
bazy informacyjnej 
dotyczącej imprez i 

inicjatyw promocyjnych 
w regionie, kraju i za 

granicą 

Sprawozdanie 
Dyrektora biura NGR, 
ankiety oceny pracy 

pracownika NGR 

- - wymiana kadry 
pracowniczej 

- zmiana podmiotu 
zewnętrznego 

świadczącego usługi 

- wykorzystanie sankcji 
przewidzianych w 

Kodeksie Pracy  

Wdrażanie LSROR na obszarze działania NGR : 

Ocena wdrażania LSROR na terenie działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej dotyczyła 
będzie przede wszystkim każdorazowej analizy efektów konkursów, w przełożeniu na 
realizację wskaźników realizacji celów będących miernikami efektów końcowych osiąganych 
poprzez wsparcie konkretnych operacji. Poza oceną wniosków o dofinansowanie co do ich 
zgodności z LSROR oraz jakości ich wpływu na realizację celów (poprzez ocenę punktową), 
podstawowym zadaniem Komitetu będzie odpowiednie kierunkowanie działalności biura 
NGR i weryfikacja kart oceny operacji (opisana w jednym z kolejnych podpunktów). 
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Odpowiednia reakcja ze strony Komitetu będzie wymagana w przypadku, kiedy efekty 
realizowanych operacji nie będą prowadziły wyraźnie w kierunku wyznaczonym przez LSROR 
co może się stać w kilku przypadkach : 

- wartość operacji zgłoszonych do wsparcia jest niższa albo zbliżona do kwoty 
budżetu przewidzianej dla danego konkursu – co oznacza zakwalifikowanie do wsparcia 
wszystkich operacji spełniających kryteria brzegowe i poprawnych formalnie, bez względu na 
ich jakość pod kątem realizacji celów NGR – powodem takiej sytuacji może być zbyt mała 
aktywność informacyjna biura NGR i zbyt małe zainteresowanie aplikowaniem przez 
beneficjentów, co powinna wykazać ocena pracy biura wskazana w poprzednim punkcie i co 
powinno się przełożyć na odpowiednie działania poprawiające tą sferę działalności biura. 

- mimo dużej ilości wniosków o wsparcie złożonych w danym konkursie i wyboru do 
realizacji tych najwyżej punktowanych, efekty realizacji operacji nie prowadzą do osiągnięcia 
wskaźników realizacji celów albo prowadzą do ich realizacji w sposób niewystarczający – 
powodem może być złe dopasowania kryteriów wyboru operacji albo ich punktacja – ocena 
wskazująca na tego typu zjawisko powinna w efekcie prowadzić do weryfikacji kart oceny 
operacji. 

- efekty realizacji operacji wspartych w danym konkursie przyczyniły się do 
osiągnięcia tylko części wskaźników realizacji celów (np. osiągnięta została liczba nowych 
miejsc noclegowych) jednocześnie inne wskaźniki nie zostały zrealizowane (np. brak operacji 
prowadzących do utworzenia nowych atrakcji turystycznych) – ocena wskazująca na tego 
typu zjawisko powinna w efekcie prowadzić do zmiany punktacji w karcie oceny projektu, tak 
aby nie punktować już efektu który został osiągnięty przy jednoczesnym przeniesieniu 
preferencji na poprawę wskaźników realizacji jeszcze nie osiąganych.  

- w przypadku realizacji programu zintegrowanej promocji, ideą jest takie 
ukierunkowanie środków finansowych przewidzianych dla wsparcia promocji obszaru NGR, 
które pomoże osiągnąć jak najszerszy efekt marketingowy. Głównym mechanizmem takiego 
działania ma być efekt skali osiągnięty dzięki zintegrowaniu w jednym projekcie wielu 
rozproszonych inicjatyw marketingowych prowadzonych już na terenie działania NGR, oraz 
wsparciu nowych wpisujących się w te ramy. Poza operacjami wspartymi w ramach 
poddziałania 4.1.1.f, znaczna część środków wewnętrznych stowarzyszenia (działania 4.1.5 i 
4.2) powinna zostać przeznaczona na tego typu działalność. Jest to wniosek wynikający z 
procesu konsultacji LSROR, a jego niedotrzymanie powinno skutkować przesunięciem części 
środków wewnętrznych Stowarzyszenia na działania operacyjne albo weryfikację programu 
zintegrowanej promocji w celu lepszego dopasowania jego założeń do bieżącej sytuacji 
rynkowej.  

Tabela XII.2 Elementy wdrażania LSROR podlegające ocenie : 

lp Element podlegający 
ocenie 

Okresy 
przeprowadz

ania ocen 

Kryteria oceny Metoda oceny Sposoby realizacji 
wniosków 

pokontrolnych 

1 Realizowanie celów 
LSROR poprzez 

wypełnianie wskaźników 
realizacji celów w 
poszczególnych 

konkurach 

- jeden raz po 
każdym 

konkursie 

- poziom realizacji 
wskaźników dla 
poszczególnych 

zakresów działań 

- zestawienia 
zbiorcze 

wskaźników 
realizacji po 

podpisaniu umów 
o dofinansowanie 

przez UM 

- kontrola procesu 
rozpowszechniania 

informacji w ramach 
działalności biura NGR 

- zmiana punktacji 
oceny operacji 

- weryfikacja kart 
oceny operacji 
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2 Ocena programu 
„inkubatory 

przedsiębiorczości” 

- jeden raz po 
każdym 

konkursie  

- odsetek operacji 
realizowanych w 

ramach podśrodka 
4.1.3 i 4.1.2 

wykorzystujących 
zalecenia inkubatorów 

przedsiębiorczości  

- zestawienia 
zbiorcze efektów 
realizacji operacji 
opracowanych na 

podstawie 
wniosków o 

dofinansowanie 
składanych w NGR 

kontrola procesu 
rozpowszechniania 

informacji w ramach 
działalności biura NGR 

- dodatkowe szkolenia 
aktywizujące 

społeczności lokalne 

- weryfikacja założeń 
programu „inkubatory 

przedsiębiorczości”  

3  Ocena realizacji 
programu zintegrowanej 

promocji 

- co najmniej 
raz na 6 m-cy 

- odsetek operacji 
wpisujących się w 

program zintegrowanej 
promocji obszaru 

- poziom wykorzystania 
środków wewnętrznych 
NGR poświęconych na 

realizację programu 
zintegrowanej promocji  

- udział w 
przewidzianych 

imprezach 
promocyjnych  

- zestawienia 
zbiorcze efektów 
realizacji operacji 
opracowanych na 

podstawie 
wniosków o 

dofinansowanie 
składanych w NGR 

- sprawozdania z 
działalności 

stowarzyszenia 

 

- weryfikacja 
programu 

zintegrowanej 
promocji 

- zmiana podmiotu 
zewnętrznego 

realizującego zadania 
promocyjne 

- przesuniecie środków 
z poddziałań 4.1.5 i 4.2 
na pozostałe działania.   

4 Ocena programu „małej 
ojczyzny”  

- jeden raz po 
każdym 

konkursie  

- odsetek operacji 
wpisujących się w 

założenia programu 
„mała ojczyzna” 

- zestawienia 
zbiorcze efektów 
realizacji operacji 
opracowanych na 

podstawie  
wniosków o 

dofinansowanie 
składanych w NGR 

- sprawozdania z 
realizacji projektu 

(ankiety 
uczestników) 

- weryfikacja założeń 
programu „mala 

ojczyzna” 

- wzmożenie polityki 
informacyjnej w 

zakresie projektów 
szkoleniowych i 

edukacyjnych przez 
biuro NGR 

5 Ocena okresowa 
realizacji budżetu w 

ramach poszczególnych 
zakresów operacji 

wymienionych w tabeli 
VII.4 

- na 
zakończenie 
dwuletniego 

okresu 
wdrażania 

LSROR 

- odsetek wykorzystania 
budżetu na 

poszczególny zakres 
działań (tabela VII.4) 

- okresowe 
sprawozdania z 
realizacji LSROR 
opracowane na 

podstawie 
informacji z UM o 

podpisanych 
umowach na 

dofinansowanie 

- przesunięcia środków 
pomiędzy zakresami, 

wraz z aktualizacją 
LSROR i 

aneksowaniem umowy 
o realizację LSROR  

XII.2 Kryteria, według których będzie przeprowadzana ocena realizacji LSROR i 
funkcjonowania NGR;  

 Ogólne kryteria oceny realizacji LSROR i funkcjonowania NGR wskazane zostały w pkt. 
XII.1 LSOROR (w tabelach). Uszczegółowienie kryteriów oceny będzie miało miejsce w trakcie 
opracowywania szczegółowych procedur oceny, których stworzenie będzie zadaniem 
Dyrektora biura we współpracy z Zarządem i Komitetem NGR. Zakres oceny i szczegółowość 
kryteriów może być poszerzony względem zaproponowanych w poprzednim podpunkcie, 
jednak musi realizować zapisy pkt. XII LSROR jako minimum, za co odpowiedzialny będzie 
Dyrektor biura NGR. 
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XII.3 Czas, okres i sposób dokonywania ewaluacji działania NGR i wdrażania LSROR 

 Minimalny interwał oceny poszczególnych elementów, sposób ich weryfikacji oraz 
rodzaje reakcji na wnioski wynikające z oceny zaproponowane zostały w pkt. XII.1 w 
tabelach. Podobnie, jak w podpunkcie powyżej jest to minimalny zakres oceny, który może 
zostać poszerzony w trakcie funkcjonowania NGR. Metodą, która zostanie zastosowana już 
od początku funkcjonowania grupy będzie obowiązek pisemnego formułowania uwag i 
wniosków z każdego z etapów działalności biura i Komitetu oraz zasada bieżącego 
korygowania i poprawiania procedur będących w gestii Dyrektora biura albo organów NGR 
(ankiety wypełniane przez pracowników NGR lub członków Komitetu podczas posiedzeń 
Komitetu i innych zadaniach planowych albo pisemne wnioski będące wynikiem uwag, co do 
codziennych obowiązków i zadań pracowników). Obowiązkiem Dyrektora biura będzie 
opracowanie szeregu ankiet obejmujących wszystkie elementy oceny działania biura 
wskazane w pkt. XII.1. Ankiety i/albo odpowiednie sprawozdania z realizacji operacji 
wymagane będą również przy wspieraniu wszystkich projektów miękkich (wpisujących się w 
projekty wewnętrzne NGR – „Zintegrowana promocja”, „Inkubatory przedsiębiorczości”, 
„Mała ojczyzna”). Generalną zasadą działalności całego NGR i jego biura będzie dążenie do 
ciągłego rozwoju i poprawiania jakości działania poprzez ciągłe weryfikowanie procedur i 
zasad działania, zwłaszcza w wyniku wniosków wynikających z kontroli. 

XII.4 Procedury bieżącej weryfikacji jakości LSROR oraz jej ewentualnej aktualizacji 

   Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich jest dokumentem realizującym wizję 
rozwoju obszaru działania NGR wynikającą z postulatów przedstawicieli lokalnych 
społeczności biorących udział w procesie budowy NGR i LSROR i mieszczących się w ramach 
założeń osi 4 PO „Ryby” 2007-2103 oraz innych przepisów i ram prawnych w Polsce. 
Wdrażając LSROR w ciągu sześciu lat pozostałych do 2015 roku, należy brać pod uwagę 
możliwość zmiany okoliczności, uwarunkowań czy nowelizację przepisów wykonawczych 
dotyczących działania LGR. Wymaga to ciągłego monitoringu przepisów, który będzie 
kolejnym obowiązkiem Dyrektora biura. Także elementy bieżącego funkcjonowania grupy, 
których działanie będzie ograniczane przez bariery legislacyjne powinny być przedmiotem 
analizy i interpelacji do instytucji pośredniczącej i zarządzającej w celu dostosowania 
przepisów do realiów. Również czynniki zewnętrzne mogą być stymulatorem zmian zarówno 
przepisów wykonawczych, jak i samej Strategii. Przykładem takiej sytuacji może być 
konsultowany obecnie projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
który umożliwia prowadzenie działalności polegającej na produkcji żywności regionalnej w 
ograniczonym zakresie, bez konieczności rozszerzania działalności rolnej (w kręgu 
beneficjentów planowanych zmian znajdą się również gospodarstwa rybackie). Takie 
rozwinięcie działalności idealnie wpisuje się w cele NGR (rozwój dodatkowej działalności 
podmiotów rybackich, rozwój rynku lokalnych wyrobów w tym rybnych, podnoszenie 
wartości dodanej produktów rybactwa), nie może jednak uzyskać wsparcia ze względu na 
brak konieczności formalnego poszerzenia działalności. Odpowiednia zmiana przepisów 
wykonawczych konstytuujących LGR w Polsce wydaje się być w tej kwestii niezbędna.  
 Aby zachować odpowiednią jakość i aktualność LSROR Dyrektor biura zobowiązany 
będzie do ciągłego minitoringu przepisów prawa z zakresów mających styczność z 
działalnością NGR. Raz na sześć miesięcy sporządzony zostanie przez niego raport w tej 
sprawie, który będzie podstawą decyzji Zarządu NGR co do ewentualnej aktualizacji Strategii. 
Ponieważ Strategia budowana była przez członków Stowarzyszenia, w większości pełniących 
funkcję członków Komitetu, poproszeni oni zostaną o podjęcie prac niezbędnych do jej 
zaktualizowania, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Ewentualne aktualizacje Strategii 
prowadzone będą przy szerokim udziale lokalnych społeczności, wymagały będą również 
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akceptacji Walnego Zebrania Członków i anektowania umowy z Instytucją Zarządzającą. 
Ewentualne wnioski, co do preferowanych zmian przepisów wykonawczych i procedur 
stosowanych przez instytucje nadrzędne, przesyłane będą w formie wniosków albo 
interpelacji do właściwych instytucji po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia bądź 
przedstawiane będą w formie wniosków podczas spotkań, seminariów czy konferencji 
poświęconych LGR i wdrażaniu PO „Ryby” w Polsce. 
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XIII. Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze 
objętym LSROR w ramach innych programów i strategii. 

W celu zapewnienia spójności LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na 
obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii, dogłębnej analizie poddane zostały 
następujące dokumenty: 

– Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, 

– Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, 

– Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim, 

– strategie rozwoju powiatów pilskiego, wałeckiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, 

– strategie rozwoju poszczególnych gmin członkowskich Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, 

– Lokalna Strategia Rozwoju LGD Krajna nad Notecią 

– Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 

– Strategia Stowarzyszenia LGD „Lider Wałecki”. 

Wymienione powyżej dokumenty o charakterze strategicznym uwzględnione zostały w 
procesie określania celów i przedsięwzięć NGR. LSROR wyraźnie wykazuje powiązania, spójność i 
komplementarność z celami i planami działań gmin wchodzących w skład NGR, stowarzyszeniami 
istniejącymi na terenie objętym LSROR oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. 

Kierunki działań oraz cele NGR zgodne są ze „Strategią Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku” uchwaloną 19.12.2005 roku. Wyraźny jest zwłaszcza związek LSROR z 
celem 1.8 Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego: „Restrukturyzacja obszarów i sektorów o 
niewłaściwym potencjale rozwojowym”, którą zamierza się osiągnąć przez wspieranie rozwoju 
pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich. Natomiast cel operacyjny 2.4.: ”Zwiększenie efektywności 
wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa” przewiduje się osiągnąć m.in. poprzez 
zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacyjnych w gospodarce regionu. 

