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Wstęp
Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań ewaluacyjnych i monitoringu zarówno funkcjonowania
Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, jak i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich.
Wdrażanie i realizacja LSROR finansowana jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój
Obszarów Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, w ramach 4 Osi Priorytetowej
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Działania w ramach tej osi winny przyczynić się do
aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i
gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Działania podejmowane w ramach tej osi mają prowadzić po pierwsze do poprawy warunków życia na
obszarach zależnych od rybactwa, które zostaną osiągnięte dzięki wdrażaniu projektów w ramach Lokalnych
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Jednak drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej,
jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność
na obszarach zależnych od rybactwa do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do
współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu są Lokalne Grupy Rybackie (LGR)
– podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty
publiczne oraz podmioty sektora społecznego – dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od
rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.
Realizacja zadań przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych wymaga
poddawania się licznym procedurom różnego rodzaju oceny w całym okresie realizacji.
Ewaluacja jest często utożsamiana z kontrolą i monitorowaniem. Związek między tymi trzema
pojęciami istnieje, jednak występuje kilka zasadniczych różnic, które wskazują, iż należy traktować ewaluację,
monitorowanie i kontrolowanie, jako niezależne elementy procesu zarządzania projektem.
Ewaluacja projektu jest szacowaniem jakości, stopnia realizacji projektu w stosunku do wcześniej
zdefiniowanych kryteriów, na podstawie odpowiednich informacji. Ewaluacja odnosi się do efektów
długoterminowych oddziaływania, analizuje wpływ projektów na specyficzne problemy strukturalne. Jej celem
jest ustalenie kluczowych czynników sukcesu i przyczyn niepowodzeń projektu, stałe ulepszanie skuteczności,
zwiększanie przejrzystości promowanie działań podejmowanych w projekcie. Podstawą oceny w ramach
ewaluacji jest efektywność i wpływ działań realizowanych w ramach projektu na osiągnięcie celów
strategicznych. Ewaluację przeprowadza się w etapach i regularnych odstępach czasowych.
Ewaluację można dokonać według kryterium momentu:


Przed rozpoczęciem realizacji projektu (jako ocena ex ante);



W trakcie realizacji projektu (midterm evaluation),



Pod koniec projektu (final, end-of-project),



Jakiś czas po zakończeniu (ex post).
Biorąc pod uwagę kryterium celu ewaluacji wyróżnia się następujące jej rodzaje:
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Ewaluacja strategiczna,



Ewaluacja operacyjna.

Ewaluacja strategiczna obejmuje analizę i ocenę interwencji na poziomie celów strategicznych, a ich
przedmiotem jest analiza i ocena trafności ogólnych kierunków interwencji wyznaczonych na etapie
programowania. Jednym z istotnych aspektów ewaluacji strategicznej jest weryfikacja przyjętej strategii w
odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Ewaluacja operacyjna powiązana jest z procesem zarządzania i monitorowania strategii. Celem
ewaluacji operacyjnych jest wsparcie instytucji odpowiedzialnej za realizację strategii w zakresie osiągnięcia
założonych celów operacyjnych poprzez dostarczenie użytecznych wniosków i rekomendacji.
Ewaluacją może być objęty cały dokument lub tylko wybrane elementy. Metody ewaluacji są
niepowtarzalne, każdorazowo dostosowane do specyfiki podmiotu badanego oraz celów ewaluacji. Według
rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i
spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych
problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem
celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na
środowisko oraz strategicznej oceny odziaływania na środowisko.
Poniższe opracowanie obejmuje ewaluacją, która przeprowadzona została w trakcie realizacji strategii
w odniesieniu do celów głównych i szczegółowych w niej zapisanych, a także instytucjonalnego systemu
wdrażania dokumentu Strategii – mamy zatem do czynienia zarówno z ewaluacją strategiczną, jak i operacyjną.
We

wstępnej

części

ewaluacji

analizie

poddano

samo

funkcjonowanie

Stowarzyszenia

Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, głównie przez pryzmat uczestnictwa członków LGR w
działalności organizacji, zainteresowania lokalnej społeczności organizowanymi przez Biuro LGR szkoleniami,
spotkaniami czy doradztwem. Odniesiono się także do aktywności samego Biura LGR, także w kontekście
kosztów funkcjonowania LGR.
W zakresie samego dokumentu ewaluację objęto przede wszystkim elementy, które pozwalają dać
częściowy obraz (po przeprowadzeniu czterech naborów) dotyczące dotychczasowego stopnia realizacji celów
głównych i szczegółowych, ilość operacji dla każdego rodzaju operacji, stopnia wykorzystania środków
przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji ( przy założeniu, że dla większości złożonych wniosków nie
zawarto jeszcze umów), zaangażowania poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR ( w
szczególności na poziomie samego procesu aplikowania o środki), współpracy partnerów z różnych sektorów
czy wreszcie podział projektów na operację miękkie i twarde. Ta część ewaluacji ściśle związana jest z
monitorowaniem procesów prowadzonych w związku z przyjętą Strategią.
Monitorowanie projektu to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji
ilościowych i jakościowych dotyczących realizowanego projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności
realizacji projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.
Monitoring strategii służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych
w dokumencie (monitoring rzeczowy) oraz pełnego wykorzystania środków (monitoring finansowy).
Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m. in. Na bieżąco śledzić postęp finansowy, odpowiednio
wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości, przyczyniając się w konsekwencji do
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zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania. Podstawowym kryterium oceny jest zgodność wdrażanych działań
z zapisami dokumentu.
Metoda monitorowania jest co do zasady standardowa, obejmuje ona:


Raporty,



Wizyty na miejscu realizacji projektu.
Wskaźniki monitorowania muszą spełniać następujące cechy:



Trafność;



Mierzalność;



Wiarygodność;



Dostępność.
W ramach prowadzonych prac podjęto się zasadniczo analizy treści wniosków pod kątem

deklarowanych zakresów operacji, a na tej podstawie celów planowanych do realizacji przedsięwzięć.
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Rozdział 1
Ogólne informacje o przedmiocie ewaluacji
Przedstawione w kolejnych rozdziałach badania są zgodne z zapisami Lokalne Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Badanie w drugim rozdziale dotyczyło funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej objęła analizę w
następujących obszarach:


Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji;



Uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych przez LGR
spotkaniach i szkoleniach;



Doradztwo;



Szkolenia beneficjentów;



Szkolenia pracowników;



Działania promocyjne realizowane przez PLGR;



Artykuły prasowe;



Wsparcie finansowe instytucji i organizacji działających na terenie PLGR;



Koszty funkcjonowania PLGR;



Projekty współpracy.
Badanie w trzecim rozdziale dotyczyło wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

objęła analizę w następujących obszarach:


Podsumowanie naborów, w tym liczba wniosków dla każdego rodzaju operacji,



Stopień realizacji celów głównych i szczegółowych,



Analiza poprawności przyjętych wskaźników w LSROR,



Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach LGR,



Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji,



Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR,



o

Miejsce zamieszkania wnioskodawców,

o

Forma prawna wnioskodawców,

Wpływ wdrażania LSROR na zmiany przestrzenne, społeczne i gospodarcze,
o

Miejsce realizacji operacji,

o

Zatrudnienie,

o

Rodzaje projektów,

o

Sektor rybacki.

Ewaluacja pod kątem funkcjonowania LGR obejmuje lata 2012-2013, zaś w zakresie wdrażania LSROR
obejmuje cztery nabory wniosków prowadzone w ramach PO „RYBY” 2007-2013”:


Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.;
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Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.;



Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.;



Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

1.1 Cele i założenia badania
Celem głównym badania było przeprowadzenie monitoringu realizacji funkcjonowania Lokalnej Grupy
Rybackiej oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
Analiza działań LGR prowadzona była zarówno w zakresie działalności Biura PLGR i uczestnictwa
członków Stowarzyszenia w jego działalność, zaangażowania społeczności lokalnej w działalność LGR poprzez
analizę uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie, a także danymi o składanych projektach w powiązaniu z
zapisami LSROR.
Istotne jest podkreślenie, że w trakcie realizacji założeń dokumentów strategicznych konieczne jest stałe
monitorowanie zachodzących w organizacji procesów. Samo monitorowanie jest procesem systematycznego
gromadzenia i analizowania informacji dotyczących wdrażania projektów i stanowi jeden z ważniejszych
elementów zarządzania LSROR. Konieczne jest nadzorowanie realizacji założonych w dokumencie wskaźników
i na bieżąco podejmowanie działań korygujących, bądź w samym dokumencie korygowanie jego zapisów, bądź
też podejmowanie działań promujących obszar strategiczny dla rozwoju danej społeczności.
Przyjęte wskaźniki monitoringu służą mierzeniu postępu realizacji działań, przedsięwzięć i
poszczególnych projektów oraz ocenie ich efektywności. Właściwie dobrany system wskaźników
monitorujących to najbardziej efektywne narzędzie dostosowania założeń LSROR do zmieniających się
warunków społeczno-gospodarczych. Jednak monitorowania nie można uznać za pomyślne tylko dlatego, iż
zebrano wymagane informacje. Muszą być one przekazana do dalszej analizy i stanowić podstawę decyzji
podejmowanych w związku z realizacją założeń LSROR. System wskaźników wpływa na jakość zarządzania
LSROR, w szczególności na możliwość pomiaru postępów jej realizacji.
Osiągnięcie celu głównego badania możliwe było dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:


Cel szczegółowy 1: Ocena funkcjonowania LGR poprzez analizę danych dotyczących uczestnictwa
członków LGR w działalności organizacji, uczestnictwa społeczności obszaru objętego realizacją
LSROR w organizowanych przez LGR spotkaniach i szkoleniach, szczególnie ze strony przedstawicieli
sektora rybactwa i rybołówstwa, korzystania przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym
szczególnie przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji, uczestnictwa
społeczności w organizowanych przez LGR, imprezach promocyjnych, uczestnictwa członków
Komitetu w jego posiedzeniach, działań promocyjnych organizowanych przez LGR, działań
informacyjnych LGR oraz kosztów funkcjonowania LGR i wyjazdów studyjnych.