Również Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w swoich celach 
strategicznych zawiera działania zmierzające w tym samym kierunku, co cele LSROR. Przykładem 
może być m.in.: „poprawa stanu rynku pracy poprzez tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia 
oraz rozwój współpracy międzyregionalnej, a zwłaszcza współpraca z regionami o podobnej strukturze 
społeczno-gospodarczej i warunkach geograficznych”. Wśród sześciu celów strategicznych Strategii 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego znalazły się takie zbieżne kierunki jak: wzmocnienie 
przestrzennej konkurencyjności regionu, wzrost tożsamości i społecznej spójności regionu. W 
realizacji celu głównego nr 5 „Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności” wyznaczono bardzo 
spójne z celami NGR cele kierunkowe: rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych oraz budowanie 
społeczeństwa uczącego się. 

Kierunki działań oraz cele NGR zmierzające ku dywersyfikacji dochodów podmiotów rybackich 
wykazują również zbieżność ze strategią Rozwoju Gminy Wałcz w celu strategicznym nr 3: „Rozwój 
alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego 
otoczenia rolnictwa”. Samorząd Gminy zabiega o większą dywersyfikację lokalnej gospodarki, gdyż na 
terenie gminy Wałcz zdecydowanie dominuje sektor rolniczy. Rybactwo, jako jedna z form działalności 
rolniczej znakomicie wpisuje się w ten cel. 
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Strategia Rozwoju Gminy Wałcz zmierza w tym samym kierunku, co cele wskazane w LSROR 
wspominając o szansie na wzrost gospodarczy obszaru poprzez rozwijanie funkcji turystycznych. 
Władze samorządowe zamierzają promować wizerunek gminy o czystym środowisku naturalnym. 
Zwracają dużą uwagę na rozwój bazy noclegowej dla potencjalnych turystów, a także wspomaganie 
prywatnych przedsiębiorców organizujących atrakcje turystyczne. Zgodności LSROR dotyczącej 
poprawy dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych, w tym ułatwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym doszukać się można również w celu szczegółowym nr 4.1 w/w Strategii - 
„Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej”. W dokumencie wspomniano o poprawie 
infrastruktury turystycznej gminy uwzględniającej zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych 
terenów, dużych skupisk leśnych oraz jezior: Bytyń, Zdbiczno, Raduń, Businowskie Duże, Zamkowe, 
Łubianka oraz Krępsko Górne. Wśród zadań Gmina Wałcz wymienia podjęcie współpracy z gminami 
sąsiednimi w celu przygotowania wspólnego produktu turystycznego oraz jego promocji. Natomiast 
cel szczegółowy nr 4.2 „Rozwój działalności agroturystycznej” przyczynić się ma do 
najefektywniejszego wykorzystania potencjału agroturystycznego gminy. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” wśród swych aktywności przedstawia 
przedsięwzięcie zwane „Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej”. Założeniem przedsięwzięcia jest 
rozwój tej formy wypoczynku zbiorowego na obszarze LGD. Partnerom LGD zależy na powstaniu 
nowych, jak również modernizacji i ulepszeniu istniejących gospodarstw agroturystycznych. 
Przedsięwzięcie ma przyczynić się między innymi do komplementarności usług oraz zwiększenia 
atrakcyjności krajobrazu wiejskiego na rzecz wzrostu zainteresowania turystyką wiejską. Spójność z 
NGR – gminy Człopa i Wałcz. 

 W przedsięwzięciu „Rozwój turystyki kwalifikowanej” LGD „Krajna” zmierza się do 
uatrakcyjnienia terenu poprzez propagowanie ogólnie pojętej turystyki. Obszar LGD „Krajna” posiada 
odpowiednie warunki do uprawiania niektórych rodzajów turystyki kwalifikowanej, m.in.: kajakowej, 
rowerowej, konnej czy wodnej. Spójność z NGR – Gmina Szydłowo.   

Cel szczegółowy nr 4.2 LSROR: „Rozwój działalności agroturystycznej” zbieżny jest ze Strategią 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Strategia powiatu zakłada 
podjęcie działań w kierunku wykorzystania położenia geograficznego i walorów przyrodniczych 
powiatu dla rozwoju turystyki i rekreacji. Kierunki działania samorządu zmierzają ku aktywowaniu 
turystyki rzecznej: odbudowę szlaków, wykorzystanie walorów turystycznych kompleksów leśnych i 
wodnych, jako alternatywę dla gospodarstw rolnych i rybackich. Spójność z NGR – gminy: Drawsko, 
Krzyż Wlkp., Trzcianka i Wieleń. 

Również strategia rozwoju gminy Człopa w realizacji swojej misji podejmuje działania na rzecz 
stworzenia wizerunku gminy, jako rynku turystycznego. Stawia na rozwój funkcji turystyczno-
rekreacyjnych gminy oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności usług turystycznych. Przewiduje się 
stworzenie bazy letniskowej, rekreacyjnej oraz sportowej. Gmina przywiązuje ogromną wagę do 
promowania walorów wypoczynkowych wychodząc z założenia, iż sama ich obecność nie ściągnie 
klientów. Jednym z priorytetów w działalności samorządu gminnego jest wspieranie rozwoju 
działalności gospodarczej, jako bardzo istotnego elementu walki z bezrobociem. W przypadku Człopy 
szczególna uwaga zwrócona jest m.in. na grupy działalności gospodarczej: usługi turystyczne oraz 
rolnictwo. 

Analizując cele oraz działania planowane albo już realizowane na obszarze objętym LSROR 
wyraźnie widać, iż działania te są zbieżne z celami LSROR. Wszystkie organizacje i samorządy widzą 
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potencjał w atrakcyjnym turystycznie położeniu geograficznym obszaru działania. NGR jest 
przekonana, iż wspólne, różnorodne działania zmierzające do osiągnięcia tych samych celów mogą 
przynieść wymierne korzyści w krótszym czasie. 

Trzeba zaznaczyć, iż NGR nie dubluje żadnych działań ze wspomnianych powyżej strategii. 
Wynika to głównie z tego, iż strategie samorządów terytorialnych, obejmując szerokie spektrum 
spraw ważnych społecznie, koncentrują się głównie na budowie i rozwoju tzw. dużej infrastruktury: 
dróg, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, dużych inwestycji 
turystycznych i sportowo rekreacyjnych, dużych przedsięwzięć pozainwestycyjnych.  Gminy oraz inne 
stowarzyszenia promują turystykę ogólnie pojętą, natomiast LSROR ma na celu skupienie się wokół 
turystyki około-rybackiej. Ważnym zadaniem biura NGR będzie ciągłe monitorowanie konkursów LGD 
znajdujących się na terenie działania NGR, w celu wyłowienia inicjatyw - zwłaszcza realizowanych 
przez samorządy lokalne. Efektem takiej analizy będzie odpowiednie ukierunkowanie lokalnych 
samorządów tak, aby podejmowały one inwestycje w infrastrukturę, która będzie dopełniała 
inicjatywy wspierane w ramach innych działań, zwłaszcza ukierunkowane na rozwój infrastruktury 
około-rybackiej i służącej turystyce wodnej. Bardzo ważnym elementem działania Stowarzyszenia 
będzie skonstruowanie zintegrowanego planu promocji obszaru działania, który musi uwzględniać 
synchronizację działań promocyjnych NGR i lokalnych LGD, zwłaszcza w odniesieniu do terenów 
wspólnych. Drugim aspektem zintegrowanej promocji będzie podjęcie działań mających na celu 
wykorzystanie materiałów i inicjatyw promocyjnych organizowanych przez samorządy wchodzące w 
skład NGR. Druga ważna inicjatywa, która ma zostać podjęta w ramach działalności NGR - to program 
aktywizacji społeczności lokalnych oraz inicjowanie lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości. 
Inicjatywa ta ma być uzupełnieniem innych lokalnych albo ogólnopolskich programów społecznych 
wykorzystujących środki z EFS, a także funduszy na walkę z bezrobociem. 
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XIV. Schemat organizacyjny NGR, określenie zadań wynikających z wdrażania LSROR, 
określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w przypadku, 

gdy NGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów 
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

NGR jest stowarzyszeniem powołanym do realizacji osi 4 PO „Ryby 2007-2013”. W 
założeniach Stowarzyszenia nie przewidziano ubiegania się o możliwość realizacji innych 
strategii, co wynika z faktu dużej specjalizacji sektorowej idei LGR (silnego powiązania z 
branżą rybacką) oraz jej kształtu terytorialnego (na obszarze działania NGR funkcjonują już 
trzy LGD realizujące strategie finansowane przez PROW). O ile przewidziana jest współpraca 
z lokalnymi LGD, zwłaszcza przy konsolidacji działań promocyjnych oraz aktywizacji 
zawodowej społeczności, nie istnieje możliwość nakładania się pomocy przy realizowaniu 
tych zadań.  

W chwili składania wniosku o uznanie LGR, liczba wniosków na wsparcie działań 
wspólnych oraz promocję w ramach osi 3 PO przekracza już budżet przewidziany na te 
działania na lata 2007-2013. Oznacza to brak praktycznej możliwości wnioskowania NGR w 
ramach tej osi, wymienione wyżej działania są jedynymi możliwymi działaniami w ramach 
innych osi priorytetowych PO „Ryby” 2007-2013, których realizacja mogłaby wpisywać się w 
cele statutowe NGR. W przypadku realokacji środków na wymienione działania osi 3 albo 
pojawienia się możliwości aplikowania w ramach innych programów rozwoju, 
Stowarzyszenie podejmie próby uzyskania dodatkowego wsparcia zadań wynikających z 
niniejszej Strategii i Statutu. W takim przypadku Stowarzyszenie będzie zewnętrznym 
wnioskodawcą. Aby uniknąć nakładania się pomocy konieczne będzie opracowanie 
odpowiednich procedur wykluczających taką możliwość. Jedyne ryzyko nakładania się 
pomocy istnieje w przypadku realizacji operacji, w której koszty zaliczono wydatki 
kwalifikowalne o charakterze administracyjnym podlegające dofinansowaniu z osi 4 w 
ramach środków na działalność LGR. Przed podjęciem działań należy wyłączyć te koszty z 
wniosku o dofinansowanie planowanej operacji, a w przypadku, kiedy nie jest to możliwe, 
pomniejszenia o tą kwotę wniosku o zwrot kosztów funkcjonowania NGR.  

W dniu przyjęcia LSROR nie są planowane działania NGR mogące uzyskać wsparcie z  
innych, poza osią 4 PO „Ryby” 2007-2013 r., programów pomocowych. W przypadku 
pojawienia się takiej możliwości wymagane jest przyjęcie stosownej procedury 
zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

XIV.1. Potencjał i schemat administracyjny NGR, kompetencyjny plan wdrażania LSROR 

Nadnotecka Grupa Rybacka od początku istnienia opiera swoją działalność na pracy 
społecznej członków. Proces organizacji stowarzyszenia oraz budowy LSROR odbył się w 
całym zakresie przy udziale osób zaangażowanych we wdrażanie idei LGR na terenie 
działania grupy, obecnie pełniących funkcje w organach NGR. Taki schemat działalności 
zostanie utrzymany w dalszym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia, planowane jest 
stopniowe zatrudnianie pracowników, których zadaniem będzie przygotowanie i 
prowadzenie dokumentacji konkursowej, spraw bieżących Stowarzyszenia, archiwizacja 
dokumentów, prowadzenie korespondencji, zarządzanie dokumentami, polityka 
informacyjna (strona www) oraz opracowanie i wdrożenie programów promocji i aktywizacji 
zawodowej przewidzianych w LSROR. Wszystkie zadania będą koordynowane przez 
Dyrektora Biura (1/2 etatu), którego zadaniem będzie dopilnowanie realizowania zadań 
wynikających z wdrażania LSROR oraz zaleceń organów NGR.  

Schemat administracyjny NGR : 



 75 

Walne Zebranie NGR 

 

Komisja Rewizyjna    Zarząd NGR     Komitet NGR 

Dyrektor Biura NGR 

Pracownicy NGR 

Tabela XIV.1: Schemat kompetencyjny NGR  

Nazwa jedn. 
administracyjnej 

Skład Kompetencje Podległość Zadania 

Walne Zebranie 
Członków NGR 
(WZC) 

wszyscy 
członkowie 
stowarzyszenia 

najwyższa władza 
stowarzyszenia, 

samorządny i 
samostanowiący 
podmiot działający w 
ramach ustawy o 
stowarzyszeniach i 
ustawy o EFR 

wybór władz, zmiany statutu, 
zatwierdzanie LSROR, 
regulaminu organizacyjnego 
Komitetu i innych 
zastrzeżonych dla kompetencji 
WZC 

Zarząd NGR 

5 osób 
wybranych przez 
WZC 

władza 
stowarzyszenia 
pomiędzy WZC, 
reprezentacja na 
zewnątrz 

podlega WZC, kieruje 
się wskazaniami 
Komisji Rewizyjnej 

bieżąca administracja NGR, 
wdrażanie programów 
przewidzianych dla NGR 
(działania I.5.e, II.a i II.b), 
zatrudnianie pracowników, 
sprawy rejestrowe, 
księgowość, weryfikacja 
odwołań od decyzji Komitetu, 
zapewnianie wsparcia 
działalności Komisji Rewizyjnej 
i Komitetu NGR   

Komisja 
Rewizyjna (KR) 

3 osoby 
wybierane przez 
WZC 

nadzór i kontrola 
bieżącej działalności 
stowarzyszenia,  

podlega WZC nadzór nad bieżącą 
działalnością stowarzyszenia, 
kontrola działań Zarządu, 
kontrola finansów i realizacji 
celów, przygotowanie wniosku 
o udzielenie absolutorium 
ustępującym władzom 
stowarzyszenia.  

Komitet NGR 

15-17 osób 
wybieranych 
przez WZC  

wybór operacji 
dofinansowanych w 
ramach LSROR,  

Podlega WZC ocena zgodności wniosku z 
celami LSROR, ocena punktowa 
wniosków, zatwierdzenie listy 
operacji, nadzór nad 
przygotowaniem konkursu,  

Dyrektor biura  Kierowanie biurem 
NGR 

Podlega Zarządowi 
NGR 

realizowanie zadań 
powierzonych przez Zarząd 
NGR, wsparcie zadań 
realizowanych przez KR i 
Komitet NGR, nadzór nad 
pracownikami, nadzór na 
zadaniami bieżącymi 
stowarzyszenia 

Biuro NGR 

Pracownicy 3-5 
etatów 

Praca na rzecz NGR Podlegają 
Dyrektorowi biura 

zadania wg  Tabeli XXXX 
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XIV.2. Obowiązki i zadania wykonywane przez pracowników LGR na rzecz osi 4 PO „Ryby 
2007-2013” 

Tabela XIV.2: Plan zatrudnienia oraz obowiązków pracowników LGR.  

Pracownik Data 
zatrudnienia 
(planowana) 

Wymiar czasu 
pracy 

(planowany) 

Obowiązki pracownika Program z którym 
powiązany jest dany 

obowiązek 

Czas pracy, który 
dany pracownik 

poświęca na 
realizację danego 

obowiązku 
Działania promocyjne PO Ryby 2007-2013 5 h 
Zarządzanie dokumentacją PO Ryby 2007-2013 5 h 
Zarządzanie pracownikami PO Ryby 2007-2013 5 h 

Osoba 1 
(Dyrektor 

biura) 

15 marca 
2010 r 

½ etatu 
20h/tydzień 

Koordynacja prac 
planistycznych 

PO Ryby 2007-2013 5 h 

Zarządzanie dokumentacją PO Ryby 2007-2013 5 h 
Działania informacyjne (w tym 
Internet) 

PO Ryby 2007-2013 20 h 

Obsługa interesantów PO Ryby 2007-2013 10 h 

Osoba 2 15 kwietnia 
2010 r. 