Cel szczegółowy 2: Ocena wdrażania LSROR poprzez ocenę stopnia realizacji celów głównych i
szczegółowych, ilość operacji dla każdego rodzaju operacji, stopnia wykorzystania środków
przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji, zaangażowania poszczególnych grup beneficjentów
w realizację LSROR, współpracy partnerów z różnych sektorów ze sobą.



Cel szczegółowy 3: Ocena wskaźników i stopnia ich realizacji w kontekście dofinansowania projektów.
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1.2 Metody realizacji ewaluacji
Badanie obejmowało monitoring realizacji zapisów LSROR przez Stowarzyszenie Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka.
Pierwszy etap prac obejmował analizę danych dotyczących zaangażowania różnych grup społeczności
lokalnej oraz członków Stowarzyszenia w działania realizowane przez LGR. Dane pozyskano z list obecności
będących w posiadaniu Biura oraz sprawozdań z realizacji zadań sporządzanych przez pracowników Biura
PLGR, a zebranych w opracowaniach: Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka w 2012 r., Informacja dla Członków Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka z działalności Stowarzyszenia w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 oraz Informacja dla Członków
Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z działalności Stowarzyszenia w okresie 01.07.2013
- 31.12.2013.
Drugi etap prac polegał na analizie złożonych przez Beneficjentów projektów.
Trzeci etap badania objął analizę zapisów wskaźników w LSROR oraz stopnia ich realizacji w
kontekście złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów.
Badania przeprowadzono metodą badań wtórnych – dokonano analizy danych zastanych (desk
research).
Przebieg badania zorganizowano wokół trzech zasadniczych bloków prac:


Etap 1 – Dopracowanie metodologii badania;



Etap 2 – Zebranie i wstępna analiza danych;



Etap 3 – Kompleksowa ocena i analiza danych.

W pierwszym etapie badania, w ramach prac nad raportem metodologicznym, dokonano przeglądu
dokumentów programowych, operacyjnych, dostępnych baz danych oraz literatury przedmiotu. Następnie na tej
podstawie doprecyzowana została metodologia badania oraz przygotowane zostały narzędzia służące zarówno
wsparciu oceny eksperckiej wskaźników, jak i zebraniu danych.
W ramach drugiego etapu badania wyróżniono dwa zasadnicze bloki prac, odpowiadające dwóm grupom
analizowanych danych:


Ocena ekspercka obejmująca dane wtórne ( przeprowadzona z wykorzystaniem analizy
dokumentacji);



Zebranie wstępnych danych na podstawie zapisów w złożonych wnioskach.

W trzeciej części badania dokonano analizy dokumentacji złożonej przez wnioskodawców w ramach
dotychczas przeprowadzonych naborów. Wszystkie zebrane dane poddane zostały dalszej analizie, co
pozwoliło na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron realizacji zapisów LSROR, jak również
sformułowanie końcowych rekomendacji.
Etap 1 – etap ten, oparty przede wszystkim o analizę dokumentacji, zakończony został wraz z przygotowaniem
ostatecznej wersji raportu metodologicznego.
Etap 2 – Zebranie i wstępna analiza danych zarówno w obrębie danych dotyczących wskaźników jak i stanu
realizacji LSROR.
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Etap 3 – etap trzeci składał się z dwóch podstawowych elementów: analizy złożonych wniosków
(przeprowadzona na podstawie opracowanych ankiet zamieszczonych w Załączniku nr 2, 3, 4 i 5
przedmiotowego dokumentu) oraz panelu ekspertów.


Analizie poddano wszystkie złożone wnioski dla naborów, tj.:

Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zmieściły się w dostępnych limitach i zostały przekazane do dalszej
oceny do UMWP, a zatem mają szansę na realizację i co za tym idzie mogą wpływać na osiągnięcie celów i
wskaźników LSROR.


Panel ekspertów: zespół badawczy, w ramach panelu ekspertów, dokonał syntezy informacji
dotyczących różnych aspektów uwzględnionych w badaniu, niezbędnych do sformułowania odpowiedzi
na poszczególne pytania badawcze, co pozwoliło na pełną ocenę. W ramach panelu zebrane zostały
mocne i słabe strony LSROR, w oparciu, o które sformułowano końcowe rekomendacje w
poszczególnych rozdziałach dokumentu.
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Rozdział 2

Ewaluacja Funkcjonowania Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej
Badanie w części dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej objęła analizę w następujących
obszarach:


Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji;



Uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych przez LGR
spotkaniach i szkoleniach;



Doradztwo;



Szkolenia beneficjentów;



Szkolenia pracowników;



Działania promocyjne realizowane przez PLGR;



Artykuły prasowe;



Wsparcie finansowe instytucji i organizacji działających na terenie PLGR;



Koszty funkcjonowania PLGR;



Projekty współpracy.
Badanie miało na celu przedstawienie zaangażowania członków LGR w działalność organizacji, oraz

pokazanie zainteresowania lokalnej społeczności organizowanymi przez Biuro LGR szkoleniami, spotkaniami
czy doradztwem. Przeprowadzone badania przedstawia również realizacja działań promocyjnych, publikacje
prasowe oraz wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze objętym LSROR PLGR.
Odniesiono się także w kontekście kosztów funkcjonowania LGR oraz zrealizowanych projektów współpracy w
ramach środka 4.2.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy za lata 2012-2013.

2.1 Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji
Władzami Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komitet ds. Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich, zwany dalej „Komitetem ds. LSROR” oraz Komisja Rewizyjna.
Formalne utworzenie Stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22 września 2009
r., kiedy to odbyło się zebranie założycielskie. W spotkaniu tym uczestniczyło 76 członków założycieli. Liczba
członków w czasie działalności Stowarzyszenia zwiększyła się tak, że w dniu 31 grudnia 2013 r. wyniosła 131
osób, wynikało to z rosnących potrzeb i rozszerzania się działalności Stowarzyszenia.
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2.1.1 Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przynajmniej raz w roku, w terminie do 30
czerwca każdego roku. We wszystkich dotychczasowych Walnych Zebraniach Członków brało udział co
najmniej 40% członków zwyczajnych, co jest zgodne z § 15 ust. 5 Statutu, w myśl którego liczba ta jest
wymagana do stwierdzenia prawomocności i zdolności podejmowania uchwał.
Stowarzyszenie zrzesza 8 gmin, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie. Obszar działania LGR obejmuje
wszystkie gminy z Powiatu Puckiego (7 gmin) oraz Gminę Wejherowo.
Poniższa tabela przedstawia liczbę członków z poszczególnych jednostek:
Tabela 1 Liczba członków PLGR
Nazwa jednostki

Liczba członków

Liczba członków

Liczba członków

01.01.2012 r.

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

Liczba

Jednostki Samorządu

w tym

Liczba

w tym

Liczba

w tym

sektor

sektor

sektor

rybacki

rybacki

rybacki

9

-

9

-

9

-

18

9

19

10

20

10

70

35

69

46

70

47

30

3

32

5

32

5

127

47 (37%)

129

61 (47%)

131

62 (47%)

Terytorialnego - Gminy
Osoby prawne prowadzące
działalność gospodarczą
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Osoby fizyczne
nieprowadzące działalności
gospodarczej
Razem

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Wraz z końcem 2013 roku liczba członków wzrosła do 131 osób, w tym liczba członków z sektora
rybackiego wzrosła o 10 punktów procentowych względem stycznia roku 2012 r.. Świadczy to o lepszej
znajomości i większym zainteresowaniu sektora rybackiego Stowarzyszeniem PLGR. Największą grupą wśród
członków Stowarzyszenia PLGR stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 70 osób, z
czego aż 47 pochodzi z sektora rybackiego.
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Wykres 1 Liczba członków na dzień 31.12.2013 r.

Jednostki Samorządu
Terytorialnego

9
32

20

Osoby prawne prowadzące
dział. gospodarczą

Osoby fizyczne prowadzące
dział. gospodarczą
70

Osoby fizyczne
nieprowadzące dział.
gospodarczej

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Powyższy wykres przedstawia liczbę wszystkich członków Stowarzyszenia PLGR na dzień 31 grudnia
2013 r. Najliczniejszą grupą wśród członków Stowarzyszenia PLGR stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Pozostałymi członkami są: 32 osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej, 20 osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz 9 przedstawicieli jednostek
samorządowych.
W latach 2012 – 2013 odbyło się 5 Walnych Zebrań Członków. Zebrania odbywające się dnia 26 marca
2012 r. oraz dnia 11 marca 2013 r. zostały zorganizowane zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia.
Dodatkowo Walne Zebranie Członków spotkało się ze względu na wynikłe sytuacje, i tak:


10 września 2012 r. – przedstawiono sprawozdanie z pracy Zarządu w kadencji 2009 – 2012 r.,
sprawozdanie z pracy Komitetu ds. LSROR w kadencji 2009 – 2012 r., sprawozdanie z pracy Komisji
Rewizyjnej w kadencji 2009 – 2012 r., oraz powołano nowo wybrane organy Stowarzyszenia,



24 czerwca 2013 r. zatwierdzono zmiany w Statucie Stowarzyszenia PLGR, zmiany w Regulaminie
Zarządu oraz Komitetu LSROR, dotyczyły one wprowadzenia obowiązku uzasadniania przyznawanych
punktów przez członków Komitetu, uznania oceny pierwotnej dla Wnioskodawcy, w przypadku gdy w
wyniku oceny otrzymał niższą liczbę punktów oraz rezygnację z kryterium przyznania dodatkowych
punktów, gdy Wnioskodawca jest Członkiem Stowarzyszenia,



7 października 2013 r. odwołano Członków Komitetu ds. LSROR i powołano nowych.

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczestników w poszczególnych Walnych Zebraniach Członków.

13

Tabela 2 Liczba uczestników podczas posiedzeń Walnego Zebrania Członków
Data

Miejsce

Liczba
uczestników

26.03.2012 r.

Siedziba Urzędu Miasta,
Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19
Siedziba Urzędu Miasta,
Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19

10.09.2012 r.

W tym sektor
rybacki

68

Liczba
uczestników z
sektora
rybackiego
32

98

43

44%

79

42

53%

63

26

41%

82

39

48%

47%

Siedziba Urzędu Miasta,
11.03.2013 r.

Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19
Siedziba Urzędu Miasta,

24.06.2013 r.

Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19
Siedziba Urzędu Miasta,

07.10.2013 r.

Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Spośród Członków Walnego Zebrania liczba przedstawicieli sektora rybackiego wahała się od 40% do
53% obecnych osób. Największą frekwencję odnotowano podczas posiedzenia 10 września 2012 r.,
przedstawiono wówczas sprawozdanie z pracy Zarządu, Komitetu ds. LSROR oraz Komisji Rewizyjnej w
kadencji 2009 – 2012 r. Natomiast najmniejszą liczbę uczestników odnotowano w dniu 24 czerwca 2013 r.,
kiedy to zatwierdzono zmiany w Statucie Stowarzyszenia PLGR i w Regulaminie Zarządu oraz Komitetu
LSROR.

2.1.2 Zarząd Stowarzyszenia PLGR
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, w którego skład wchodzi 8 członków, wybranych
spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. W skład Zarządu zgodnie ze Statutem wchodzą 3 osoby
reprezentujące samorządy terytorialne, 3 osoby reprezentujące sektor rybacki, 1 osoba reprezentująca
przedsiębiorców z sektora przetwórczego oraz 1 osoba reprezentująca pozostałe organizacje, stowarzyszenia i
podmioty gospodarcze.
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Tabela 3 Członkowie Zarządu
Członek Zarządu

Pełniona funkcja w

Nazwa reprezentowanej jednostki

Zarządzie
Zbigniew Chmaruk

Prezes Zarządu

Samorząd terytorialny

Jarosław Kirszling

Wiceprezes Zarządu

Sektor rybacki

Piotr Necel

Członek Zarządu

Sektor rybacki

Henryk Indyk

Członek Zarządu

Sektor rybacki

Jarosław Glembin

Członek Zarządu

Przedsiębiorca z sektora przetwórczego

Tadeusz Muża

Członek Zarządu

Samorząd terytorialny

Zenon Dettlaff

Członek Zarządu

Samorząd terytorialny

Michał Kohnke

Członek Zarządu

Pozostałe organizacje, stowarzyszenia i podmioty
gospodarcze

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Poniżej przedstawiona została lista posiedzeń Zarządu.
Tabela 4 Posiedzenia Zarządu w 2012 r.
Liczba spotkań

Okres

Średnia liczba

Liczba uchwał

uczestników
I Kwartał 2012

8

7

42

II Kwartał 2012

7

6

33

III Kwartał 2012

8

7

53

IV Kwartał 2012

9

7

51

Suma

32

-

179

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 roku odbyły się 32 posiedzenia Zarządu. W pierwszym kwartale uchwalono 42 uchwały, w
drugim kwartale 33, w trzecim kwartale 53, natomiast w czwartym 51. Podsumowując w ciągu całego 2012 roku
Zarząd uchwalił 179 uchwał.
Tabela 5 Posiedzenia Zarządu w 2013 r.
Okres

Liczba spotkań

Średnia liczba

Liczba uchwał

uczestników
I Kwartał 2013

7

7

38

II Kwartał 2013

9

7

46

III Kwartał 2013

6

8

37

IV Kwartał 2013

10

8

38

Suma

32

-

159

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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W 2012 roku odbyły się 32 posiedzenia Zarządu, podczas których uchwalono 159 uchwał, w tym 38 w
pierwszym kwartale, 46 w drugim, 37 w trzecim i 38 w czwartym.

2.1.3 Komitet ds. LSROR
Komitet ds. LSROR w liczbie 22 członków wybierany jest przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia. W skład Komitetu ds. LSROR wchodzi: 9 osób spośród
reprezentujących samorządy terytorialne, 13 osób reprezentujących pozostałe podmioty. Do kompetencji
Komitetu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
Tabela 6 Liczba uczestników podczas posiedzeń Komitetu ds. LSROR w 2012 r.
Lp.

Data

Liczba członków Komitetu ds.

Liczba osób zaproszonych na

LSROR

posiedzenie

1

22.02.2012 r.

16

6

2

14.03.2012 r.

16

7

3

03.04.2012 r.

13

7

4

11.06.2012 r.

20

7

5

21.06.2012 r.

18

10

6

04.07.2012 r.

20

7

7

30.07.2012 r.

14

7

8

15.10.2012 r.

16

7

9

03.12.2012 r.

15

7

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 r. odbyło się 9 spotkań Komitetu ds. LSROR, w których brało udział od 15 do 20 członków
oraz od 6 do 10 osób zaproszonych na posiedzenie – zazwyczaj byli to pracownicy z Biura PLGR.
Tabela 7 Posiedzenia Komitetu ds. LSROR w 2013 r.
Lp.

Data

Liczba członków Komitetu ds. LSROR

Liczba osób
zaproszonych na
posiedzenie

1

25.02.2013 r.

19

7

2

13.03.2013 r.

18

7

3

22.03.2013 r.

17

7

4

02.04.2013 r.

19

7

5

11.04.2013 r.

14

5

6

06.06.2013 r.

12

5

7

04.11.2013 r.

19

5

8

14.11.2013 r.

16

5

9

18.11.2013 r.

15

5

10

03.12.2013 r.

19

5

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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Natomiast w 2013 r. odbyło się 10 spotkań Komitetu ds. LSROR, w których brało udział od 12 do 19
członków Komitetu oraz od 5 do 7 osób zaproszonych na posiedzenie, byli to pracownicy Biura PLGR.
Podsumowując w latach 2012 – 2013 odbyło się 19 spotkań Komitetu ds. LSROR. Spotkania dotyczyły
wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
Podczas 5 spotkań w dniach: 22.02.2012 r., 15.10.2012 r., 03.12.2012 r., 06.06.2013 r. i 04.11.2013 r.
uchwalono zmiany w LSROR na wniosek Zarządu. Zmiany wprowadzane w Strategii wynikały z potrzeby
ulepszenia procedury wyboru. Miały one na celu doprecyzowanie zapisów w lokalnych kryteriach wyboru
operacji dla poszczególnych środków, aby wnioski wybierane przez Komitet ds. LSROR były w większym
stopniu spójne z LSROR oraz prowadziły do realizacji wskaźników produktu i rezultatu, do których zobowiązało
się Stowarzyszenie PLGR.

2.1.4 Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Składa się z 5 członków
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w jej skład wchodzi 1 osoba reprezentująca
samorządy terytorialne, 2 osoby reprezentujące sektor rybacki, 2 osoby reprezentujące przedsiębiorców z sektora
przetwórczego.

Tabela 8 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w latach 2012 - 2013

Lp

Data

Liczba uczestników

1

20.01.2012 r.

5

2

06.02.2012 r.

5

3

29.02.2012 r.

4

4

03.08.2012 r.

5

5

30.08.2012 r.

4

6

12.09.2012 r.

3

7

08.02.2013 r.

5

8

15.02.2013 r.

5

9

22.02.2013 r.

5

10

01.03.2013 r.

5

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W latach 2012 – 2013 odbyło się 10 spotkań: 6 w 2012 r. oraz 4 w 2013 r. W większości spotkań
udział brał cały skład Komisji Rewizyjnej. Spotkania dotyczyły przede wszystkim: kontrolowania działalności
Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia, analiza postępowania Członka Komitetu ds. LSROR zgodnie z procedurą określoną
w LSROR
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2.3 Uczestnictwo społeczności obszaru objętego realizacją LSROR w organizowanych
przez LGR spotkaniach i szkoleniach
W latach 2012 – 2013 Stowarzyszenie podejmowało liczne inicjatywy mające na celu informowanie
lokalnych społeczności o działalności Lokalnych Grup Rybackich oraz zachęcenie potencjalnych beneficjentów
do aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.