1 etat 
40h/tydzień 

Archiwizacja dokumentacji PO Ryby 2007-2013 5 h 
Przygotowanie dokumentacji 
konkursowej 

PO Ryby 2007-2013 10 h 

Formalna weryfikacja 
wniosków 

PO Ryby 2007-2013 20 h 

Osoba 3,4 1 
października 
2010 r. 

2 etaty 
40h/tydzień 

Obsługa konkursu PO Ryby 2007-2013 10 h 
Działania związane z 
przygotowaniem 
zintegrowanego planu 
promocji obszaru NGR 

PO Ryby 2007-2013 10 h Osoba 5 1 lutego   
2011 r. 

1 etat 
40h/tydzień 

Wdrażanie planu promocji PO Ryby 2007-2013 30 h 
Działania związane z 
przygotowaniem planu 
aktywizacji zawodowej i 
inkubatorów 
przedsiębiorczości 

PO Ryby 2007-2013 30 h Osoba 6 1 lutego 
2011r  

1 etat 
40h/tydzień 

Współpraca międzyregionalna i 
międzynarodowa 

PO Ryby 2007-2013 10 h 

XIV.3. Rachunki bankowe NGR 

Na dzień przyjęcia LSROR stowarzyszenie posiada jeden rachunek bankowy, który jest 
podstawowym rachunkiem bieżącym stowarzyszenia. W związku z faktem realizowania 
wyłącznie strategii w ramach osi 4 PO „Ryby” 2007-2013 nie jest planowany podział źródeł 
finansowania bieżącej działalności stowarzyszenia.  
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Załącznik nr 1 –Regulamin Organizacyjny Komitetu NGR 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU NGR 
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ z siedzibą w Pile 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Komitet NGR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zwany dalej Komitetem NGR funkcjonuje w oparciu o §19 
statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zwanej dalej NGR. 

§ 2 

Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania Komitetu NGR określa jej regulamin. 

§ 3 

1.  Członek Komitetu NGR nie może być zatrudniony w Biurze NGR. 
2.  Członkowie Komitetu NGR mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu NGR. 

a. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu NGR, Członek Komitetu NGR 
zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Komitetu NGR lub jego 
zastępcę, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją 
nieobecność. 

b. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu NGR 
uważa się: chorobę oraz konieczność opieki nad chorym, podróż służbową i inne prawne lub 
losowo uzasadnione przeszkody. 

3.  Ciągłe uchylanie się Członka od prac w Komitecie NGR lub nieprzestrzeganie postanowień 
niniejszego regulaminu, skutkować może podjęciem decyzji przez Komitet NGR o wykluczeniu 
Członka z Komitetu NGR. Komitet może prowadzić działalność, jeśli w jego składzie znajduje się 
minimum 15 Członków. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci większej ilości członków, 
niezbędne jest uzupełnienie składu Komitetu zgodnie §8 Regulaminu Walnego Zebrania Członków 
NGR. 

ROZDZIAŁ II 

Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Komitetu NGR 

§ 4 

1. Posiedzenia Komitetu NGR zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca, uzgadniając z Zarządem i 
Biurem NGR miejsce i termin posiedzenia. 

2. Przewodniczący Komitetu NGR, a w przypadku nieobecności jego Zastępca, organizuje prace 
Komitetu NGR i przewodniczy posiedzeniom Komitetu NGR. 

3. Posiedzenia Komitetu NGR są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 
wniosków prowadzonego przez NGR lub w sprawach organizacyjnych Komitetu NGR. 

4. Członkowie Komitetu NGR powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami 
związanymi z porządkiem posiedzenia. 

5. Zaproszenie na posiedzenia Komitetu NGR powinno być wysłane pisemnie do uczestników w 14 
dni przed terminem posiedzenia z proponowanym jego porządkiem. 

6. W przypadku pilnego zwołania Komitetu NGR, z pominięciem wymogu czasowego (pkt. 5), 
zaproszenie może być skierowane do uczestników za pomocą szybkich dostępnych środków 
komunikacji.  

§ 5 

W posiedzeniach Komitetu NGR uczestniczą: 
a) Członkowie Komitetu NGR, 
b) Prezes Zarządu NGR lub jego zastępca, 
c) Pracownik lub pracownicy Biura NGR, 
d) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu NGR lub jego Zastępcę. 
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ROZDZIAŁ III 

Posiedzenia Komitetu NGR 

§ 6 

1. Posiedzenia Komitetu NGR prowadzi Przewodniczący Komitetu NGR lub jego Zastępca, zwani 
dalej jako Przewodniczący Posiedzenia. 

2. Obsługę posiedzeń Komitetu NGR zapewnia Biuro NGR. 

§ 7 

Przed otwarciem posiedzenia członkowie Komitetu NGR potwierdzają swoją obecność na liście 
obecności. 

§ 8 

1. Po otwarciu posiedzenia Komitetu NGR, Przewodniczący posiedzenia podaje liczbę obecnych 
członków Komitetu NGR na podstawie podpisanej listy obecności i stwierdza prawomocność 
posiedzenia (kworum). 

2. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej połowy składu Komitetu NGR. 
3. W przypadku braku kworum Przewodniczący zamyka obrady i wyznacza nowy termin 

posiedzenia.  
4. W protokole podaje się przyczyny, z powodu których posiedzenie się nie odbyło. 

§ 9 

1. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący posiedzenia powołuje na protokolanta pracownika Biura 
NGR uczestniczącego w posiedzeniu. 

2. Przewodniczący posiedzenia prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez 
Komitet NGR. 

3. W przypadku głosowania, poza przyjęciem porządku posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia 
przeprowadza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Komitetu NGR, której 
powierza się obliczanie wyników głosowań i sporządzania protokołu z głosowania, który powinien 
zawierać w szczególności: 
- skład osobowy Komisji Skrutacyjnej, 
- określenie przedmiotu głosowania, 
- określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, liczby 

podanych głosów ważnych i nieważnych, 
- wyniki głosowania, 
- podpisy członków Komisji Skrutacyjnej. 

4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji. 
5. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Komitetu NGR wymaga poinformowania o 

tym Przewodniczącego posiedzenia i zapisania w protokole posiedzenia. 
6. W przypadku zaistnienia braku kworum w trakcie posiedzenia, jego Przewodniczący przerywa 

posiedzenie i wyznacza nowy termin. 
§ 10 

1. Przewodniczący posiedzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 
posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Komitetu NGR. Osoby zaproszone do udziału w 

posiedzeniu zabierają głos tylko za zgodą Przewodniczącego. Przewodniczący posiedzenia może 
określić maksymalny czas wystąpienia. 

4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący posiedzenia rozpoczyna procedurę głosowania.  

ROZDZIAŁ IV 

Głosowanie 

§ 11 

1. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Komitetu NGR. 
2. Podejmowane przez Komitet NGR decyzje wymagają zwykłej większości głosów przy obecności 

co najmniej połowy składu Komitetu NGR. 
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3. Członek Komitetu NGR może brać udział w głosowaniach i procesie wyboru operacji po złożeniu 
deklaracji poufności i bezstronności. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

4. Członek Komitetu NGR zostaje wyłączony z głosowań w procesie wyboru operacji w przypadku 
niespełnienia jednego z warunków wymaganych deklaracją poufności i bezstronności z tym że : 
a. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez członka Komitetu, bądź osobę 

pozostającą z nim w bliskich relacjach rodzinnych (pokrewieństwo pierwszego i drugiego 
stopnia), bądź podmiot którego Członek jest właścicielem, współwłaścicielem lub 
pracownikiem, zostaje on obligatoryjnie wyłączony z głosowania nad tą operacją, lub 

b. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez podmiot co do którego relacje Członka 
Komitetu mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, zostaje on wyłączony z 
głosowania nad tą operacją na swój wniosek, lub 

c. W przypadku kiedy operacja realizowana jest przez podmiot co do którego relacje Członka 
Komitetu mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, zostaje on wyłączony z 
głosowania nad tą operacją na wniosek innego Członka Komitetu lub Zarządu NGR o ile 
wniosek ten zostanie przegłosowany przez Komitet zwykłą większością głosów. 

5. Głosowania członków Komitetu NGR mają charakter jawny.  
6. Głosowania członków Komitetu NGR mogą odbywać się w następujących formach: 
a) w sprawach organizacyjnych przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 

posiedzenia, 
b) w realizacji wyboru operacji, zgodnie z § 19 Statutu NGR poprzez: 
- oddanie Komisji Skrutacyjnej posiedzenia wypełnionych i podpisanych kart oceny operacji, 

stanowiących załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju NGR 
- głosowanie przez podniesienie ręki nad przyjęciem uchwały Komitetu NGR w sprawie wyboru 

operacji. 

§ 12 

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i 
głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym przekazuje Przewodniczącemu posiedzenia protokół z 
głosowania. 

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący posiedzenia. 

§ 13 

1. Głosowanie przez oddanie kart oceny operacji obejmuje następujące czynności: 
a) na posiedzeniu Komitetu NGR Komisja Skrutacyjna rozdaje Członkom Komitetu NGR: 
- kserokopie kart informacyjnych operacji załączonych do wniosku przez wnioskodawców, 
- kartę oceny zgodności operacji z LSROR, 
- kartę oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji z instrukcją do niej, 
b) członkowie Komitetu NGR zapoznają się z wręczonymi kartami oraz instrukcją, 
c) członkowie Komitetu NGR wypełniają otrzymane karty w sposób czytelny i trwały, 
d) członkowie Komitetu NGR oddają Komisji Skrutacyjnej wypełnione i podpisane przez siebie na 

każdej stronie karty, 
e) Komisja Skrutacyjna sprawdza poprawność wypełniania kart i w pełnym składzie parafuje każdą 

stronę i podpisuje na ostatniej stronie, 
f) Komisja Skrutacyjna stwierdza nieważność karty, jeżeli wystąpi jedno z poniższych uchybień: 
- na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu Członka Komitetu NGR, 
- na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena, 
- niekompletna ocena w karcie oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji, 
- brak uzasadnienia do oceny negatywnej w przypadku karty oceny zgodności operacji z LSROR, 
g) Komisja Skrutacyjna sporządza robocze listy zbiorczej oceny zgodności operacji z LSROR, 
h) Przewodniczący ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął 
termin składania wniosków. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości, oraz rozsyłane 
do każdego z wnioskodawców. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje o :  
- zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności; 
- liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji; 
- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR. 
i) Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komitetu, Przewodniczący ogłasza ostateczny 
wynik konkursu analogicznie jak w ppkt. h). Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu upływa w 
45 dniu od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków.  
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ROZDZIAŁ V 

Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Komitetu NGR w sprawie wyboru operacji 

§14 

1. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę do Zarządu LGR odwołania od rozstrzygnięcia 
Komitetu NGR w stosunku do jego operacji, na wniosek Zarządu Komitet NGR podejmuje 
czynności związane z ponownym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie operacji. 

2. Dokumenty związane z rozpatrzeniem wniosku do Komitetu NGR kieruje Zarząd NGR zgodnie z 
procedurą odwoławczą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

ROZDZIAŁ VI 

Dokumentacja z posiedzeń Komitetu NGR 

§15 

1. Podstawowymi dokumentami sporządzonymi z posiedzenia Komitetu NGR są: 
a. lista obecności, 
b. protokół z posiedzenia Komitetu NGR sporządzony i podpisany przez pracownika Biura NGR 

uczestniczącego w posiedzeniu oraz podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia, 
c. protokoły Komisji Skrutacyjnej sporządzone przez nią i podpisane przez wszystkich Członków 

Komisji, 
d. wypełnione karty oceny operacji, 
e. zbiorcza karta oceny operacji wypełniona przez Komisję Skrutacyjną, sprawdzona i podpisana 

przez Przewodniczącego, 
f. wypełnione przez każdego członka Komitetu Deklaracje Poufności i Bezstronności, 
g. jeśli zajdzie taka potrzeba wypełnione przez pracownika biura, sprawdzone i podpisane przez 

Przewodniczącego Komitetu zbiorcze zestawienie wyłączeń z głosowania (zał. nr 2) 
h. uchwały Komitetu NGR wraz z załącznikami podpisane przez Przewodniczącego i 

protokolanta posiedzenia po ich podjęciu, 
i. pisemne uzasadnienie powodów odrzucenia operacji jako niezgodnej z LSROR, sporządzone 

przez Przewodniczącego dla każdej operacji wobec której Komitet podjął taką uchwałę.  

§16 

1. Dokumentacja wymieniona w §15 przekazywana jest przez Przewodniczącego Komitetu NGR lub 
jego Zastępcę Zarządowi Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w terminie 7 dni od daty posiedzenia. 
Protokoły i dokumentacja z posiedzenia Komitetu NGR jest gromadzona i przechowywana w 
Biurze NGR. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniona do wglądu w obecności 
pracownika Biura NGR wszystkim zainteresowanym, na pisemny wniosek zainteresowanego. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

§17 

Treść niniejszego regulaminu oraz jego ewentualne zmiany uchwalane są przez WZC NGR. Treść 
załączników służy usprawnieniu prac Komitetu NGR, jego ewentualne zmiany wymagają prawomocnej 
uchwały Komitetu NGR. 
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Załącznik nr 1 do ROK 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  

Nr ……................... 

Posiedzenie Komitetu NGR w dniu …………………, sygn………………………….. 

Członka Komitetu NGR 
Imię:  

Nazwisko:  

Instytucja/podmiot:  

Niniejszym oświadczam, że: 
- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Organizacyjnym Komitetu NGR, oraz kartami informacyjnymi ocenianych 

operacji, 

- w przypadku związku mojej osoby z którąś z operacji, bądź stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z 
którymkolwiek z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób 
prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania, zobowiązuję się do rzetelnego wypełnienia karty wyłączeń 
oraz poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komitetu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat poczynając od daty rozpoczęcia posiedzenia 
Komisji Konkursowej nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z podmiotów ubiegających się o 
dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie. W 
przypadku stwierdzenia takiej zależności, zobowiązuję się do rzetelnego wypełnienia karty wyłączeń oraz 
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komitetu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w 
takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w 
szczególności nie brałem udziału w przygotowaniu żadnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach 
działania, lub mój udział w ocenie wniosku nie wiąże się z konfliktem interesów z wnioskodawcą, W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności, zobowiązuję się do rzetelnego wypełnienia karty wyłączeń oraz poinformowania o tym 
fakcie Przewodniczącego Komitetu; 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy; 

- wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że 
informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być przeze mnie ujawnione stronom 
trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 
związanych z ocenianym projektem. 

………………………………………………… 

(data i podpis Członka Komitetu) 

Karta wyłączeń 
Powód wyłączenia Ilość operacji Nr operacji (wg Karty oceny) 

Wyłączenia obligatoryjne   

Wyłączenia na wniosek własny 
Członka 

  

Wyłączenia spowodowane 
decyzją Komitetu  
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….………………………………………………… 

(data i podpis Przewodniczącego  Komitetu) 

Załącznik nr 2 do ROK 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ Z OCENY OPERACJI 

Posiedzenie Komitetu NGR w dniu …………………, sygn…………………….. 

 
Lp. Numer operacji w 

której występują 
wyłączenia 

Liczba 
wyłączonych 

członków 

Nazwiska i imiona członków wyłączonych z procesu oceny operacji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

….………………………………………………… 

(data i podpis Przewodniczącego  Komitetu) 



Załącznik nr 3 do ROK 
PROCEDURA ODOWOŁAWCZA 

Od decyzji Komitetu NGR 

§1 

1. Każdemu wnioskodawcy lub działającemu w jego imieniu pełnomocnikowi przysługuje prawo 
do odwołania się od decyzji Komitetu NGR w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie. 
Odwołanie składane jest na ręce Zarządu NGR, najpóźniej 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
posiedzenia Komitetu NGR.  

2. Na pisemny wniosek wnioskodawcy pracownik biura NGR udostępnia zainteresowanemu 
kserokopię uzasadnienia uchwały o odrzuceniu operacji oraz innych dokumentów 
dotyczących procedury oceny odrzuconej operacji.  

§2 

1. W treści odwołania musi znaleźć się wyraźne wskazanie zarzutu wobec decyzji Komitetu : 
a. dotyczące uzasadnienia niezgodności z LSROR, wraz z uzasadnieniem, i/lub  
b. dotyczące błędów w ocenie wniosku znajdujących się w zbiorczej karcie oceny 

projektu wraz z uzasadnieniem.  
2. Odwołanie w formie pisemnej składane jest w biurze NGR lub wysyłane pocztą poleconym 

listem priorytetowym. Decyduje data wpłynięcia odwołania do biura NGR.  

§3 

1. Zarząd NGR zobowiązany jest rozstrzygnąć zasadność odwołań najpóźniej w ciągu 7 dni od 
daty, w której upływa termin składania odwołań od rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Zarząd NGR podejmuje decyzję co do zasadności odwołania pod kątem zachowania procedur 
oraz faktu wniesienia zarzutów wobec decyzji Komitetu. Zarząd nie podejmuje oceny 
merytorycznej zarzutów. 

3. W przypadku uznania odwołania za uzasadnione, Zarząd przekazuje odwołanie do Komitetu 
NGR, wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku.  

4. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd może sformułować swoją opinię dotyczącą odwołania. 
Opinia jednak nie jest wiążąca dla Komitetu, w którego wyłącznej kompetencji pozostaje 
ostateczny wybór operacji. 

5. W przypadku uznania odwołania za nieuzasadnione, Zarząd odrzuca odwołanie informując o 
tym fakcie wnioskodawcę pisemnie wraz z podaniem przyczyn. 

§4 

1. Komitet NGR rozpatruje odwołania przekazane mu do procedowania przez Zarząd NGR, 
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania odwołań od 
rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Komitet dokonuje oceny merytorycznej zarzutów wobec pierwszego rozstrzygnięcia, 
dokonując ponownej oceny zgodności operacji z LSROR. Każdy z członków Komitetu 
uzasadnia dodatkowo swoją decyzję odnosząc się do zarzutów. W przypadku podtrzymania 
decyzji o odrzuceniu operacji Przewodniczący sporządza szczegółowe uzasadnienie decyzji 
Komitetu. Decyzja wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Zarządowi NGR. 

3. W przypadku zarzutów wobec oceny kryteriów wyboru członkowie Komitetu dokonują 
ponownej oceny karty oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru operacji. 

4. W sytuacji zmiany decyzji co do uznania operacji za zgodną z LSROR lub zmiany oceny 
operacji, Przewodniczący wraz z Komisją Skrutacyjną przeprowadza ponowną ocenę wartości 
punktowej wniosków. 

5. Przewodniczący ogłasza wynik ostateczny konkursu najpóźniej w 45 dniu od daty upłynięcia 
terminu składania wniosków. Ostateczny wynik konkursu zamyka procedurę konkursową.  

  

  



Załącznik nr 2 do LSROR Karta oceny zgodności operacji z LSROR 

                              pieczęć NGR 

 
 

nr karty  

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI 
z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich 

 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

 

data oceny 

 
 

nr wniosku o dofinansowanie 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wnioskodawca : 
 
 

nazwa podmiotu albo imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Nazwa operacji: 
 

 
nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  

 

Wniosek dotyczy działania : 
 

 - 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

 
- 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem 

 - 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa 

Instrukcja: 
należy wybrać odpowiedź i 
zaznaczyć X - w odpowiednim 
polu 

 
- 4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo przemysłowej 
Ocena kryteriów zgodności z LSROR 

Instrukcja: W odniesieniu do każdego pytania należy odpowiedzieć „TAK” albo „NIE” przez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu. 

1.Czy operacja spełnia warunki brzegowe zgodności z LSROR i założeniami osi 4 PO „Ryby” 2007-2013 ? 

 tak     nie 1.1 Czy operacja jest realizowana na terenie działania NGR ? 
 tak     nie 1.2 Czy operacja jest realizowana przez podmiot spełniający kryteria beneficjenta zgodnie z pkt 

V.4 LSROR, 
 tak     nie 1.3 Czy Operacja jest zgodna z rodzajami operacji możliwych do wsparcia, wymienionymi w 

„rozporządzeniu o warunkach”, 

2. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów szczegółowych LSROR ? 

2.1 Dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, 

2.2 Rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej 
2.3 Poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych, w tym ułatwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym, 

2.4 Zintegrowana promocja obszaru działania, 

2.5 Popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego, 

 tak     nie 

2.6 Poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury,  stanu 
środowiska naturalnego, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 

3. Czy operacja jest zgodna z przynajmniej jednym z preferowanych kierunków działań NGR ? 

3.1 Czy operacja zakłada osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskaźników realizacji celów 
zawartych w pkt. VI.2 LSROR ? 

3.2 Czy operacja jest zgodna z jednym z preferowanych zakresów operacji opisanych w pkt. V.4 
LSROR ? 

3.3 Czy operacja realizuje zadania wpisujące się w wewnętrzne programy NGR (Zintegrowana 
promocja, „Inkubatory przedsiębiorczości”, „Mała ojczyzna”) ? 

3.4 Czy operacja jest realizowana przez podmiot rybacki, jego domownika albo osobę zatrudnioną 
w rybactwie ? 

 tak     nie 

3.5 Czy wniosek o dofinansowanie złożony został zgodnie z obowiązującym wzorem, wraz z 
niezbędnymi załącznikami, 

Końcowa ocena zgodności operacji z LSROR 
Instrukcja: Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie z zakresu kryteriów 1 i 2 jest negatywna, należy zakreślić odpowiedź nie. Kryteria ujęte w pkt. 3 
mają charakter pomocniczy, dopuszcza się uznanie operacji za zgodną z LSROR w przypadku odpowiedzi nie w pkt 3, lecz fakt taki będzie brany pod 
uwagę przez Przewodniczącego Komitetu w przypadku równowagi głosów, za okoliczność za odrzuceniem operacji. W przypadku odpowiedzi TAK we 
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wszystkich trzech grupach kryteriów, końcowa ocena zgodności musi być pozytywna.  

 tak     nie Operacja jest zgodna z LSROR  

 

Data i podpis członka Komitetu NGR oceniającego operację 

Data:   Podpis: 
 
.  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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Załącznik nr 3 do LSROR Karta Oceny Punktowej dla zakresu operacji : 4.1.1 

                     pieczęć NGR  
 

nr karty 

KARTA OCENY PUKTOWEJ  
Operacji zgodnej z LSROR 

4.1.1 
 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej data oceny 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wniosek nr:  
 

nr  wniosku o 
dofinansowanie 

Dla zakresu operacji w ramach środka : 4.1.1 
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 
Wnioskodawca : 

 

 
 

nazwa podmiotu albo imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Tytuł wniosku :  
 

nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  
Instrukcja: Członek Komitetu zakreśla 
odpowiedź TAK jeśli jest wykluczony z oceny 
operacji, NIE jeśli nie jest wykluczony. 

OŚWIADCZENIE : o wykluczeniu z oceny operacji ze względu na powiązania 
z beneficjentem zgodnie z § 11.4 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. 

Instrukcja: Jeżeli zakreślona została 
odpowiedź TAK, członek oddaje kartę 
przewodniczącemu bez wypełniania dalszej 
części 

   

 nie      tak                                                                  podpis członka Komitetu :  
 

 KRYTERIA OCENY OPERACJI (max 100 pkt) 
Instrukcja Wnioskowaną operację należy ocenić według poniższych kryteriów, wpisując przyznaną 
liczbę punktów w rubryce „OCENA” zgodnie z zakresem przyjętym dla danego kryterium. Łączna suma 
przyznanych punktów  

Zakres 
punktów OCENA 

1. Kryteria ogólne (max 30 pkt) 

1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od 9 m-cy ? 
Tak – 10  
Nie – 0  

1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa, jego domownikiem albo 
zatrudnionym w rybactwie zgodnie z kryteriami art. 4.2 rozporządzenia o warunkach ? 

Tak – 10 
Nie – 0  

Kr
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1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

Tak – 10 
Nie – 0  

2.A Kryteria realizacji celów dla projektów „twardych” (max 40 pkt) 
2.A.1 Czy planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do infrastruktury 
osób niepełnosprawnych ? 

Tak – 10 
Nie – 0 

 

2.A.2 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do 
wód albo miejsc prowadzenia działalności rybackiej ? 
- oznakowanie dojazdu – 3 pkt 
- poprawa jakości dróg – 6 pkt 
- parking – 6 pkt  

 
0 do 15 

 

2.A.3 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy infrastruktury 
obszaru działania NGR zgodnie z kierunkiem LSROR ? 
- operacja dotyczy infrastruktury turystycznej – 2 pkt 
- operacja ma bezpośredni związek z turystyką wodną – 2 pkt 
- operacja przyczyni się do poprawy albo zachowania stanu środowiska nat. – 5 pkt 

 
0 do 9 
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2.A.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  
- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź 
była prowadzona działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie 
zatrudnieni w sektorze rybackim – 3 pkt 
- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami 
mającymi bezpośrednią styczność z wodami – 3 pkt 

0 do 6 

 

3.A Kryteria oddziaływania operacji dla projektów „twardych” (max 30 pkt)  
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3.A.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie 
innowacyjnych pomysłów i rozwiązań ? 
- projekt unikatowy na obszarze NGR – 2 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie Polski – 5 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie UE – 10 pkt 

0,2,5 
albo 10  

 

3.A.2 Jak szeroki jest zasięg oddziaływania efektów realizowanej operacji 
- efekty projektu dostępne dla mieszkańców 1 miejscowości – 2 pkt albo 
- efekty projektu dostępne dla mieszkańców obszaru działania – 5 pkt albo 
- efekty projektu dostępne dla nieograniczonej ilości korzystających – 10 pkt, 

0,2,5 
albo 10  
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3.A.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR 
- projekt przewiduje dofinansowanie do 100 tys. zł – 10 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 101 tys. do 250 tys. zł – 5 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 251 do 500 tys. zł – 2 pkt. 

0,2,5 
albo 10  

 

2.B Kryteria realizacji celów dla projektów „miękkich” (max 40 pkt) 
 2.B.1 Czy operacja wpisuje się w założenia programów wewnętrznych NGR ? 

- zintegrowanej promocji NGR – 10 pkt, albo 
- inkubatory przedsiębiorczości – 10 pkt, albo 
- mała ojczyzna – 10 pkt 

0 albo 
10  

 

 2.B.2 Czy planowana operacja przyczyni się do popularyzowania idei 
promowanych w LSROR ? 
- popularyzuje tradycje rybactwa – 3 pkt, 
- popularyzuje idee ekologii i ochrony przyrody – 3 pkt, 
- aktywizuje młodzież poniżej 18 roku życia – 4 pkt,  

0 do 10  

 

 2.B.3 Czy planowany projekt promocyjny albo edukacyjny wykorzystuje potencjał 
LSROR ? 
- wykorzystuje szeroką informację o zasobach przyrodniczych NGR – 3 pkt, 
- wykorzystuje dorobek promocyjny lokalnych inicjatyw organizowanych w 
przeszłości – 3 pkt, 
- wykorzystuje informacje o lokalnych imprezach cyklicznych, zwyczajach, 
atrakcjach i jest wobec nich komplementarny – 4 pkt, 

0 do 10  

 

 2.B.4 Czy planowany projekt uwzględnia wytyczne zawarte w LSROR ? 
- wykorzystuje położenie geograficzne (drogi krajowe, bliskość granic) – 3 pkt, 
- eliminuje niski poziom znajomości języków obcych  - 3 pkt, 
- przewiduje aktywizację zawodową młodzieży i bezrobotnych – 4 pkt,  

0 do 10 

 

3.B Kryteria oddziaływania operacji dla projektów „miękkich” (max 30 pkt) 
 3.B.1 Zakres terytorialny efektów operacji  

- efekty operacji o zasięgu międzynarodowym – 10 pkt, albo 
- efekty operacji o zasięgu ogólnokrajowym – 5 pkt, albo 
- efekty operacji o zasięgu lokalnym (obszar działania) – 2 pkt 

0,2,5 
albo 10 

 

 3.B.2 Krąg osób będących beneficjentami końcowymi efektów oddziaływania 
operacji : 
- wpływ operacji promocyjnej na min 10 tys. osób albo szkoleniowej na min. 501 osób – 10 
pkt, albo 
- wpływ operacji promocyjnej na 5-<10 tys. osób albo szkoleniowej na 101-500 osób – 5 pkt, 
albo 
- wpływ operacji promocyjnej na 1-<5 tys. osób albo szkoleniowej na 31-100 osób – 2 pkt, 

0,2,5 
albo 10 

 

 3.B.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR 
- projekt przewiduje dofinansowanie do 30 tys. zł – 10 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 31 tys. do 50 tys. zł – 5 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 51 do 100 tys. zł – 2 pkt. 

0,2,5 
albo 10 

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:  
Instrukcja: 
Dla projektów twardych suma punktów w wierszach 1, 2.A i 3.A 
Dla projektów miękkich suma punktów w wierszach 1, 2.B i 3.B 

 
 

Data                                                        Podpis członka Komitetu 
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Załącznik nr 4 do LSROR Karta Oceny Punktowej dla zakresu operacji : 4.1.2  

                     pieczęć NGR  
 

nr karty 

KARTA OCENY PUKTOWEJ  
Operacji zgodnej z LSROR 

4.1.2 
 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej data oceny 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wniosek nr: 
 

 
nr  wniosku o 

dofinansowanie 

Dla zakresu operacji w ramach środka : 4.1.2 Restrukturyzacja i 
reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 
tym sektorem 

Wnioskodawca : 
 

 
 

nazwa podmiotu albo imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Tytuł wniosku :  
 

nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  
Instrukcja: Członek Komitetu zakreśla 
odpowiedź TAK jeśli jest wykluczony z oceny 
operacji, NIE jeśli nie jest wykluczony. 

OŚWIADCZENIE : o wykluczeniu z oceny operacji ze względu na powiązania 
z beneficjentem zgodnie z § 11.4 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. 
 

Instrukcja: Jeżeli zakreślona została 
odpowiedź TAK, członek oddaje kartę 
przewodniczącemu bez wypełniania dalszej 
części 

   

 nie      tak                                                                  podpis członka Komitetu :  
 

 KRYTERIA OCENY OPERACJI (max 100 pkt) 
Instrukcja Wnioskowaną operację należy ocenić według poniższych kryteriów, wpisując przyznaną 
liczbę punktów w rubryce „OCENA” zgodnie z zakresem przyjętym dla danego kryterium. Łączna suma 
przyznanych punktów  

Zakres 
punktów OCENA 

1. Kryteria ogólne (max 30 pkt) 

1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od 9 m-cy ? 
Tak – 10  
Nie – 0  

1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa, jego domownikiem albo 
zatrudnionym w rybactwie zgodnie z kryteriami art. 4.2 rozporządzenia o warunkach ? 