2.3.1 Doradztwo
W latach 2012-2013 specjaliści ds. LSROR prowadzili indywidualne doradztwo dla osób
zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013.
Konsultacje odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia PLGR. Z roku na rok doradztwo Specjalistów
cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców obszaru działalności LGR.
Wykres 2 Indywidualne konsultacje w 2012 r. z podziałem na sektory

Indywiualne konsultacje w 2012 r.
60
50
40
30
20
10
0
Sektor Gospodarczy

Sektor Społeczny

Sektor Publiczny

W tym Rybacki

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 r. przeprowadzono 58 indywidualnych konsultacji w siedzibie PLGR, spośród nich 11 odbyło
się z przedstawicielami sektora rybackiego. Największa liczba - 53 osób zainteresowanych doradztwem,
pochodziła z sektora gospodarczego, pozostałe 5 osób należało do sektora społecznego, na konsultacjach nie
pojawiła się żadna osoba pochodząca z sektora publicznego.
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Wykres 3 Indywidualne konsultacje w 2013 r. z podziałem na sektory

Indywidualne konsultacje w 2013 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2013 r. przeprowadzono 76 indywidualnych konsultacji, w których udział wzięło 7 przedstawicieli
sektora rybackiego. Tak jak w roku poprzednim najwięcej osób 67 zainteresowanych konsultacjami pochodziło z
sektora gospodarczego. Z sektora społecznego było 8 osób, natomiast 1 pochodziła z sektora publicznego.
Podsumowując w latach 2012-2013 najwięcej indywidualnych konsultacji dotyczyło dofinansowania ze
Wykres 4 Indywidualne konsultacje w 2013 r. z podziałem na sektory
środka III. Spośród 134 przeprowadzonych konsultacji 18 spotkań było prowadzonych z osobami z sektora

Indywidualne konsultacje w 2012 r. z podziałem
na środki
50
40
30
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10
0
Środek I

Środek II

Środek III

Środek IV

rybackiego.
W 2012 roku na indywidualne konsultacje zgłosiło się 58 potencjalnych beneficjentów, spośród których 4 były
zainteresowane funduszami ze Środka I, 12 ze Środka II, 42 ze Śródka III, żadna konsultacja nie dotyczyła
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Środka IV. Zainteresowanie konsultacjami ze Środka III przekłada się na liczbę składanych wniosków z tego
Środka.
Wykres 5 Indywidualne konsultacje w 2013 r. z podziałem na środki

Indywidualne konsultacje w 2013 r. z
podziałem na środki
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2013 r. na indywidualne konsultacje zgłosiło się 76 osób, spośród których 54 były zainteresowane
dofinansowaniem ze Środka III, 11 Środkiem I, 7 Środkiem II i 4 Środkiem IV. Względem roku poprzedniego
zainteresowanie wzrosło o około 30%. Wzrost zainteresowania doradztwem przekłada się na ilość składanych
wniosków w poszczególnych latach. Dodatkowo przeprowadzono wiele rozmów telefonicznych z potencjalnymi
beneficjentami.

2.3.2 Szkolenia beneficjentów
W siedzibie Biura PLGR w latach 2012 – 2013 zorganizowano 35 szkoleń o charakterze warsztatowym
dotyczących praktycznej wiedzy przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, a także jeden dzień otwarty,
podczas którego dyżurowali specjaliści z dziedzin prawa budowlanego, ochrony środowiska, analizy finansowej
oraz lokalne banki. Następnie przeprowadzono szkolenie dla Beneficjentów, których wnioski zostały wybrane
do dofinansowania przez PLGR, dotyczące zasad rozliczania uzyskanej dotacji. Dodatkowo odbyło się
kilkadziesiąt indywidualnych konsultacji, we wszystkich spotkaniach wzięło udział prawe 500 Beneficjentów.
Ponadto Pracownicy Biura przeprowadzili spotkania informacyjne we wszystkich gminach obszaru działania
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Prowadzone szkolenia:


Warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej OSI 4 PO „RYBY 2007 – 2013”;



Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO „RYBY 2007 –
2013”;
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Warsztaty z analizy finansowej dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO „RYBY 2007 – 2013”;



Spotkanie informacyjne dotyczące rozliczania wniosków o dofinansowanie;



Spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z terenu Władysławowa i okolic;



Spotkanie informacyjne dotyczące rozliczania wniosków o dofinansowanie.

Tabela 9 Warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla potencjalnych beneficjentów OSI 4
PO RYBY 2007 – 2013
LP

Data

Miejsce

Liczba Uczestników

1

19.01.2012 r.

Władysławowo

12

2

23.01.2012 r.

Władysławowo

14

3

03.02.2012 r.

Władysławowo

15

4

16.02.2012 r.

Władysławowo

25

5

09.01.2013 r.

Władysławowo

14

6

12.01.2013 r.

Władysławowo

15

7

18.01.2013 r.

Władysławowo

14

8

30.01.2013 r.

Władysławowo

8

9

01.02.2013 r.

Władysławowo

18

10

06.02.2013 r.

Władysławowo

23

11

13.02.2013 r.

Władysławowo

13

12

23.08.2013 r.

Władysławowo

8

13

27.08.2013 r.

Władysławowo

7

14

29.08.2013 r.

Władysławowo

5

15

03.09.2013 r.

Władysławowo

11

16

05.09.2013 r.

Władysławowo

14

17

10.09.2013 r.

Władysławowo

14

18

02.10.2013 r.

Władysławowo
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W latach 2012 – 2013 odbyło się 18 „Warsztatów z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla
potencjalnych beneficjentów OSI 4 PO RYBY 2007 – 2013” przeprowadzonych przez pracowników biura. W
takich warsztatach w sumie w ciągu dwóch lat udział wzięło ponad 250 osób.
W 2012 roku odbywały się również „Warsztaty z analizy finansowej dla potencjalnych beneficjentów
Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013”.
Tabela 10 Warsztaty z analizy finansowej dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013
Lp.

Data

Miejsce

Liczba uczestników

1

17.02.2012 r.

Władysławowo

8

2

29.03.2012 r.

Władysławowo

9

3

12.04.2012 r.

Władysławowo

14

4

27.04.2012 r.

Władysławowo

7

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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W warsztatach z analizy finansowej udział wzięło 38 osób.
W latach 2012 – 2013 zorganizowano spotkania informacyjno – szkoleniowe w różnych
miejscowościach obszaru LGR. W 13 takich spotkaniach udział wzięło w sumie prawie 180 osób.
Tabela 11 Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007 2013
LP

Data

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Liczba
Uczestników

1

21.02.2012 r.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla

Hel

25

Gościcino

2

Hel

3

Puck

6

Krokowa

3

Kosakowo

6

Kuźnica

13

Władysławowo

22

Władysławowo

29

Mechelinki

14

Władysławowo

25

Bolszewo

18

potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013
2

20.04.2012 r.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013

3

07.05.2012 r.

Spotkanie

informacyjne

dla

potencjalnych

beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007 - 2013
4

10.05.2012 r.

Spotkanie

informacyjne

dla

potencjalnych

beneficjentów Osi 4 PO RYBY 2007 - 2013
5

15.05.2012 r.

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013

6

16.05.2012 r.

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013

7

26.05.2012 r.

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013

8

30.11.2012 r.

Spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z
terenu Władysławowa i okolic

9

08.11.2012 r.

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 – 2013 z przedstawicielami Samorządu
Województwa Pomorskiego

10

25.01.2013 r.

Spotkanie informacyjne w Mechelinkach dla
potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013

11

18.04.2013 r.

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Osi
4 PO RYBY

12

09.02.2013 r.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla
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potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 – 2013
13

15.02.2013 r.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla

Władysławowo

13

potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO RYBY
2007 - 2013
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Ponadto 9 maja 2012 r. odbył się „Dzień otwarty PLGR dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO
RYBY 2007 – 2013” w siedzibie Stowarzyszenia we Władysławowie.
W dniu 11 maja 2012 r. odbyło się spotkanie dotyczące rozliczania wniosków o dofinansowanie, na
którym byli obecni przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, na spotkaniu obecnych było ponad
20 zainteresowanych beneficjentów.
Wykres 6 Uczestnictwo społeczności lokalnych w organizowanych szkoleniach i spotkaniach w latach 2012 - 2013

Uczestnictwo społeczności lokalnych w
organizowanych szkoleniach i spotkaniach w
latach 2012 - 2013
200
180
160
140
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100
80
60
40
20
0
Doradztwo

Warszataty z
przygotowania
dokumentacji

Warszaty z analizy
finansowej
2012 r.

Spotkania
informacyjno szkoleniowe

Spotkania
dotyczące analizy
finansowej

2013 r.

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Analizując dane w zakresu szkoleń i spotkań informacyjnych, należy zwrócić uwagę na trzykrotny
wzrost frekwencji podczas warsztatów z przygotowywania dokumentacji. Wzrosło również zainteresowanie
indywidualnymi konsultacjami odbywającymi się w siedzibie PLGR.
Spadło nieznacznie zainteresowanie spotkaniami informacyjno – szkoleniowymi. W 2012 r. pojawiło
się na nich 109 osób, a już rok później 70. W związku z tym planujemy podjąć działania realizacji spotkać
powinny być realizowane przy okazji wydarzeń gromadzących lokalną społeczność, czy organizowanie
wspólnych działań informacyjno – doradczych z innymi organizacjami pozarządowymi.
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Należy rozważyć ponowną organizację warsztatów z analizy finansowej, które cieszyły się stosunkowo
dużym zainteresowaniem w 2012 r. pojawiło się 38 osób, zaś na kolejne spotkanie przybyło 20 osób. Jest to
grupa prawie 60 osób, które w 2012 r. wykazały zainteresowanie kwestiami finansowymi.