Tak – 10 
Nie – 0  
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1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

Tak – 10 
Nie – 0  

2. Kryteria realizacji celów (max 50 pkt) 
2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju 
pozarybackiej albo okołorybaciej działalności gospodarczej ? 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną 
produktów rybactwa – 5 pkt, 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką - 2 pkt, 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną – 3 pkt 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora 
przedsiębiorczości – 5 pkt, 

0 do 15 

 

2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków 
rozwoju : 

- w wyniku operacji powstanie do 5 miejsc noclegowych – 2 pkt albo 6 do 10 
miejsc noclegowych - 3 pkt, albo powyżej 11 miejsc noclegowych – 5 pkt, 

- w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych do 50 
osób/dobę – 2 pkt, albo 51-100 osób/dobę –  3 pkt, albo powyżej 101 
osób/dobę – 5 pkt,  

- w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych – 5 pkt, 
- w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole 

biwakowe dla 100 osób – 2 pkt albo pow 101 osób – 5 pkt,  

 
0 do 20 
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2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług 
- operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych – 3 
pkt, 

 
0 do 15 
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 - operacja przewiduje szkolenie osoby związanej z sektorem rybackim 
przeprowadzonym w celu zmiany kwalifikacji zawodowych – 4 pkt 
- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy : 1 miejsce pracy – 2 pkt 
albo 2 do 4 miejsc pracy – 3 pkt albo 5 i więcej miejsc pracy – 5 pkt, 
- operacja spełniająca kryterium utworzenia nowych miejsc pracy, przewiduje dodatkowe 
przystosowanie tych miejsc dla kobiet – 3 pkt, 

3 Kryteria oddziaływania operacji (max 20 pkt)  
3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań ? 
- projekt unikatowy na obszarze NGR – 2 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie Polski – 5 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie UE – 10 pkt 

0,2,5 
albo 10  

 

3.2 Wpływ projektu na dywersyfikacje źródeł dochodu sektora rybackiego i 
utrzymanie zatrudnienia na obszarze NGR 
- realizacja projektu doprowadzi do rozszerzenia działalności gospodarczej 
podmiotu rybackiego – 4 pkt, 
- realizacja projektu doprowadzi do utrzymania stanowiska pracy, zagrożonego w 
związku z marginalizacją działalności rybackiej – 1 pkt, 

0 do 5  
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3.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR 
- projekt przewiduje dofinansowanie do 50 tys. zł – 5 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 51 tys. do 100 tys. zł – 3 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 101 do 200 tys. zł – 2 pkt. 

0,2 albo 
5 

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:  
Instrukcja: 
Należy zsumować wszystkie punkty wpisane w kolumnie OCENA 

 
 

Data                                                        Podpis członka Komitetu 
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Załącznik nr 5 do LSROR Karta Oceny Punktowej dla zakresu operacji : 4.1.3  

                     pieczęć NGR  
 

nr karty 

KARTA OCENY PUKTOWEJ  
Operacji zgodnej z LSROR 

4.1.3 
 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej data oceny 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wniosek nr: 
 

 
nr  wniosku o 

dofinansowanie 

Dla zakresu operacji w ramach środka : 4.1.3 Podnoszenie 
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

Wnioskodawca : 
 

 
 

nazwa podmiotu albo imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Tytuł wniosku :  
 

nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  
Instrukcja: Członek Komitetu zakreśla 
odpowiedź TAK jeśli jest wykluczony z oceny 
operacji, NIE jeśli nie jest wykluczony. 

OŚWIADCZENIE : o wykluczeniu z oceny operacji ze względu na powiązania 
z beneficjentem zgodnie z § 11.4 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. 
 

Instrukcja: Jeżeli zakreślona została 
odpowiedź TAK, członek oddaje kartę 
przewodniczącemu bez wypełniania dalszej 
części 

   

 nie      tak                                                                  podpis członka Komitetu   
 

 KRYTERIA OCENY OPERACJI (max 100 pkt) 
Instrukcja Wnioskowaną operację należy ocenić według poniższych kryteriów, wpisując przyznaną 
liczbę punktów w rubryce „OCENA” zgodnie z zakresem przyjętym dla danego kryterium. Łączna suma 
przyznanych punktów  

Zakres 
punktów OCENA 

1. Kryteria ogólne (max 20 pkt) 

1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od 9 m-cy ? 
Tak – 10  
Nie – 0  

1.2 Czy operacja jest zlokalizowana w miejscowościach w których jest bądź była 
prowadzona działalność rybacka, bądź zamieszkują ją mieszkańcy będący albo obecnie 
zatrudnieni w sektorze rybackim ? 

Tak – 5 
Nie – 0  
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1.3 Czy operacja jest zlokalizowana bądź dotyczy obszarów bezpośrednio związanych z 
wodami ? 

Tak – 5 
Nie – 0  

2. Kryteria realizacji celów (max 55 pkt) 
2.1 Czy planowana operacja jest spójna z preferowanymi kierunkami rozwoju 
działalności gospodarczej ? 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności podnoszącej wartość dodaną 
produktów rybactwa – 10 pkt, 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką - 2 pkt, 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności związanej z turystyką wodną – 3 pkt 
- czy operacja dotyczyła będzie działalności zalecanej w ramach inkubatora 
przedsiębiorczości – 5 pkt, 

0 do 20 

 

2.2 Wpływ operacji na wskaźniki realizacji dotyczące preferowanych kierunków 
rozwoju : 

- w wyniku operacji powstanie do 5 miejsc noclegowych – 2 pkt albo 6 do 10 
miejsc noclegowych - 3 pkt, albo powyżej 11 miejsc noclegowych – 5 pkt, 

- w wyniku operacji zwiększy się zdolność żywieniowa punktów usługowych do 50 
osób/dobę – 2 pkt, albo 51-100 osób/dobę –  3 pkt, albo powyżej 101 
osób/dobę – 5 pkt,  

- w wyniku operacji poszerzona zostanie liczba atrakcji turystycznych – 5 pkt, 
- w wyniku operacji powstanie miejsce odpoczynku, pole namiotowe albo pole 

biwakowe dla 100 osób – 2 pkt albo pow 101 osób – 5 pkt,  

 
0 do 20 
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2.3 Wpływ operacji na aktywizację zawodową i dostęp do usług 
- operacja przewiduje ułatwienie dostępu do usług osób niepełnosprawnych – 5 

 
0 do 15 
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 pkt, 
- operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy : 1 miejsce pracy – 2 pkt 
albo 2 do 4 miejsc pracy – 3 pkt albo 5 i więcej miejsc pracy – 5 pkt,     
- operacja spełniająca kryterium utworzenia nowych miejsc pracy, przewiduje 
dodatkowe przystosowanie tych miejsc dla kobiet – 5 pkt, 

3 Kryteria oddziaływania operacji (max 25 pkt)  
3.1 W jakim stopniu planowana operacja przewiduje wykorzystanie innowacyjnych 
pomysłów i rozwiązań ? 
- projekt unikatowy na obszarze NGR – 2 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie Polski – 5 pkt, albo 
- projekt unikatowy na terenie UE – 10 pkt 

0,2,5 
albo 10  

 

3.2 Wpływ projektu na poprawę jakości życia społeczeństwa i propagowanie 
przedsiębiorczości 
- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej – 
3 pkt, 
- realizacja projektu doprowadzi do utworzenia nowej działalności gospodarczej 
przez członka rodziny osoby prowadzącej działalność rybacką albo zatrudnionego 
w rybactwie – 2 pkt, 

0 do 5  
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3.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR 
- projekt przewiduje dofinansowanie do 25 tys. zł – 10 pkt albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 26 tys. do 50 tys. zł – 7 pkt albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 51 do 100 tys. zł – 5 pkt albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 101 do 150 tys. zł – 2 pkt,  

0,2,5,7 
albo 10 

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:  
Instrukcja: 
Należy zsumować wszystkie punkty wpisane w kolumnie OCENA 

 
 

Data                                                        Podpis członka Komitetu 
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Załącznik nr 6 do LSROR Karta Oceny Punktowej dla zakresu operacji : 4.1.4  

                     pieczęć NGR  
 

nr karty 

KARTA OCENY PUKTOWEJ  
Operacji zgodnej z LSROR 

4.1.4 
 
 

podpis Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej data oceny 

 
 

imię i nazwisko członka Komitetu 

Wniosek nr: 

 
 

nr  wniosku o 
dofinansowanie 

Dla zakresu operacji w ramach środka : 4.1.4 Ochrona 
środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo 
przemysłowej 

Wnioskodawca : 
 

 
 

nazwa podmiotu albo imię i nazwisko ubiegającego się o wsparcie 

Tytuł wniosku :  
 

nazwa operacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez wnioskodawcę  
Instrukcja: Członek Komitetu zakreśla 
odpowiedź TAK jeśli jest wykluczony z oceny 
operacji, NIE jeśli nie jest wykluczony. 

OŚWIADCZENIE : o wykluczeniu z oceny operacji ze względu na powiązania 
z beneficjentem zgodnie z § 11.4 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. 

Instrukcja: Jeżeli zakreślona została 
odpowiedź TAK, członek oddaje kartę 
przewodniczącemu bez wypełniania dalszej 
części 

   

 nie      tak                                                                  podpis członka Komitetu :  
 

 KRYTERIA OCENY OPERACJI (max 100 pkt) 
Instrukcja Wnioskowaną operację należy ocenić według poniższych kryteriów, wpisując przyznaną 
liczbę punktów w rubryce „OCENA” zgodnie z zakresem przyjętym dla danego kryterium. Łączna suma 
przyznanych punktów  

Zakres 
punktów OCENA 

1. Kryteria ogólne (max 30 pkt) 

1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem NGR przynajmniej od 9 m-cy ? 
Tak – 10  
Nie – 0  

1.2 Czy wnioskodawca jest przedstawicielem sektora rybactwa zgodnie z kryteriami art. 4.2 
rozporządzenia o warunkach ? 

Tak – 10 
Nie – 0  
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1.3 Czy operacja mieści się w zakresie operacji preferowanych (wymienionych w pkt. V.4 
LSROR) ? 

Tak – 10 
Nie – 0  

2 Kryteria realizacji celów (max 30 pkt) 
2.1 Czy planowana operacja przyczyni się do poprawy dostępu do infrastruktury 
osób niepełnosprawnych ? 

Tak – 10 
Nie – 0 

 

2.3 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy infrastruktury 
obszaru działania NGR zgodnie z kierunkiem LSROR ? 
- operacja dotyczy renowacji i zabezpieczenia kąpielisk – 10 pkt, 

 
0 albo 

10 
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2.4 W jakim stopniu planowana operacja przyczyni się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego  
- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami, w których jest bądź 
była prowadzona działalność rybacka, albo jej mieszkańcami są byli albo obecnie 
zatrudnieni w sektorze rybackim – 3 pkt 
- operacja dotyczy infrastruktury związanej z miejscowościami albo obszarami 
mającymi bezpośrednią styczność z wodami – 7 pkt 

0 do 10 

 

3.Kryteria oddziaływania operacji (max 40 pkt)  
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3.1 Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego, albo odbudowę 
zniszczeń infrastruktury rybackiej powstałych w wyniku klęski żywiołowej 
- projekt wpłynie na przywrócenie stanu środowiska naturalnego uprzednio 
zdegradowanego – 5 pkt albo 
- projekt wpłynie na zachowanie bioróżnorodności fauny wodnej albo 
zabezpieczenie i oznakowanie obiektów cennych przyrodniczo – 5 pkt albo 
- projekt związany z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze 
rybackiej – 20 pkt 

0,5 albo 
20  

 

3.2 Jak szeroki jest zasięg oddziaływania efektów realizowanej operacji 
- efekty projektu dostępne dla mieszkańców 1 miejscowości – 2 pkt albo 
- efekty projektu dostępne dla mieszkańców obszaru działania – 3 pkt albo  
- efekty projektu dostępne dla nieograniczonej ilości korzystających – 10 pkt   

0,2,3 
albo 10  
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3.3 Efektywność ekonomiczna projektu względem budżetu NGR 
- projekt przewiduje dofinansowanie do 100 tys. zł – 10 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 101 tys. do 250 tys. zł – 5 pkt, albo 
- projekt przewiduje dofinansowanie od 251 do 500 tys. zł – 2 pkt. 

0,2,5 
albo 10  

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:  
Instrukcja: 
Należy zsumować wszystkie punkty wpisane w kolumnie OCENA 

 
 

Data                                                        Podpis członka Komitetu 
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Załącznik nr 7 Krótka charakterystyka poszczególnych gmin wchodzących w skład NGR 

II.6.a Gmina Człopa. 
Gmina Człopa w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
349,05 km² 236 7,93 82,6 0,52 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 5290 5253 5253 5209 5263 
0 2‰ 5‰ 3‰ 5‰ Przyrost naturalny 

Z 45 U 45 Z 51 U 58 Z 57 U 82 Z 48 U 64 Z 35 U 59 
zbd w17 zbd w38 zbd w31 z9 w23 z30 w12 Migracja    M 

                  W zbd w23 zbd w39 zbd w39 z8 w24 z31 w14 
Bezrobocie (os) 1036 701 587 540 609 
Bezrobocie (%) 20,3% 13,7% 10,9% 10,4% 11,7% 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

505 260 345 4 6 13 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

150 100 4 800 10 10 
Uwagi! 

1. W wierszu przyrost naturalny lit. Z – zgony; lit. U – urodziny 
2. W wierszu Migracja lit .  M – miasto, lit. W – wieś; lit. Z – zameldowanie, lit. W – wymeldowanie; lit bd – brak danych  

Miasto i Gmina Człopa położone są w południowo - zachodniej części Pojezierza Wałeckiego w 
województwie Zachodniopomorskim. Gmina zajmuje łączną powierzchnię 348 km2 i liczy 5275 mieszkańców, 
w tym- 2444 osób mieszkających w mieście. Przez Człopę przebiega droga krajowa Nr 22 Gdańsk -Wałcz- 
Gorzów Wlkp.- granica państwa w kierunku Berlina co stanowi ważny atrybut w infrastrukturze turystycznej 
tej miejscowości. Człopa to gmina o charakterze rolniczo - leśnym. Główne kierunki rozwoju Gminy 
uwzględniają czyste ekologiczne środowisko, co warunkuje rozwój turystyki i czynnego wypoczynku pośród 
lasów i jezior oraz bogactwa fauny i flory.  

 

Człopa należy do najstarszych miast w regionie - liczy ponad 755 lat. Według podań miasto było 
stolicą Dzierżykraja - księcia pomorskiego, który uważany jest za protoplastę słynnego w Wielkopolsce rodu 
Czarnkowskich. Dowodem na to, że ziemie te były zamieszkiwane za czasów słowiańskich są ślady grodziska 
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stożkowego, które znajduje się w odległości 2 km na zachód od Człopy, wśród bagien i łąk nieopodal ujścia 
rzeki Cieszynki do jeziora Kamień. Wysoka lesistość terenu, ponad 70%, pielęgnowana prowadzoną przez 
leśników gospodarką leśną o długoletniej historii wyróżnia się zróżnicowanym drzewostanem, w którym 
przeważają sosny urozmaicone dębami, bukami, brzozami i innymi gatunkami drzew. Rozległe kompleksy 
leśne są ostoją dzików, jeleni i lisów; żyją tu także borsuki i jenoty, na ciekach wodnych spotkać można wydrę 
i bobra, a miejscowe bagniska stanowią dom dla żółwia błotnego.  

  
fot. Gmina Człopa (gm) 

Liczne jeziora o czystej wodzie, pensjonaty i stawy rybne prowadzone przez agrogospodarzy (patrz 
www.człopa.pl) - stanowią raj dla pasjonatów wędkarstwa i amatorów sportów wodnych. Do 
najatrakcyjniejszych zaliczyć należy jeziora: Szczurzacz, Trzebin, Załom, Zamieć, Dłusko, Kochlin Duży, Młyński 
Staw. Cieszynka, Drawa i Płociczna - rzeki w części o charakterze górskim są sprawdzonym miejscem na 
organizację spływów kajakowych.  

Dużą atrakcję dla turystów stanowi także otwarta w lipcu 2001 roku ścieżka pieszo - rowerowa 
„Brzegiem człopskich jezior". Rezerwat florystykczny o powierzchni 0,95 ha zwany przez miejscowych Stary 
Załom to miejsce dla miłośników i badaczy flory. Użytek ekologiczny " Bagno Raczyk" jest enklawą dla 
ptactwa wodno- błotnego i miłośników bezkrwawych polowań z aparatem fotograficznym. Dla pogłębiania 
wiedzy ekologicznej, w szczególności jej części dotyczącej lasów, powstał Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy 
Nadleśnictwie Człopa Bezpośrednie sąsiedztwo Drawieńskiego Parku Narodowego, 17 pomników przyrody 
(lipy, dęby, klony) dobrze zachowane torfowiska, liczne gatunki zwierząt chronionych powodują że lasy 
Człopskie pozostają jednym z piękniejszych i cenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. 

  

fot. Gmina Człopa (gm) 
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II.6.b Gmina Drawsko. 
Gmina Drawsko w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
163,03 km² 104,01 1,24 51,21 0,44 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 5918 5914 5921 5956 5942 
Przyrost naturalny 73 70 78 79 80 

Migracja 10 11 18 14 15 
Bezrobocie (os) 443 290 211 305 441 
Bezrobocie (%) 11,5 7,5 5,5 7,8 11,3 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

1376 487 889 - 4 5 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

120 1 8 20 8 45 

Ziemie Gminy Drawsko od najdawniejszych czasów porastała puszcza, która jeszcze na początku XIX w. 
stanowiła olbrzymi obszar pełen trzęsawisk i bagien. Jedynie brzegi Noteci były bezleśne i nieco bardziej 
nadające się do uprawy.  

Warunki przyrodnicze nie sprzyjały rozwojowi osadnictwa. Jego najstarsze ślady na tym terenie 
pochodzą z epoki kamienia – kamienne narzędzia i ceramikę znajdowano wokół Piłki, Drawska i Marylina.  

Na północny wschód od Drawska odkryto 41 grobów kultury łużyckiej z epoki brązu (XI – X w. p.n.e.). 
Podobne cmentarzyska odkryto w Chełście i Marylinie. W pobliżu Pęckowa, Drawska, Piłki i Kwiejc znaleziono 
stanowiska z okresu późnośredniowiecznego oraz przełomu późnośredniowiecznego i nowożytnego.  

Na podstawie analizy topograficznej i materiałowej przypuszcza się, że między ulicami Łąkową, 
Mostową i Powstańców Wlkp. w północno-zachodniej części Drawska w początkach państwowości polskiej 
(ok. X-XIII w.) zlokalizowana była osada otwarta.  

 
W czasie prac archeologicznych znaleziono tam m.in.: ceramikę ręcznie lepioną na kole, metale, kości 

zwierzęce oraz ślady bliżej nieokreślonego muru. 
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Na przełomie XI i XII w. tereny na linii Warta-Noteć były miejscem stałych walk. W czasach 
formowania się wczesnofeudalnego państwa polskiego  ziemie należały do kasztelani wieleńskiej. Jednym z 
pierwszych źródeł historycznych potwierdzających istnienie wsi Drawsko jest dokument z 1298 r., w którym 
Władysław Łokietek ziemie wieleńskie nadał kasztelanowi Wincentemu z Nałęczów w zamian za udzielone 
mu poparcie.  

  
fot. Gmina Drawsko (gm) 

Dobra wieleńskie należały do rodów Nałęczów, Górków, Czarnkowskich, Grudzińskich, Opalińskich i 
Sapiehów. Po ukształtowaniu się nowego podziału administracyjnego tereny Gminy Drawsko weszły w skład 
powiatu i województwa poznańskiego. 

Czynnikiem sprzyjającym osadnictwu były niewątpliwie szlaki handlowe. Równoleżnikowy szlak 
handlowy biegł Notecią oraz wzdłuż jej brzegów łącząc miasta nadnoteckie. Leżące na jego trasie Drawsko 
było największą wsią w okolicy. Jednocześnie już od XV w. stanowiło najbardziej na zachód wysunięty punkt 
na linii Noteci w dawnej Rzeczpospolitej.  

Źródła historyczne wymieniają Drawski Młyn, jako niewielką osadę młyńską (1508) Drawsko i 
Pęckowo jako wsie należące do Wielenia (1515), młyn papierniczy (papiernię) w Chełście (1580) młyn i osadę 
Piłka (1632). Wspominają o epidemiach dżumy w regionie nadnoteckim w latach 1621, 1639, 1661. 

  
fot. Gmina Drawsko (gm) 

Kolonizacja nie objęła rejonu Drawska. W 1742 r., jako wieś holenderska zostały założone jedynie 
Kwiejce Nowe. Według tradycji w latach 1768- 1722 na obszar Puszczy Noteckiej w południowej części dóbr 
wieleńskich książę Piotr Sapieha sprowadził osadników z Mazowsza, zwanych Mazurami Wieleńskimi, którzy 
osiedli m.in. w Drawsku, Drawskim Młynie, Chełście, Kamienniku, Piłce, Pęckowie i Marylinie. Przybysze od 
początków ubiegłego stulecia zachowali wyraźną różnicę strojów, obrzędów i mowy. Dziś jeszcze można się 
spotkać z tzw. „mazurzeniem”. 

W wyniku rozbiorów w 1772 r. ziemie przeszły pod władanie pruskie. Po I wojnie światowej, na mocy 
postanowień traktatu wersalskiego, w 1919 r. większość obecnej Gminy Drawsko została przyłączona do 
Polski, jedynie zachodnia część z miejscowościami Pełcza i Kawczyn pozostała na terenie Niemiec. Dopiero 
po II wojnie światowej całość znalazła się w granicach Polski.  



II.6.c Gmina Krzyż WLKP. 
Gmina Krzyż WLKP w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
174,28 km² 101,00 km2 2,30 km2 60,50 km2 1,91 km2 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 8964  8949 8973 8945 9014 
Przyrost naturalny -1%0 

Z-94 
U-91 

4%0 
Z-69 

U-102 

6%0 
Z-61 

U-114 

3%0 
Z-99 

U-121 

2%0 
Z-96 

U-111 
Migracja 239  311 262 168 76 

Bezrobocie (os) 829 715 477 536 692 
Bezrobocie (%) 14,3% 12,4% 8,3% 9,3% 12,0% 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

798 513 285 24 11 - 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

117 52 13 320 9 47 

Gmina Krzyż Wielkopolski leży w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w 
powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Od wschodu graniczy z gminą Wieleń, od południa z gminą Drawsko, od 
zachodu z województwem Lubuskim i gminami Drezdenko i Dobiegniew, od północy z województwem 
Zachodniopomorskim, z gminą Człopa. Od zachodu jej granice wyznaczają rzeki Drawa i fragment rzeki 
Płocicznej, mającej ujście w miejscowości Przesieki, od południa rzeka Noteć, a od wschodu fragment granicy 
wyznacza rzeka Modrza.  

 
Gminę tworzą miasto Krzyż Wielkopolski i 11 sołectw. Jest zamieszkiwana przez ok. 9000 osób. 

Zajmuje powierzchnie 175 km², z czego ponad połowę porastają lasy, których największe skupiska stanowią 
fragment Puszczy nad Drawą. Na terenie gminy znajduje się aż 18 jezior, które łącznie zajmują 180 ha. 
Największym jest Królewskie (ponad 55 ha), a w dalszej kolejności jeziora: Raczek (zwane też Dużym 
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Radzyniem, 21 ha), Przesieki (Lisie, 18 ha), Pestkowe (Twardowskie, 13 ha), Żelichowo Leśne (13 ha) i 
Przesieki II (12,3 ha). 

Ziemie należące obecnie do gminy Krzyż Wlkp. były przez wieki porosłe lasami. Jeszcze na początku 
XIX w. puszcza stanowiła olbrzymi, niedostępny obszar, pełen trzęsawisk i bagien. Jedynie brzegi Noteci były 
bezleśne i nieco bardziej nadające się do uprawy. Najnowsze odkrycia archeologiczne przyniosły dowody, że 
tereny te były zamieszkałe w zamierzchłej przeszłości. Przy porcie rzecznym w Krzyżu Wlkp. odkryto 
narzędzia z krzemienia i rogów jeleni pochodzące sprzed 8-9 tys. lat p.n.e. 

Warunki przyrodnicze nie sprzyjały więc osadnictwu. Na szerszą skalę rozwinęło się ono dopiero na 
początku XVIII w., kiedy to Sapiehowie (właściciele wielkich dóbr wieleńskich) zaczęli zakładać wsie i osady. 

Ogromny skok cywilizacyjny dokonał się w połowie XIX wieku wraz z budową linii kolejowych z 
Poznania do Szczecina (1848) i z Berlina do Bydgoszczy (1851). Swój wielki rozwój i nazwę Krzyż Wielkopolski, 
(wcześniej niewielka osada), zawdzięcza korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu tych szlaków. Koleje były tu 
kołem napędowym rozwoju i postępu przez prawie 150 lat. Powstały zakłady przemysłowe, znalazły się 
miejsca pracy poza rolnictwem. 

  
fot. Gmina Krzyż WLKP (gm) 

Krzyż Wielkopolski, 6,5 - tysieczne miasto, widnieje na każdej mapie komunikacyjnej Polski, jako 
ważny węzeł PKP. Powstanie, nazwę i rozwój Krzyż Wielkopolski zawdzięcza kolejom. Ta zaś inwestycja miała 
źródła w wielkiej polityce. Utworzenie połączenia kolejowego z Berlina do Królewca było dla króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma IV sprawą najwyższej wagi państwowej. Takie pragnienie wyraził już w 1842 roku. Około 
1844 roku postanowiono, że nowa linia kolejowa powinna przebiegać trasą Berlin - Kostrzyn - Piła - 
Bydgoszcz - Tczew - Malbork - Elbląg - Frombork - Królewiec. Latem 1847 roku rozpoczęto prace przy 
mostach na Wiśle i Nogacie w Tczewie oraz Malborku, zaś w czerwcu 1848 roku - w obecnym Krzyżu, w lipcu 
w Pile, a we wrześniu w Nakle.  

Prawa miejskie Krzyż otrzymał w 1936 roku, kiedy był dużym i prężnie rozwijającym się ośrodkiem. 
Nowo powstałemu miastu nadany został herb, nawiązujący do przeszłości. Przyjęto prawą część herbu 
rodowego Sapiehów - biały (srebrny) krzyż na czerwonym tle. W tym samym czasie, po zachodniej stronie 
Drawy, ruszyła budowa umocnień obronnych, tzw. Wału Pomorskiego. Przełom lat 1944-1945 był dla Krzyża i 
okolic bardzo ciężki. Przez miasto i węzeł kolejowy przemierzały olbrzymie transporty wojsk niemieckich i 
ludności ewakuowanej ze wschodu. Miasto zostało wyzwolone po ciężkich walkach 27 stycznia 1945 roku. 

Jednym z najstarszych i najważniejszych obiektów architektonicznych miasta jest dworzec kolejowy, 
który powstał w końcu XIX w. W tym samym czasie (1882 r.) wybudowany został obecny kościół p.w. św. 
Antoniego (wówczas kościół ewangelicki). Zabytkowy charakter mają również budynek poczty (początek XX 
w.), budynek rzeźni (1901 rok, reprezentuje modne w owym czasie dla obiektów przemysłowych formy 
neogotyckiej architektury zamkowej), budynki szkolne oraz liczne domy mieszkalne (początek XX wieku) przy 
obecnych ulicach: Kościuszki, Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Sikorskiego i Staszica.  

Przez półtora wieku największy wpływ na oblicze i rozwój Krzyża miały koleje państwowe. W 
ostatnich latach, w związku z kryzysem tej firmy i mniejszym zapotrzebowaniem na świadczone przez nią 
usługi transportowe, sytuacja zmieniła się. Krzyż nie jest już „miastem kolejarzy”, choć nadal mieszka i 
pracuje ich tutaj sporo. W ciągu dziesięciu lat krajobraz gospodarczy miasta zmienił się dość radykalnie. 
Powstały liczne nowe zakłady, rozwinęły się rzemiosło i usługi, branża turystyczna. Tutejsze władze od lat 
stwarzają klimat sprzyjający przedsiębiorczości. Dzięki ich m.in. staraniom udało się zagospodarować prawie 
wszystkie obiekty przemysłowe, jakie pozostały po zlikwidowanych firmach państwowych. 
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fot. Gmina Krzyż WLKP (gm) 

Krzyż Wielkopolski jest rajem dla: grzybiarzy, wędkarzy, kajakarzy, myśliwych i koniarzy. Nieskażone 
lasy, czyste wody i powietrze, niezwykłe bogactwo roślin i zwierząt to główne walory niezwykłych terenów, 
znajdujących się w granicach gminy Krzyż Wielkopolski. O ich nieprzeciętnej urodzie stanowią położone 
wśród lasów malownicze jeziora, dziewicze zakątki w zakolach Drawy oraz rozległe tereny leśne. 

Krajobraz gminy jest bardzo urozmaicony. Szczególnie urokliwe są głęboko wcięte doliny Drawy i 
Płocicznej. Piękne lasy, jeziora, rzeki - tworzą wspaniałe krajobrazy. Będąc w tym rejonie trzeba koniecznie 
odwiedzić Drawieński Park Narodowy, który leży na pograniczu trzech województw - Wielkopolskiego, 
Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. 

Obejmuje rdzeniową część dużego i bardzo interesującego przyrodniczo kompleksu - Puszczy 
Drawskiej. W parku ochroną są objęte, zachowane w pierwotnym stanie, fragmenty borów sosnowych oraz 
lasy bukowe i grabowe z domieszkami dębu. Można napotkać okazy drzew 300-450 letnich. Wspaniałe też są 
doliny zbliżonych do natury rzek - Drawy i Płocicznej. 

Walory przyrodnicze gminy, panująca tu cisza i spokój, czyste środowisko – zostały już dawno 
docenione. Turystów i wczasowiczów na ziemi krzyskiej nigdy nie brakowało. Ambitne projekty rozwoju bazy 
turystyczno-wypoczynkowej tworzy tutejszy samorząd. W planie zagospodarowania przestrzennego 
wytyczono już tereny pod rozwój bazy turystycznej. Trwają poszukiwania inwestorów. 

Turyści preferujący piesze wędrówki zwiedzając te okolice mogą korzystać z oznakowanych szlaków. 
Miłośnicy wypraw rowerowych również znajdą tu wiele ciekawych tras, z których najdłuższa, około 30 km, 
przebiega nad Drawą przez kilka miejscowości gminy. Na trasie napotkamy ciekawe pomniki przyrody i stare 
uroczyska, zwiedzić można również osady leśne i umocnienia z czasów II wojny światowej (bunkry w 
okolicach Przesiek i Osieczna). Tereny leśne należą do najczęściej odwiedzanych przez polskich i 
zagranicznych myśliwych, grzybiarzy i wędkarzy. 

  
fot. Gmina Krzyż WLKP (gm) 

Zwolennikom turystyki kajakowej śmiało można polecić spływy Drawą, rzeką o czystej i bystrej 
wodzie, płynącą wśród przepastnych lasów i cudownych wręcz krajobrazów. Szlak ten zyskał już wielu 
zwolenników - dość powiedzieć, że w spływach kajakowych uczestniczy rocznie ponad 20 tyś. osób. W lipcu i 
sierpniu udostępniana jest cała rzeka, zaś w pozostałych miesiącach tylko jej odcinek od Starego Osieczna do 
Noteci. 