2.4. Szkolenia pracowników
W 2012 roku pracownicy biura brali udział w dwóch szkoleniach:


Kursie języka angielskiego, który odbywał się, co najmniej raz w tygodniu w siedzibie PLGR od
13.04.2012 r. do 31.12.2012 r., zajęcia prowadziła Aleksandra Dominik;



Szkoleniu w zakresie świadomego budowania wizerunku Stowarzyszenia PLGR w ramach Osi 4 PO
RYBY 2007 – 2013, szkolenie odbywało się w Gniewinie w dniach 10 – 11 luty 2012 r. i było
prowadzone przez Marcina Dadel.

W szkoleniach udział brali: Daniel Lessnau, Kamila Rucińska, Alicja Skoczke, Elżbieta Kużel, Przemysła Patek,
Katarzyna Sopońska - Romachow, Paweł Kirkowski.
W 2013 r. przeprowadzono jednodniowe szkolenie z zakresu prawa budowlanego. Odbyło się w
siedzibę Biura PLGR w dniu 01 października 2013 r. i zostało przeprowadzone przez Krzysztofa Mączkowiaka.

2.5 Działania promocyjne realizowane przez PLGR
Biuro Stowarzyszenia zrealizowało zadania w ramach funkcjonowania polegające na promocji oraz
przeprowadziło szereg działań aktywizujących o charakterze promocyjno – informacyjnym:
Tabela 12 Działania aktywizujące o charakterze promocyjno – informacyjnym w 2012 r.
Lp.

Rodzaj wydarzenia

Data

1

Rocznica Zaślubin Polski z Morzem

10.02.2012 r.

2

Belonada

19-20.05.2012 r.

3

Pucki Dzień Kapra z PLGR

08.07.2012 r.

4

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami

29.07.2012 r.

5

Dożynki Gminne Krokowa

26.08.2012 r.

6

Dożynki Gminne Puck

26.08.2012 r.

7

Dożynki Gminne Wejherowo

09.09.2012 r.

8

Otwarcie portu w Kuźnicy

30.10.2012 r.

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 roku odbyło się 8 wydarzeń aktywizujących o charakterze promocyjno – informacyjnym, w
wydarzeniach tych udział wzięło ok. 1000 osób.
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Tabela 13 Działania aktywizujące o charakterze promocyjno – informacyjnym w 2013 r.
Lp.

Rodzaj wydarzenia

Data

1

Uroczyste podpisanie umów z Marszałkiem Województwa

22.03.2013 r.

Pomorskiego Mieczysławem Struk
2

Konferencja

Maszoperii

Pomorskich

Lokalnych

Grup

29.04.2013 r.

Piknik rodzinny w Świecinie, XV Zjazd Kaszubów we

18.05.2013 r.

Rybackich
3

Władysławowie
4

Belonada w Pucku

26.05.2013 r.

5

Obchody 75 Jubileuszu Portu we Władysławowie

22.06.2013 r.

6

Odsłonięcie Kopca Kaszubów w Helu

23.06.2013 r.

7

Otwarcie Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie

27.06.2013 r.

8

Obchody 50-cio lecia Władysławowa

28.06.2013 r.

9

Morska Pielgrzymka Rybaków

29.06.2013 r.

10

Przygotowanie

wraz

ze

szkołami

gastronomicznymi

z

06.07.2013 r.

Władysławowa, Pucka i Kłanina cateringu rybnego dla
wszystkich uczestników Zjazdu, Kaszubskie Łodzie pod
Żaglami
11

Promocja PLGR, zakup pucharów, Pucki Dzień Kapra

28.07.2013 r.

12

Promocja PLGR, Dożynki w gminach z terenu PLGR

03.08.2013 r.

13

Promocja PLGR, Festiwal Flądry i Dorsza w Gdańsku

sierpień/ wrzesień 2013 r.

14

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pucku

06-08.12.2013 r.

15

Sylwester we Władysławie – dostarczenie cateringu rybnego

31.12.2013 r.

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2013 r. przeprowadzono 15 wydarzeń promocyjno - informacyjnych, w których udział wzięło udział
około 800 osób działań aktywizujących, które umożliwiły na promocję działalności PLGR oraz wzrost
świadomości istnienia i działania Stowarzyszenia wśród społeczeństwa.
Do innych działań aktywizujących społeczność lokalną możemy zaliczyć:


Promocję drugiego wydania zbioru bajek pt. "W niewoli białych purtków" organizowana przez
Muzeum Ziemi Puckiej, a która odbyła się w dniu 24 października 2012 r. w siedzibie PLGR z okazji
110 urodzin kaszubskiego pisarza Pana Augustyna Necla;



Ogłoszono dwa konkursy fotograficzne ogłoszone w 2012 r.;

Pierwszy konkurs to „Północne Kaszuby w obiektywie” o tematyce związanej z kulturą, tradycją, historią i
przyrodą obszaru PLGR, pula nagród 2 000,00 zł. W konkursie uczestniczyły 43 osoby, które łącznie
przesłały przeszło 200 fotografii. Konkurs zakończono w 2012 roku.
Drugi konkurs pt. „Kaszubski Rybak, Kaszubskie Morze” odbył się w kategoriach: „Rybak Kaszubski –
współczesne życie i praca”, „Morze jako żywioł” i „Porty i przystanie Północnych Kaszub” z pulą nagród w
wysokości 3 000,00 zł. Zakończenie konkursu nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Zgłoszone na
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konkursy prace stanowią własność PLGR i tworzą galerię zdjęć, co pozwala na lepsze promowanie regionu
w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych.


Plener Malarski, który odbył się w dniach 16 – 20 września 2013 r., którego efektem były 22 prace
malarskie będące własnością PLGR;



Udział dzieci i młodzieży ze szkół wszystkich gmin leżących na obszarze PLGR w zajęciach edukacji
morskiej w Akwarium Gdyńskim w dniach 03-19 grudnia 2013 r., w sumie uczestniczyło prawie 500
dzieci i młodzieży z opiekunami. Stowarzyszenie PLGR sfinansowało bilety wstępu, transport oraz
poczęstunek;



Stowarzyszenie wydało we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwową Instytucją
Badawczą publikację pn. „Zasolony Król”, której tematem jest znaczenie gospodarcze naszego
rodzimego gatunku ryby – śledzia;



Wydany został kalendarz rybacki na rok 2014. Zdjęcia do kalendarza są efektem zorganizowanych
przez PLGR w latach 2012 – 2013 konkursów fotograficznych.

Poza powyższymi działaniami promocyjnymi opublikowano szereg materiałów informacyjnych (ulotek),
zawierających informacje o działalności LGR i procesie wdrażania LSROR. Materiały były dystrybuowane
przez partnerów lokalnych (samorządy, ośrodki kultury), podczas imprez kulturalno – społecznych i rekreacyjno
– sportowych, szkoleń i warsztatów skierowanych do mieszkańców obszaru LGR, były one również dostępne w
siedzibie PLGR.
Wśród najważniejszych materiałów promocyjnych były notatniki, długopisy, teczki, ulotki i itp. Poniższa
tabela przedstawia zestawienie zakupu materiałów promocyjnych z wyszczególnieniem lat.
Tabela 14 Zestawienie materiałów promocyjnych w latach 2012 - 2013

Materiały promocyjne

Zakupione w 2012 r.(szt.)

Zakupione w 2013 r. (szt.)

Długopisy metalowe

1000

120

Notatniki

1000

120

Odblaski

200

-

Torby na zakupy

200

150

Polo damskie

40

-

Polar damski

40

-

Polar męski

10

-

Naklejki samochodowe

200

-

Noże

100

-

Kredki w tubie

200

-

Zakładki

7500

-

Ulotki

1150

-

Pendrive ze smyczą

200

150

Kalendarz książkowy

50

-

Teczki

-

250

26

Książki

-

20

Plakaty

-

60

Kubki

70

-

Ulotki - Kormorany

70

-

Ulotki - Maszoperia

800

-

Kalendarze ścienne

167

-

Czapki rybackie

-

15

Noże rybackie

-

50

Banery reklamowe

-

2
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Ponadto do działań promocyjnych można zaliczyć aktualne informacje na oficjalnej stronie internetowej
www.plgr.pl oraz aktywność PLGR w radiu i telewizji lokalnej oraz na portalu internetowym www.facebook.pl.
Stowarzyszenie PLGR utworzyło również newsletter na stronie internetowej, aby potencjalni Beneficjenci
mieli szybszy dostęp do najważniejszych i najaktualniejszych informacji, zamieszczonych na stronie
www.plgr.pl.
Należy podkreślić, że publikowane materiały spełniają wszystkie wymogi związane z informowaniem o
unijnym źródle finansowania zgodnie z zapisami w Księdze Wizualizacji znaku Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” wydanej przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.6 Artykuły prasowe
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka podejmuje liczne inicjatywy promujące działalność.
Artykuły promocyjne pojawiają się w prasie regionalnej. Przed każdym spotkaniem, szkoleniem i imprezą
promocyjną na stronie internetowej Stowarzyszenia ukazują się informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa.
W 2012 r. informacje o działalności Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka oraz o
naborze wniosków pojawiły się w poniższych artykułach prasowych:
Tabela 15 Artykuły prasowe w 2012 r.
Lp.

Tytuł artykułu

Miejsce publikacji

1

Biuletyn Stowarzyszenia PLGR – ogłoszenie

Echo Ziemi Puckiej (27.01.2012 r., 10.02.2012 r.,

naboru wniosków

24.02.2012 r.)
Gryf Wejherowski (10.02.2012 r., 24.02.2012 r.,
09.03.2012 r.)