Na terenie gminy istnieje  bogata i różnorodna baza turystyczna. Bardzo przyjemnie można spędzić 
czas w Kompleksie Turystycznym „Drawa” w Przysiekach, Ośrodku Wypoczynkowym w Krzyżu Wlkp., czy też 
w jednym z kilkunastu gospodarstw agroturystycznych. 
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II.6.d Gmina Szydłowo.  
Gmina Szydłowo w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
267,47 km²  109,90  2,91  141,92 1,08 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 7521 7748 7953 8132 8120 
Przyrost naturalny 24 os. 43os. 60 os. 42 os. 15 os. 

Migracja +199 os. + 214 os. + 184 os. + 156 os. + 27 os. 
Bezrobocie (os) 688 543 408 301 406 
Bezrobocie (%) 13,40 9,96 7,38 5,30 6,94 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

890 624 653 5 2 8 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

55 300 10 388 15 52 
Szydłowo to jedna z 226 gmin należącej do Wielkopolski. Gmina Szydłowo położona jest w 

zachodniej części Powiatu Pilskiego oraz w północnej części województwa Wielkopolskiego. Graniczy z 
Miastem Piła oraz z gminami: Trzcianka, Tarnówka, Wałcz, Jastrowie i Krajenka. Geograficznie południowo – 
zachodnia jej część wchodzi w skład Pojezierza Wałeckiego, natomiast północno-wschodnia znajduje się w 
obrębie Doliny Gwdy. Gmina Szydłowo jest gminą typowo wiejską, nie posiadającą na swoim terytorium 
miast. W roku 2009 na terenie Gminy widoczny był dodatni przyrost naturalny-równy 15 i równocześnie 
zanotowano napływ aż 166 nowych mieszkańców. 

 
 W gminie rozwija się zarówno rolnictwo, jak i drobna przedsiębiorczość. Większość gruntów na 
terenie Gminy stanowią grunty wykorzystywane rolniczo. Na terenie Gminy istnieją 603 indywidualne 
gospodarstwa rolne. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 17 ha  w tym gospodarstw o 
powierzchni od 1 do 5 ha jest 249, a o pow. powyżej 50 ha – 41. Charakter rolniczy ma głównie zachodnia 
część Gminy. Rozwijają się tam także gospodarstwa rybackie w Krępsku, Tarnowie, Zabrodziu, Róży Wielkiej i 
Gądku. Gospodarstwa wytwarzają zdrową żywność, a firmy i zakłady mogą zaoferować produkty oraz usługi 
wysokiej jakości. 

Na terenie Gminy funkcjonuje kilka zakładów wytwórczych i montażowych: w Dolaszewie – zakład 
produkcji elementów betonowych, w Szydłowie – zakład montażu lamp oświetleniowych, w Starej Łubiance 
odlewnia aluminium, w Tarnowie – zakład produkcji ceramiki użytkowej, w Krępsku wytwórnia surowców 
mineralnych. 
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Wielkim atutem Gminy jest przyroda, w wielu miejscach zbliżona do naturalnej. Północna i 
wschodnia część Gminy dzięki dużym kompleksom leśnym poprzecinanym przez liczne rzeki: Gwdę, Piławę, 
Dobrzycę, Rurzycę i Głomię, ma bardzo korzystne warunki do uprawiania turystyki. Teren ten objęty jest 
ochroną w ramach sieci Natura 2000, jako Puszcza nad Gwdą. 

  
fot. Gmina Szydłowo (gm) 

 Na terenie Gminy oprócz niewielkich jeziorek i prywatnych stawów hodowlanych znajdują się 
większe akweny wodne oraz rzeki. W Gądku, Kłodzie, Róży Wielkiej znajdują się stawy rybne z przewagą 
karpia, a w Tarnowie, Zabrodziu i Krępsku jest hodowany pstrąg. Na terenie Gminy znajdują się również 
łowiska specjalne w Tarnowie i Lachotka przy trasie Krępsko – Tarnowo  

 Gmina Szydłowo ma bogatą historię, której symbolem jest Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, 
nazywane też Jasną Górą Północy. W pobliżu Skrzatusza znajduje się najwyższe wzniesienie północnej 
Wielkopolski. Jest to Góra Dąbrowa o wysokość 207,1 m n.p.m., będąca doskonałym punktem widokowym 
na dolinę Noteci oraz okoliczne miejscowości. 

  
fot. Gmina Szydłowo (gm) 

Na turystów czekają hotele w Dobrzycy i Krępsku, tworzące się gospodarstwa agroturystyczne w 
Tarnowie, Zabrodziu i Dobrzycy oraz pola namiotowe w Krępsku, Tarnowie i Zabrodziu. Zwiedzanie ułatwia 
gęsta sieć szlaków: pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych,. Amatorzy spływów kajakowych mogą 
skorzystać z tras przebiegających rzekami: Dobrzyca, Piława, Rurzyca, Kocunia - Głomia, Płytnica i Pętla 
Wałecka.  

Istniejąca baza turystyczna daje możliwości skorzystania ze stanicy kajakowej w Tarnowie, 
wyposażonej w pole namiotowe dla 100 osób, stanicy kajakowej w Krępsku i Zabrodziu, każdej na 100 osób 
oraz z punktów gastronomicznych świadczących swoje usługi w okolicznych wsiach i miasteczkach. 

Liczne rzeki stwarzają doskonałe warunki do wędkowania. Lasy obfitujące w zwierzynę łowną są 
prawdziwym rajem dla myśliwych zorganizowanych w kołach łowieckich: Grandel, Bóbr, Róża, Ponowa, Żubr 
i Hubert. 

 Cenne przyrodniczo tereny i obiekty chronione są na wiele sposobów. Oprócz terenów Puszczy nad 
Gwdą na terenie Gminy znajduje się 25 pomników przyrody oraz dwa rezerwaty przyrody: 

 rezerwat torfowiskowy - Smolary, utworzony w 1990 roku-rezerwat torfowiskowy. 
Przedmiotem ochrony jest naturalna roślinność torfowiskowa obfitująca w rzadkie gatunki mszaków  

 północno-zachodnia część rezerwatu „Kuźnik”, utworzonego już w 1926 roku i reaktywowanego w roku 
1959. Przedmiotem ochrony jest leśno – jeziorny krajobraz dwóch rynien jeziornych o zróżnicowanej 
roślinności. 
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II.6.e Gmina Trzcianka. 
Gmina Trzcianka w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
373,97 km² 186,81 7,86 160,28 2,48 

(01.01.2009) 
Demografia i zatrudnienie 

 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Zaludnienie 23458 23481 23595 23851 23704 

Przyrost naturalny 7 61 85 121 brak danych 
Migracja napływ 303 

odpływ 268 
napływ 330 
odpływ 333 

napływ 386 
odpływ 394 

napływ 228 
odpływ 275 

brak danych 

Bezrobocie (os) 2358 1732 1131 1152 1674 
Bezrobocie (%) 14,9 10,9 7,1 7,3 10,6 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

 1641 brak danych 0 6 12 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

800 20 25 1200 28 50 

Gmina Trzcianka leży w północno-zachodniej części Wielkopolski, na pograniczu Pojezierza 
Wałeckiego i Pradoliny Noteckiej. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy, stawy i jeziora. Największe 
tworzą rynnę ciągnącą się przez około 10 km od Smolarni po Trzciankę, są to: J. Straduńskie (116 ha), J. Logo 
(60 ha), J. Sarcz (54 ha) i J. Okunie (10 ha).Najpiękniejsze krajobrazowo obszary znajdują się w okolicach 
Doliny Noteci oraz kompleksu lasów w Puszczy nad Drawą. Szczególnie cenne przyrodniczo fragmenty lasów 
występują nad Bukówką i w okolicach Rychlika, gdzie w starym parku dworskim  na powierzchni 2,5 ha rosną 
pomnikowe drzewa.  

 
Parki dworskie ze starym drzewostanem znajdują się również w Białej, Niekursku i Dłużewie. 

Niedaleko Smolarni, na trasie leśnej ścieżki dydaktycznej "Nad Bukówką" występują fragmenty lasów 
pierwotnych z drzewami liczącymi od 100 do 300 lat. Wśród nich wyróżnia się 500-letni dąb "Wojtek" o 
imponującym obwodzie pnia - 740 cm. 
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Wędrując po trzcianeckiej ziemi, wśród zdrowych lasów i pięknych krajobrazów, warto zwrócić 
uwagę na zabytkowe zagrody, kościoły, kapliczki, stare cmentarze, jak również elementy małej architektury, 
studnie, dzwonnice, urządzenia melioracyjne i tamy. 

Malownicze tereny, położone wśród lasów nad czystą wodą, nieskażone środowisko, bogata flora i 
fauna, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na łonie natury. Sprzyja temu rozwijająca się baza 
turystyczna. Istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych, jeździectwa, turystyki pieszej i rowerowej, a 
okoliczne lasy kuszą bogactwem jagód i grzybów. 

  
fot. Gmina Trzcianka (gm) 

Trzcianka była i jest prężnym ośrodkiem przemysłowym. Gospodarczą historię Trzcianki można 
podzielić na cztery etapy. 

Pierwszy obejmuje okres od połowy XVII wieku do końca XVIII i jest zdominowany przez jedną branżę 
– sukienniczą. Pod koniec XVIII stulecie funkcjonowało tu ponad dwieście warsztatów sukienniczych. Pod tym 
względem miasto należało do największych ośrodków w Wielkopolsce. Pierwszy rozbiór Polski i wytyczenie 
nowych granic państwowych sprawiły odcięcie trzcianeckich sukienników od dotychczasowych rynków zbytu 
i spowodowały stopniowy upadek branży. Sukiennicy wyjechali w większości do Łodzi, gdzie stworzyli 
podwaliny pod włókienniczą potęgę tego miasta. 

Drugi etap rozpoczyna otwarcie kolei żelaznej w 1851 r. a zamyka wybuch II Wojny Światowej. 
Gospodarka Trzcianki opierała się w tym okresie na szeroko rozumianym przemyśle drzewnym. 
Funkcjonowało wówczas 9 większych i kilkanaście mniejszych tartaków. 

Największym zakładem była fabryka mebli Adolfa Lev’ego, która mieściła się przy obecnej ul. Matejki. 
Dużym przedsiębiorstwem była też fabryka papierosów i cygar Grunbaumana oraz fabryka macy (rytualny 
chleb żydowski). Istniało dużo zakładów rzemieślniczych, rozbudowana była sieć handlowa. U zbiegu 
dzisiejszych ulic Sikorskiego i Żeromskiego stał okazały Dom Handlowy A. Lev’ego. 

  
fot. Gmina Trzcianka (gm) 

Trzeci etap to lata 1945-1989, kiedy obowiązywała gospodarka socjalistyczna, a inicjatywę prywatną 
starano się zminimalizować. Decydujący wpływ na oblicze miasta w tym okresie miały następujące zakłady: 
Trzcianeckie Fabryki Mebli, Ośrodek Transportu Leśnego, Przedsiębiorstwo Napraw Taboru Leśnego, 
Lubuskie Zakłady Okrętowe „Lubomor”, fabryka Domów Budownictwa Rolniczego oraz Kombinat PGR. 

Czwarty etap – gospodarki wolnorynkowej – zapoczątkowany upadkiem komunizmu w 1989 r. trwa 
po dzień dzisiejszy. Początki były trudne – jeden po drugim bankrutowały państwowe zakłady, szerzyło się 
bezrobocie. Jednak obecnie Trzcianka może mówić o sukcesie. 



II.6.f Gmina Wałcz. 
Gmina Wałcz w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
574,89 km² 281,3 14,5 251,0 1,37 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 12436 12437 12769 12688 12724 
Przyrost naturalny 34 37 22 38 46 

Migracja 15 12 21 10 14 
Bezrobocie (os) 2.750 2.680 2.200 2.195 1.990 
Bezrobocie (%) 26 24 22 22 21 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

1.831 760 1.071 10 2 15 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

259 80 16 580 20 52 

Gmina Wałcz położona jest na południowo-wschodnim krańcu województwa 
Zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z gminami: Czaplinek, Wierzchowo, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, 
Człopa, Szydłowo. 

Pod względem obszarowym jest to jedna z największych gmin w Polsce – zajmuje powierzchnię 575,3 
km². Pod względem fizycznogeograficznym gmina Wałcz położona jest na Pojezierzu Wałeckim i Równinie 
Wałeckiej. Na obszarze gminy znajdują sie 3 rezerwaty przyrody: Wielki Byty, Golcowe Bagno i Glinki. Przez 
gminę przepływają dopływy Gwdy: Piława, Dobrzyca i Piławka, które są dostępne dla kajaków, oraz Zdbica 
przepływająca przez duże jezioro Zdbiczno. 
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Gmina wiejska Wałcz, pod względem powierzchni, zajmuje drugie miejsce w kraju. Jej głównymi 
walorami są: duża lesistość, czyste powietrze, niezanieczyszczone ściekami przemysłowymi jeziora i rzeki, 
stosunkowo dobre gleby oraz położenie na skrzyżowaniu głównych tras krajowych i dobrze rozwiniętą sieć 
dróg lokalnych. 

  
fot. Gmina Wałcz (gm) 

Połowa gospodarstw rolnych powiatu wałeckiego znajduje się właśnie w gminie Wałcz. Wiele z nich 
to gospodarstwa nowoczesne, dobrze zorganizowane, o areale pow. 20 ha. W strukturze zasiewów dominują 
zboża. Dużo uprawia się tu także rzepaku ozimego i jarego - prawie 80% ogólnej jego powierzchni w 
powiecie. 

Obok rolnictwa ważną gałęzią gospodarki jest leśnictwo. Lesistość tego terenu wynosi blisko 47% 
ogólnej powierzchni. W gminie siedziby mają dwa Nadleśnictwa: Wałcz i Płytnica. Jeziora i rzeki zajmują 
ponad 3% obszaru gminy. Wszystko to stwarza doskonałe warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. W 
miejscowościach: Zdbice, Ostrowiec, Głowaczewo, Czapla i Nakielno (nad jeziorem Bytyń) znajdują się do 
nabycia działki pod prywatne budownictwo letniskowe. W Kłębowcu, Lubnie, Albonie, Strącznie, Karsiborze 
istnieją uzbrojone tereny pod budownictwo przemysłowe - zwłaszcza zakładów przetwórstwa rolnego. 

  
fot. Gmina Wałcz (gm) 

Dziś w gminie doskonale łączy się gospodarkę rolną i leśną z rozwojem turystyki. Do rangi 
miejscowości letniskowych awansowały: Zdbice, Iłowiec, Strączno, Nakielno, oraz najszybciej rozwijający się 
Ostrowiec. Wsie te odwiedzane są przez tysiące turystów z Polski i zagranicy. 

Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopień zalesienia, relatywnie niski 
stopień uprzemysłowienia tego regionu, a także czystość wód i powietrza stwarzają dogodne warunki dla 
rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi 
Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągającym turystów. 