2

Zarząd

Województwa

informuje

o

pośrednictwem

możliwości

Pomorskiego
składania

za

Echo Ziemi Puckiej (30.03.2012 r.)
Gryf Wejherowski (30.03.2012 r.)

Stowarzyszenia

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
(PLGR)
3

Biuletyn Stowarzyszenia PLGR

Echo Ziemi Puckiej (06.04.2012 r.)

27

4

– ogłoszenie naboru wniosków

Gryf Wejherowski (06.04.2012 r.)

Projekty wybrane przez PLGR – w trakcie

Echo Ziemi Puckiej (27.04.2012 r.)

realizacji
5

Nowy

konkurs

–

PLGR

informacje

Ratusz (kwiecień 2012 r.)

dotyczące konkursu
6

Środki na rozwój w zasięgu ręki!! –

Informator Miejski – Jastarnia, Jurata, Kuźnica –

ogłoszenie naboru wniosków

Bezpłatny biuletyn Samorządu Lokalnego (kwiecień
2012 r.)

7

Trwa nabór Wniosków na dofinansowanie!

Gryf Wejherowski (25.05.2012 r.)
Echo Ziemi Puckiej (25.05.2012 r.)

8

Moc atrakcji podczas wakacji nad morzem

Pomorze Echo Miasta (26.07.2012 r.)

9

Pucki Dzień Kapra z PLGR

Gryf Wejherowski (29.06.2012 r.)
Echo Ziemi Puckiej (29.06.2012)

10

Kainuum merelle mahtuu, Puolan merella

Kainuun Sanomat (25.08.2012 r.)

ruuhkaa
11

12

Działalność

Stowarzyszenia

Pomerania Dodatek Specjalny z okazji XV Zjazdu

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Kaszubów (07.07.2012 r.)

Program

Gazeta Wyborcza (17.12.2012 r.)

Operacyjny

„Zrównoważony

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013” – szansą
nie tylko dla rybaków.
13

Północnokaszubska LGR u Prezydenta RP,

Gryf Wejherowski (28.09.2012 r.)

czyli

Echo Ziemi Puckiej (28.09.2012 r.)

jak

Pomorskie

Lokalne

Grupy

Rybackie reprezentowały nasz region na
Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach
15-16 września 2012 r.
14

Unter der Lupe: Rugens fischwirtschaft

Lokalseite fur die Ostseebader (28.11.2012 r.)

15

Życzenia Bożonarodzeniowe od PLGR

Gryf Wejherowski (21.12.2012 r.)
Echo Ziemi Puckiej (21.12.2012 r.)

16

Informacje o naborze wniosków

Gryf Wejherowski (28.12.2012 r.)
Echo Ziemi Puckiej (28.12.2012 r.)

17

Rok

2012

w

Stowarzyszeniu

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Gryf Wejherowski (28.12.2012 r.)
Echo Ziemi Puckiej (28.12.2012 r.)

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W sumie w 2012 r. ukazało się 29 artykułów dotyczących Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka, w tym 17 z nich dotyczyło naboru wniosków, natomiast kolejne 12 promowało działalność
Stowarzyszenia.
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Wykres 7 Artykułu dotyczące naboru wniosków w 2012 r.

Artykuły dotyczące naboru wniosków w 2012 r.
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Echo Ziemi Puckiej

Gryf Wejherowski

Ratusz

Informator Miejski

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 r. pojawiło się 12 artykułów prasowych dotyczących naboru wniosków. Spośród nich najwięcej
zostało umieszczonych w „Echu Ziemi Puckiej” i „Gryfie Wejherowskim”, pojedyncze publikacje pojawiły się
w „Ratuszu” oraz „Informatorze Miejskim”.
Wykres 8 Promocja Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w 2012 r.

Promocja Stowarzyszenia Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka w 2012 r.
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Echo Ziemi
Puckiej

Gryf
Pomorze Echo
Wejherowski
Miasta

Kainuun
Sanomat

Pomerania

Lokalseite fur
die
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W 2012 r. Stowarzyszenie PLGR promowało się najczęściej w „Echu Ziemi Puckiej” oraz „Gryfie
Wejherowskim”, pojedyncze artykuły przedstawiające działalność organizacji ukazały się w Pomorskim Echu
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Miasta, szwedzkich gazetach „Kainuun Sanomat” i „Lokalseite fur die Ostseebader”, w specjalnie wydanym
dodatku „Pomerania” wydanym z okazji XV Zjazdu Kaszubów oraz w „Gazecie Wyborczej”.
W 2013 r. informacje o działalności Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka oraz o
naborze wniosków pojawiły się w poniższych artykułach prasowych:
Tabela 16 Artykuły prasowe w 2013 r.
Lp.

Tytuł artykułu

Miejsce publikacji

1

Wywiad z Danielem Lessnauem – dyrektorem

Puck nasze miasto (31.01.2013 r.)

PLGR
2

Skorzystaj z szansy na dotacje – Rozmowa ze

Echo Ziemi Puckiej (22.02.2013 r.)

Zbigniewem Chmarukiem Prezesem Zarządu
PLGR
3

Życzenie Wielkanocne od PLGR

Echo Ziemi Puckiej (29.03.2013 r.)

4

Władysławowo zmienia się z PLGR – wywiad

Dziennik Bałtycki (czerwiec 2013 r.)

z

dyrektorem

biura

PLGR

Danielem

Lessnauem
5

Ryba dla zjazdowiczów od PLGR

Pomerania Dodatek Specjalny z okazji XV Zjazdu
Kaszubów (06.07.2013 r.)

6

7

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Echo Ziemi Puckiej (19.07.2013 r.)

na XV Światowym Zjeździe Kaszubów

Gryf Wejherowski (19.07.2013 r.)

Zaproszenie na Fischmarkt 2013

Trójmiasto nasze miasto.pl (29.07.2013 r.)
Echo Ziemi Puckiej (02.08.2013 r.)
Gryf Wejherowski (02.08.2013 r.)

8

Miasto we władzy Kaprów

Dziennik Bałtycki (01.08.2013 r.)

9

Ogłoszenie o naborze wniosków

Dziennik Bałtycki (09.08.2013 r.)
Gryf Wejherowski (09.08.2013 r.)

10

Fischmarkt 2013 - Podsumowanie

Echo Ziemi Puckiej (23.08.2013 r.)
Gryf Wejherowski (23.08.2013 r.)

11

12

Ogłoszenie o Plenerze Malarskim PLGR –

Echo Ziemi Puckiej (13.09.2013 r.)

Kaszubskie tradycje morskiego rybactwa

Gryf Wejherowski (13.09.2013 r.)

Dofinansowanie UE na realizację Twojego

Echo Ziemi Puckiej (13.09.2013 r.)

pomysłu
13

Interaktywna

Mapa

zrealizowane
Północnokaszubskiej

PLGR

–

ze
Lokalnej

Projekty

Echo Ziemi Puckiej (11.10.2013, 31.10.2013 r.)

środków

Gryf Wejherowski (11.10.2013 r.)

Grupy

Rybackiej
14

Ogłoszenie o naborze wniosków

Echo Ziemi Puckiej (27.12.2013 r.)
Gryf Wejherowski (27.12.2013 r.)

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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W 2013 r. ukazały się 22 artykuły dotyczące Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa
Rybacka, spośród których 4 dotyczyły naboru wniosków, a 18 promowało działalność i wydarzenia realizowane
przy udziale PLGR.
Wykres 9 Artykułu dotyczące naboru wniosków w 2013 r.

Artykułu dotyczące naboru wniosków
w 2013 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Z 4 artykułów, które się ukazały w 2013 r. połowa została umieszczona w „Echu Ziemi Puckiej”, jeden w
„Dzienniku Bałtyckim” i jeden w „Gryfie Wejherowskim”.
Wykres 10 Artykułu dotyczące promocji PLGR

Promocja Stowarzyszenia Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka w 2013 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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W 2013 r. ukazało się 18 artykułów promujących działania PLGR, wśród których najwięcej, bo aż 8
umieszczono w „Echu Ziemi Puckiej”, 5 w „Gryfie Wejherowskim”, 2 w Dzienniku Bałtyckim i pojedyncze
artykułu w gazetach takich jak: „Puck nasze miasto”, „Pomerania”, „Trójmiasto nasze miasto”.
Podsumowując w latach 2012 – 2013 pojawiło się w 51 artykułów. Liczba artykułów dotyczących
naboru wniosków spadła z 17 do 4, wynikało to z mniejszej liczby konkursów w 2013 r. Natomiast wzrosła
liczba artykułów promujących działalność PLGR z 12 do 18. Artykuły promujące pojawiają się w prasie
regionalnej, takiej jak: „Echo Ziemi Puckiej”, „Puck nasze miasto”, „Gryf Wejherowski”, „Dziennik Bałtycki”,
„Pomerania”, „Trójmiasto nasze miasto”, „Pomorze”. Natomiast brakuje informacji o organizowanych
konkursach i przedsięwzięciach promocyjnych w prasie ogólnopolskiej.

2.7 Wsparcie finansowe instytucji i organizacji działających na terenie PLGR
W latach 2012 - 2013 w związku z pismami instytucji i organizacji działającymi na terenie PLGR,
Zarząd przyjął uchwały wspierające finansowo n/w instytucje:
Tabela 17 Wybrane kierunki wsparcia finansowego instytucji i organizacji działających na terenie PLGR
Wybrane kierunki wsparcia finansowego instytucji i organizacji działających

Wysokość wsparcia

na terenie PLGR
Uroczystości Zaślubin Polski z Morzem w 2012 roku organizowanych przez miasto

5.000,00 zł

Puck
Wsparcie Stowarzyszenia „Ziemia Pucka” oddział „Pomeranki” w Jastarni na rejs

2.500,00 zł

replikami tradycyjnych łodzi rybackich Wisłą do Sandomierza
Przyznanie PTTK o/Gdańsk dotacji na X Jubileuszowy Zjazd Przewodników we

1.500,00 zł

Władysławowie
Przyznanie dotacji redakcji „Pomerania” na umieszczenie materiału promocyjnego

600,00 zł

PLGR w specjalnym zjazdowym numerze o zjeździe Kaszubów w Sopocie
Przyznanie dotacji Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku na wsparcie wydania książki

2.500,00 zł

Augustyna Necla pt. „W krainie białych purtków” z okazji 100-lecia urodzin autora
Wsparcie finansowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” z Jastarni na

500,00 zł

zawody pływackie w Juracie
Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mrzezina na Festyn

1.000,00 zł

Morski
Wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół numer 1 im J. Pawła II we Władysławowie

800,00 zł

na konkurs dekoracji stołów „Zaślubieni Morzu” w dniu 8 lutego 2013 r.
Dofinansowanie uroczystości Zaślubin Polski z Morzem w 2013 roku

5.000,00 zł

organizowanych przez miasto Puck
Organizacja Gali Bursztynowej Kogi 01 marca 2013 r. organizowanej przez Pucką

500,00 zł

Radę Organizacji Pozarządowych i Starostwo Powiatowe w Pucku
Dofinansowanie 90 rocznicy rozpoczęcia badań rybacko- oceanograficznych w

2000,00 zł
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Polsce 12 kwietnia 2013 r. organizowanej przez Muzeum Ziemi Puckiej im.
Floriana Ceynowy
Wsparcie finansowe XI Belonady 2013 organizowanej w Pucku 25-26 maja 2013 r.

500,00 zł

Dofinansowanie albumu „Kutry z Wielkiej Wsi”

2.500,00 zł

Wsparcie finansowe imprezy inaugurującej otwarcie Parku Kulturowego Osada

1.000,00 zł

Łowców Fok w Rzucewie
Dofinansowanie Dożynek

1.200,00 zł

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Nie wszystkie instytucje i organizacje dostały wsparcie finansowe, wynikało to z rozbieżności
pomiędzy organizacją działań a celami Stowarzyszenia, bardzo istotny jest właściwy wybór kierunku wsparcia
finansowego instytucji i organizacji.
Niewybrane kierunki wsparcia finansowego instytucji i organizacji działających na terenie PLGR:


Festyn rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina;



Morskiej Pielgrzymi Rybaków organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie;



Plener rzeźbiarski pod nazwą „Artyści dla promocji gminy i powiatu puckiego” organizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina;



Odsłonięcie Kopca Kaszubów w Helu organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie.

2.8 Koszty funkcjonowania PLGR
Tabela 18 Koszty funkcjonowania PLGR w latach 2012 - 2013

Koszty funkcjonowania w 2012 r.
Przygotowanie LSROR

-

Administrowanie LGR

819 205,65

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR
Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym

4 000,00
65 254,01
7 056,60
40 434,90

LSROR lub działalnością LGR
Działania aktywizujące lokalne społeczności
Razem

16 023,43
951 974,59

Koszty funkcjonowania w 2013 r.
Przygotowanie LSROR

-

Administrowanie LGR

581 985,10

Badania dotyczące obszaru objętego LSROR

18 568,30

Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR

43 110,00

Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym

6 933,39
11 000,00

LSROR lub działalnością LGR
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Działania aktywizujące lokalne społeczności

60 937,36

Razem

1 073 866,88

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

2.9 Projekty współpracy
W ramach LSROR pozyskane zostały środki finansowane na projekty współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej. Cele projektów podejmowanych przez PLGR dotyczą wielu dziedzin wpływających na
jakość życia mieszkańców obszaru PLGR. Idea projektów współpracy jest oparte na dzieleniu się pomysłami
oraz doświadczeniami, a także wspólnej realizacji projektów i inicjatyw, przyczyniających się do
zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
Wydatki w 2012 roku wynosiły 429 645,24 zł
Koszty realizowanych projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:
Razem współpraca międzyregionalna – współpraca z polskimi LGR

- 364 861,34 zł

Razem współpraca międzynarodowa – współpraca z LGR z zagranicy - 64.783,90 zł

Wydatki w 2013 roku wynosiły 498 163,82 zł
Koszty realizowanych projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:
Razem współpraca międzyregionalna – współpraca z polskimi LGR - 255 976,78 zł
Razem współpraca międzynarodowa – współpraca z LGR z zagranicy 242 187,04 zł

2.9.1. Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich
Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich jest nieformalną siecią stworzoną przez osiem
lokalnych grup rybackich Województwa Pomorskiego w połowie 2011 roku. Jest to również pierwsza tego
rodzaju inicjatywa grup rybackich w Polsce. Pomorskie Grupy Rybackie zawiązały porozumienie w celu
wzajemnego wsparcia przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz współpracy i
wypracowywania postulatów do instytucji zaangażowanych we wdrażanie Osi 4 PO RYBY.
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka kontynuowała w 2012 r. współpracę w ramach Maszoperii
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich poprzez szereg działań na obszarze regionalnym:
1.

Spotkania robocze przedstawicieli wszystkich LGRów z Województwa Pomorskiego na terenie
Słowińskiej Grupy Rybackiej, która pełniła prezydencję w I połowie roku oraz na terenie Lokalnej
Grupy Rybackiej „Kaszuby” pełniący prezydencję w II połowie roku – łącznie 18 spotkań. Podczas
tych spotkań poruszany był temat przyszłego okresu programowania 2014 – 2020 w celu najlepszego
przygotowania do realizacji nowych LSROR,
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2.

Szkolenie z ochrony danych osobowych,

3.

Stworzenie logotypu Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich,

4.

Uczestnictwo w spotkaniach Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich.

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) to inicjatywa, mająca na celu podejmowanie
wspólnych działań na rzecz Lokalnych Grup Rybackich (LGR) w kraju, w tym m.in. przy rozwiązywaniu
problemów powstałych w trakcie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, wypracowaniu
jednolitych stanowisk w sprawie obszarów zależnych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby oraz wzajemną promocję obszarów działania
poszczególnych Grup. W tej inicjatywnie bardzo aktywnie działa Dyrektor Biura PLGR, Pan Daniel Lessnau,
współpracując z przewodniczącym Konwentu Panem Maciejem Karasiem ze Słowińskiej Grupy Rybackiej z
Ustki.
Ponadto Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka kontynuowała w 2012 r. współpracę w ramach
Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich poprzez szereg działań na obszarze międzynarodowym:
1.

W dniu 24.02.2012 r. biuro PLGR gościło przedstawicieli delegacji Szwedzkiej Lokalnej Grupy
Rybackiej South Baltic FLAG.

2.

W czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu dla Lokalnych Grup
Rybackich z całej Europy w Olhao (Portugalia).

3.

16 sierpnia 2012 r. przyjęto 30-to osobową grupę przedstawicieli z Estonii – Lokalna Grupa Rybacka
Läänemaa Coastal Fishing Society.

4.

18 września 2012 r. przyjęto 16-to osobową grupę przedstawicieli z Estonii – Association of Fisheries
of Gulf of Liivi.

5.

W listopadzie 2012 r. PLGR uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu dla Lokalnych Grup
Rybackich z całej Europy w Quiberon (Francja).

6.

W dniach 19 – 23 listopada 2012 r. przyjęto 8 osobową grupę z Bułgarii – Lokalna Grupa Rybacka
Shabla-Kavarna-Balchik.

2.9.2 Wyjazdy studyjne przy współpracy LGR Zalew Szczeciński
Wyjazdy studyjne w ramach projektu realizowanego wspólnie z LGR Zalew Szczeciński – Pozytywne
wzorce zagospodarowania przestrzennego (na terenie Północnokaszubskiej LGR: 23 – 26 maja 2012 r., na
terenie LGR Zalew Szczeciński: 13 - 16 czerwca 2012 r. Udział w Projekcie wzięło 100 osób w tym 50 osób z
PLGR.
W czasie dwóch wizyt studyjnych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2012 r. Program wizyt
studyjnych obejmował część dwóch województw: pomorskiego [Brodnica, Chmielno, Hel, Jastarnia, Jastrzębia
Góra, Jurata, Kartuzy, Karwieńskie Błota, Kościerzyna, Krokowa, Puck, Rozewie, Władysławowo, Żarnowiec] i
zachodniopomorskiego [Lubin, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Świnoujście] oraz trzy miejscowości
niemieckiej części wyspy Uznam [Ahlbeck, Heringsdorf, Kamminke].

35

Celem projektu było: rozwinięcie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń
przez członków lokalnych grup rybackich w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców zagospodarowania
przestrzennego obszarów nadmorskich i terenów objętych statusem obszaru Natura 2000 ze szczególnym
uwzględnieniem budowli morskich oraz miejsc rekreacji i wypoczynku.