Fauna tego terenu jest charakterystyczna dla nizinnej części Polski. W zagłębieniach terenu znajdują 
się piękne jeziora otoczone lasami. W lasach tych spotkać można jelenie, daniele, dziki, sarny, zające, a także 
lisy, kuny leśne i wiewiórki.  
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fot. Gmina Wałcz (gm) 

Z rzadszych zwierząt spotkać można restytuowane stada żubrów, muflonów i łosi; rozprzestrzeniły 
sie tu także bobry wyprowadzone z hodowli Poznańskiej Akademii Rolniczej. Bogaty świat ptaków 
reprezentują łabędzie, jastrzębie, sokoły wędrowne, myszołowy, żurawie, bociany białe i czarne, bażanty i 
kuropatwy, orły bieliki, puchacze i rybołowy. Osobliwością ornitologiczną są spotykane nad jeziorem Bytyń 
tracze nurogęsi. 

Warte wzmianki są liczne zbiorowiska roślin torfowych, w których pojawiają się: żurawina błotna, 
bagno zwyczajne, modrzewica zwyczajna, kruszczyk błotny, łużanka alpejska, skalnica torfowa i inne.Na 
terenie Gminy znajdują sie trzy rezerwaty przyrody: rezerwat Wielki Bytyń o powierzchni 1827 ha, rezerwat 
Golcowe Bagno o powierzchni 124,00 ha, rezerwat leśny Glinki o powierzchni 15,7 ha oraz pomniki przyrody, 
w tym dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, buki pospolite oraz głazy narzutowe. 
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II.6.g Gmina Wieleń. 
Gmina Wieleń w liczbach 

Powierzchnia w km² - w tym : lasy wody użytki rolne użytki rybackie 
430,09 km² 280,70 7,90 113,90 7,96 

Demografia i zatrudnienie 
 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Zaludnienie 12607 12538 12552 12677 12619 
Przyrost naturalny 10 2 23 6 8 * 

Migracja -60 -71 -4 -12 -6 *  
Bezrobocie (os) 1163 1013 564 643 889 
Bezrobocie (%) 14 12,3 6,8 7,7 10,6 

Struktura gospodarcza w 2009 roku 
Łączna liczba podm. 

gosp. i roln. 
Podm. prow. dział. 
gospodarczą 

Podm. prow. 
dział. rolniczą 

W tym. dz. 
turystyczna  

W tym dz. 
agroturystyczna 

W tym dz. 
rybacka  

1717 712 1005 4 7 13 
Potencjał turystyczny w 2009 r. 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba miejsc na 
polach 

namiotowych 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

Szacunkowa wydajność 
żywieniowa (os/dzień) 

Liczba atrakcji 
turystycznych 

Liczba punktów 
usługowych na 
rzecz ludności 

191 30 14 1000 46 260 

Wieleń to stary gród nadnotecki, mający bogatą przeszłość. Zachowana z 1873 roku pieczęć miejska 
obejmuje herb z wizerunkiem leżącego na murawie jelenia. Nazwa miasta pisana pierwotnie Vellen, Velun, 
od XV wieku zmieniona na Wieleń, pochodzi prawdopodobnie od grodu na wzniesieniu. Jednak etymologia 
ludowa tłumaczy nazwę od wielu jeleni, a skojarzenie to potęguje widniejący w herbie jeleń. Inną hipotezą 
jest pochodzenie nazwy od słowiańskiego imienia Wielisław, czy Wielemysł. Wieleń otrzymał prawa miejskie 
w 1348 roku. W XIX w. uregulowana została Noteć i wybudowano Kanał Bydgoski, co spowodowało, że rzeka 
była intensywniej wykorzystywana jako droga wodna, dało to impuls do rozwoju wymiany towarowej przez 
Wartę i Odrę, co wpłynęło korzystnie na rozwój tych terenów. W drugiej poł. XIX w. odnotowano dynamiczny 
rozwój miasta, wtedy to wybudowano w Wieleniu okazałe budynki publiczne i mieszkalne, czynne były 
fabryki musztardy i octu. Polski Wieleń w okresie międzywojennym miał charakter handlowo-rzemieślniczy. 
Wieleń był miastem powiatowym do roku 1919.  

W okresie międzywojennym, do roku 1939 wyodrębniono Wieleń Północny i Wieleń Południowy, a 
granicę polsko-niemiecką stanowiła rzeka Noteć. Połączenie obu części w jeden Wieleń nastąpiło w roku 
1977.  

Dzisiejszy Wieleń to największa obszarowo gmina w województwie wielkopolskim, administracyjnie 
należąca do powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego. Zajmuje obszar 428,32 km2 , który w 67% stanowią lasy z 
obszarami chronionego krajobrazu, 25% pow. to grunty orne.  

Wędrując po Ziemi Wieleńskiej można spotkać wiele cennych zabytków: zespół pałacowy w 
Wieleniu, zespół dworski w Dębogórze, budowle sakralne w Dzierżążnie, Folsztynie, Nowych Dworach. 

Charakterystyka środowiska naturalnego nie pozwala na tym terenie lokalizować zakładów 
przemysłu ciężkiego.  

Gminę Wieleń zamieszkuje 12 811 mieszkańców. Tworzy ją 19 wsi sołeckich, których część z uwagi na 
położenie przy malowniczych jeziorach, można zaliczyć do wsi o charakterze turystycznym. Przez teren 
Gminy przebiega wiele ciekawych szlaków turystycznych. Najważniejszym z nich jest Międzynarodowa Trasa 
Rowerowa Euro-Route (R-1) licznie odwiedzana przez zagranicznych turystów. 

Wieleń jest wymarzonym miejscem na odpoczynek i rekreację, ale również posiadającym duży 
potencjał gospodarczy. To właśnie z Wieleniem nad Notecią kojarzone są znane w kraju i na świecie marki 
produktów i usług oferowanych przez zakłady: THULE, KETTLER, PATRIA-TOP, DANEX, EL-DRUT.  
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Załącznik nr 8 – program „Zintegrowanej promocji” 

Założenia programu zintegrowanej promocji obszaru NGR 

Realizując założenia przyjęte w LSROR przed ogłoszeniem I konkursu na nabór wniosków dla operacji 
dotyczących promocji obszaru działania NGR, Dyrektor biura NGR odpowiedzialny jest za opracowanie 
szczegółowych założeń „Programu zintegrowanej promocji obszaru NGR”. Program zostanie opracowany przy 
udziale środków własnych Stowarzyszenia, w celu jego realizacji należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
gwarantujące odpowiednią jakość programu : 

- zatrudnić pracownika odpowiedzialnego za promocję obszaru NGR, posiadającego niezbędne 
kwalifikacje do opracowania programu, 

- zlecić opracowanie programu podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w promocji i 
marketingu, 

- użyć obu powyższych metod jednocześnie. 

Ostateczną decyzję co do wyboru metody podejmie Zarząd stowarzyszenia na podstawie propozycji 
przedstawionej przez Dyrektora biura po analizie rynku. 

Zawartość programu i zakres działań promocyjnych. Ideą wspomnianego programu jest takie 
ukierunkowanie środków osi 4 PO Ryby 2007-2013 przeznaczonych na promocję, aby uzyskać jak najlepszy 
efekt końcowy. Promocja wspierana będzie poprzez dofinansowanie projektów zewnętrznych w ramach 
zakresu działań 4.1.1, będzie także prowadzona przy wykorzystaniu środków przeznaczonych dla samego 
Stowarzyszenia (zakresy 4.1.5 i 4.2). Zgodnie z ustaleniami z procesu konsultacji LSROR, znaczna część środków 
własnych stowarzyszenia będzie musiała zostać przeznaczona właśnie na działania promocyjne, w tym 
zwłaszcza środki zakresu 4.2. Szczegółowe ramy programu muszą zawierać dokładne wytyczne dla 
poszczególnych zakresów oraz harmonogram ich wdrażania. Program powinien obejmować zagadnienia i 
zakresy : 

1. Budowę i systematyczne uzupełnianie bazy informacyjnej dotyczącej obszaru działania NGR będącej 
podstawą opracowań i broszur promocyjnych, udostępnianą na stronach internetowych stowarzyszenia, 
zawierającą : 

- informacje na temat bazy turystycznej istniejącej na terenie działania, modernizowanej albo nowotworzonej 
przy udziale środków NGR, wraz z danymi kontaktowymi oraz lokalizacją na mapie, 

- informacje na temat inicjatyw promocyjnych organizowanych na terenie działania NGR w ramach innych 
programów operacyjnych albo środków własnych samorządów, organizacji pozarządowych itp., 

2. Stworzenie i systematyczne aktualizowane serwisu internetowego NGR o jak najszerszej funkcjonalności, 

3. Zlecenie i ciągłą aktualizację mapy terenu działania z oznaczeniem wód, atrakcji turystycznych i 
przyrodniczych, bazy turystycznej i lokalizacji inwestycji realizowanych przy wsparciu NGR, 

4. Budowę systemu oznakowania przy drogach krajowych informujących o fakcie wjazdu na teren działania 
NGR, zawierającej informacje o stronie internetowej i atrakcyjności turystycznej terenu, 

5. Ustalenie harmonogramu udziału NGR w targach, wystawach i imprezach promocyjnych, zwłaszcza 
dedykowanych turystyce, organizowanych na terenie kraju i za granicą (zwłaszcza w Niemczech),  

6. Ustalenie zasad współpracy z samorządami lokalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi 
realizującymi programy strukturalne, w celu podejmowania wspólnych inicjatyw promocyjnych, wzajemnym 
wykorzystywaniu informacji i zasobów oraz synchronizacji imprez, 

7. Ustalenie cech operacji zewnętrznych, po których spełnieniu operacja zostanie uznana za spójną z 
programem zintegrowanej promocji, w celu odpowiedniej oceny takiego projektu przez Komitet NGR, 

 Zintegrowany program promocji może zawierać więcej szczegółowych wytycznych, wymienione 
powyżej należy traktować jako niezbędne minimum, gwarantujące efektywne wydatkowanie środków 
przeznaczonych na promocję obszaru działania.  
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Załącznik nr 9 – program „Mała ojczyzna” 

Założenia programu „Mała ojczyzna” 

Realizując założenia przyjęte w LSROR przed ogłoszeniem I konkursu na nabór wniosków dla operacji 
dotyczących inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych NGR Dyrektor biura NGR jest odpowiedzialny za 
opracowanie szczegółowych założeń „Programu Mała ojczyzna”. Program zostanie opracowany przy udziale 
środków własnych stowarzyszenia, w celu jego realizacji należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
gwarantujące odpowiednią jakość programu : 

- skonsultować szczegółowe ramy programu z członkami Stowarzyszenia zainteresowanymi projektami 
szkoleniowymi i edukacyjnymi, zwłaszcza organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.  

- uzgodnić zaproponowane ramy z Zarządem NGR, oraz wyznaczyć pracownika stowarzyszenia 
odpowiedzialnego za koordynację projektu. 

Zgodnie z ustaleniami z procesu konsultacji społecznych LSROR, program „Mała ojczyzna” ma za 
zadanie ukierunkować środki NGR przeznaczone na wsparcie inicjatyw szkoleniowych i dydaktycznych, w 
kierunkach szczególnie preferowanych ze względu na cele strategiczne. W celu zapewnienia odpowiedniego 
potencjału dla długoterminowego rozwoju obszaru niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie zasobów ludzkich - potencjalnych pracowników i przedsiębiorców. Aby ten cel osiągnąć, należy 
podjąć próbę odwrócenia zjawiska odpływu młodych mieszkańców NGR do dużych miast i za granicę. Zdaniem 
inicjatorów programu, istnieją szanse powodzenia takiego programu, którego motywem przewodnim byłoby 
uświadomienie młodym mieszkańcom naszego obszaru walorów przyrodniczych ich otocznia, z których często 
nie zdają sobie sprawy. Istotą programu jest założenie, że rozbudzona u młodych ludzi fascynacja okoliczną 
przyrodą, mnogością wód i innych atrakcji, doprowadzi do wyboru przez część z nich takiej ścieżki edukacji i 
kariery zawodowej, która zatrzyma ich na naszych terenach gwarantując potencjał rozwoju obszaru NGR w 
przyszłości. 

Zakres programu powinien uwzględniać następujące czynniki : 

1. Preferowanie inicjatyw, których uczestnikami będą dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, 

2. Preferowanie inicjatyw popularyzujących idee ekologii, ochrony przyrody, tradycji rybackich i historii 
terenu, w kontekście występujących na terenie NGR zasobów przyrodniczych i środowiskowych, 

3. Popularyzowanie idei kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i pracy społecznej organizowanych 
na łonie natury, 

4. Wsparcie dla inicjatyw edukacyjnych w zakresie nauki języków obcych, wyspecjalizowanych w 
zakresie obsługi ruchu turystycznego.  

Program „Mała ojczyzna” może zawierać więcej szczegółowych wytycznych, wymienione powyżej należy 
traktować jako niezbędne minimum gwarantujące efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na cele 
edukacyjne i szkoleniowe.  
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Załącznik nr 10 – program „Inkubatory przedsiębiorczości” 

Założenia programu „Inkubatory przedsiębiorczości” 

Realizując założenia przyjęte w LSROR przed ogłoszeniem I konkursu na nabór wniosków dla operacji 
dotyczących rozwoju działalności gospodarczej na terenie NGR, Dyrektor biura NGR jest odpowiedzialny za 
opracowanie szczegółowych założeń programu „Inkubatory przedsiębiorczości”. Program zostanie opracowany 
przy udziale środków własnych Stowarzyszenia, w celu jego realizacji należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
gwarantujące odpowiednią jakość programu : 

- skonsultować szczegółowe ramy programu z profesjonalnymi doradcami zawodowymi, oraz ustalić 
zasady współpracy z nimi w ramach zadań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- uzgodnić zaproponowane ramy z Zarządem NGR, oraz wyznaczyć pracownika Stowarzyszenia 
odpowiedzialnego za koordynację projektu. 

Zgodnie z ustaleniami z procesu konsultacji społecznych LSROR, program „Inkubatory 
przedsiębiorczości” ma za zadanie zapewnić potencjał beneficjentów dla operacji wpieranych przez NGR w 
ramach zakresu operacji 4.1.2 i 4.1.3. (rozwój działalności gospodarczej). Program będzie się składał z dwóch 
etapów - szkoleń i treningów dla mieszkańców terenu działania w celu pobudzenia ich aktywności zawodowej i 
przedsiębiorczości oraz badań rynkowych pod kątem określenia rodzajów usług, których podjęcie ma szanse 
powodzenia. Efektem końcowym programu ma być zwiększenie liczby potencjalnych beneficjentów działań 
skierowanych na rozwój działalności gospodarczej oraz stworzenie listy usług i rodzajów działalności 
gospodarczej preferowanych i punktowanych podczas oceny wniosków o dofinansowanie. 

Zakres programu powinien uwzględniać następujące czynniki : 

1. Ustalenie zasad współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy realizującymi program „klubów 
pracy” oraz profesjonalnymi trenerami couchingu, 

2. Ustalenie zasad wyboru miejscowości w których przeprowadzone zostaną szkolenia i badania 
rynkowe (np. miejscowości mające związek z rybactwem, turystyką, w których istnieje 
potencjał rozwojowy),  

3. Ustalenie harmonogramu szkoleń obejmujących przynajmniej trzy zakresy tematyczne : 

i. Trening motywacyjny, couching, otwarcie na przedsiębiorczość, 

ii. Szkolenie z zakresu rodzajów i sposobów dofinansowania operacji w ramach NGR, 

iii. Lokalne badania zapotrzebowania na usługi i ocena efektywności potencjalnych 
przedsięwzięć (planowanie biznesowe) 

Program „Inkubatory przedsiębiorczości” może zawierać więcej szczegółowych wytycznych, 
wymienione powyżej należy traktować jako niezbędne minimum, gwarantujące efektywne wydatkowanie 
środków przeznaczonych na cele aktywizacji zawodowej i działania Stowarzyszenia.  
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