2.9.3 Dożynki Prezydenckie w Spale
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w dniach 15-16 września 2012 r.
reprezentowała Województwa Pomorskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale - wspólnie z Maszoperią
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich. Udział w Projekcie wzięło 35 osób.
Realizacja Projektu polegała na wspólnej promocji atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
terenu województwa pomorskiego oraz aktywności Lokalnych Grup Rybackich poprzez prezentację m.in.
tradycji rybackiej, folkloru, kuchni regionalnej w szczególności opartej na produktach rybnych, atrakcyjności
turystycznej, lokalnego rzemiosła podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 września 2012 r.
W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były: Słowińska Grupa Rybacka, Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Mòrénka”.
W ramach prezentacji Województwa Pomorskiego Maszoperia Pomorskich Grup Rybackich:
zorganizowała stoisko promocyjne Maszoperii na Gościńcu Dożynkowym, na którym były serwowane specjały
kuchni regionalnej w Alei Twórców Ludowych zaprezentowała ludową sztukę oraz rzemiosło (rzeźba, haft,
malarstwo na szkle i in.), w Miasteczku Regionów promowała kuchnię regionalną, pomorskie tradycje i
zwyczaje, atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną obszarów oraz ich walory przyrodnicze.

2.9.4 Organizacja konferencji pt. Kormoran w aspekcie zrównoważonej gospodarki
rybackiej
W dniu 15 listopada 2012 r. PLGR zorganizowało konferencję pt. Kormoran w aspekcie
zrównoważonej gospodarki rybackiej – wspólnie z LGR Zalew Szczeciński, w których udział wzięło 200 osób.
Celem konferencji było możliwie wszechstronne zaprezentowanie różnych poglądów na zjawisko
gwałtownego w ostatnich latach wzrostu populacji kormorana w Polsce i wpływu kormorana na szeroko
rozumiane środowisko, w tym rybostan i działalność człowieka (rybactwo, turystyka).
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2.9.5 Wyjazd studyjny do Danii
Wyjazd studyjny do Danii – wspólnie z Maszoperią Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich w okresie
14-17.09.2012 r. Udział wzięło 18 osób w ramach Projektu Maszoperia 2012, w tym 3 z PLGR.
W dniach 14 – 17 wrzesień 2012 odbył się wyjazd do Danii w celu przyjrzeniu się budynkom
pasywnym oraz odnawialnym źródłom energii. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia
zaprezentowanych budynków i dowiedzieć się, w jaki sposób są wykorzystywane odnawialne źródła energii.
Grupa przyglądała się kompleksowi Aqua w miejscowości Silkeborg, gdzie motywem przewodnim była woda,
która nie tylko w postaci pary wodnej wykorzystywana była do ogrzewania kompleksu, ale również
pokazywano, w jaki sposób należy ją wykorzystywać do produkcji energii, co zostało zaprezentowane w postaci
placu zabaw dla dzieci i dorosłych. Ponadto zwiedzono w Kopenhadze obiekty budowlane z wykorzystaniem
nowatorskich rozwiązań w budownictwie mieszkalnym oraz interesujące przykłady niekonwencjonalnej
architektury.

2.9.6 Projekt „Dywersyfikacja sektora rybackiego”
Wyjazd studyjny do Finlandii w ramach projektu „Dywersyfikacja sektora rybackiego” – wspólnie ze
Słowińską Lokalną Grupą Rybacką w okresie 23-26.08.2012 r. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób.
Spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej Kainuu-Koillismaa z Kajaani, podczas
którego omówione zostały problemy sektora rybołówstwa zarówno w Polsce, jak i w Finlandii. Po konferencji
uczestnicy mieli okazje zobaczyć kilka zrealizowanych projektów dywersyfikacji współfinansowanych w
ramach środków Europejskiego Funduszu Rybackiego za pośrednictwem LGR Kainuu-Koillismaa. Podczas
wizyty w terenie zaprezentowano m.in.:
- Lokalnego producenta sieci oraz lin rybackich,
- Fish house – dom rybacki składający się z kilku pomieszczeń, w których rybacy mogą dokonać pełnej obróbki
świeżo złowionych ryb.
Grupa zwiedziła również Muzeum Rybactwa oraz przynależącej do Muzeum starą chatę rybacką.
Podczas wizyty w Muzeum uczestnicy mieli okazje zobaczyć, jak wykorzystano kulturowe zasoby lokalne. Stara
chata rybacka była przykładem dawnego domostwa zamożnego rybaka.

2.9.7Cykl wyjazdów studyjnych wspólnie z LGR Kaszuby
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wraz z Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby
zorganizowała cykl wyjazdów studyjnych do Bawarii, Meklemburgii, Estonii i Finlandii.
Pierwszy wyjazd studyjny z cyklu odbył się do Bawarii w okresie 16-20 października 2012 r. Udział w
Projekcie wzięło 30 osób, w tym 15 osób z PLGR.
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W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele powiatów, miast i gmin należących do PLGR oraz LGR
Kaszuby. Celem wyjazdu studyjnego było zdobycie wiedzy, umiejętności oraz wymiana informacji i
doświadczeń na temat aktywizacji społeczności lokalnych, angażowanie w podejmowane działania na obszarach
zależnych od rybactwa, możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki.
Kierunkiem kolejnych wyjazdów studyjnych były do Estonii i Finlandii w okresie 22-27 października
2012 r., udział wzięło 30 osób. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in z wykorzystaniem kultury, tradycji i folkloru
rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz rozwiązań w zakresie ekologii i ochrony
środowiska.
Grupa zwiedziła miasto Tartu oraz okolice jeziora Võrtsjärv, gdzie w trakcie dwudniowego pobytu
zapoznali się ze specyfiką estońskiego rybactwa oraz analizowano wykorzystanie kultury, tradycji i folkloru
rybackiego na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
W czasie wyjazdu odwiedzono Development Association of Peipsi Fishery Area (Stowarzyszenie
Rozwoju Rybołówstwa Regionu Pejpus), w którym uczestnicy mieli okazje zobaczyć projekty z zakresu
wykorzystania rozwiązań dot. Ekologii i ochrony środowisk, które uzyskały wsparcie z OSI 4.
Wyjazd do Meklemburgii w dniach 26-30 października 2012 r. był ostatnim wyjazdem studyjnym,
udział wzięło 30 osób. Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zagospodarowania
obszarów zależnych od rybactwa oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z
uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
Uczestnicy wyjazdu od pierwszego dnia mieli możliwość przyjrzeć się zagospodarowaniu przestrzennemu oraz
wykorzystaniu kulturowych zasobów lokalnych w miejscowości Straslund oraz na Wyspie Rugen. Ponadto
wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli okazje zobaczenia kilka portów i przystani.

2.9.8 Wyjazd studyjny do Szwecji
Wyjazd studyjny do Szwecji – wspólnie z LGR Archipelag Vänern i Góra Kinnekulle ze Szwecji oraz
ze szkołami gastronomicznymi z obszaru PLGR w okresie 8-11 grudnia 2012 r., udział wzięło 16 osób.
Uczestnikami wyjazdu byli dyrektorzy szkół gastronomicznych oraz pracownicy szkoły pracujący z
klasami o profilu gastronomicznym z terenu objętego LSROR, pracownicy samorządowi, którym te szkoły są
podległe, a także Członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura PLGR. Celem projektu było nawiązanie
współpracy, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa
poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów rybactwa.

2.9.9 Fishmarkt w Gdańsku
Fishmarkt w Gdańsku – impreza promocyjna nawiązująca do wielkowiekowej tradycji Targu Rybnego
w Gdańsku sięgającej 1343 roku - wspólnie z Lokalną Grupą Rybacka Kaszuby i Lokalną Grupą Rybacką Zalew
Wiślany w dniu 10.08.2013 r. Impreza w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku.
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Realizacja projektu polegała na wspólnej promocji atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
terenu Województwa Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego oraz aktywności Lokalnych Grup Rybackich
m.in. tradycji rybackiej, folkloru, kuchni regionalnej w szczególności opartej na produktach rybnych,
atrakcyjności turystycznej, lokalnego rzemiosła rybackiego poprzez współpracę i wspólną realizacją jarmarku
rybnego. Przedsięwzięcie o nazwie „FISCHMARKT” miało miejsce w Gdańsku w dniu 10 sierpnia 2013 roku.
Działanie to stanowiło nawiązanie do wielkowiekowej tradycja Targu Rybnego w Gdańsku sięgającej 1343
roku. W realizację Projektu zaangażowane były: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa
Rybacka Kaszuby i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany.
Promocja obejmowała: wspólną promocję działalności w/w Lokalnych Grup Rybackich, promocję
kultury, folkloru i tradycji rybackich obszarów działania w/w Lokalnych Grup Rybackich, promocję szkutnictwa
i rzemiosła rybackiego, promocję ryb i kuchni regionalnej, promocję atrakcyjności turystycznej obszarów w/w
Lokalnych Grup Rybackich

2.9.10 Wyjazd studyjny na obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj i Lokalnej
Grupy Rybackiej Dolina Karpia
Wyjazd studyjny na obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj i Lokalnej Grupy Rybackiej Dolina
Karpia - wspólnie z Lokalną Grupą Rybacka Kaszuby w okresie 25-29.09.2013 r., udział wzięło 15 osób.
W dniach 25-29 września 2013 r. bieżącego roku członkowie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na obszar Lokalnej
Grupy Rybackiej Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj z siedzibą w
Skoczowie. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi jak również
przedstawienie podejmowanych działań na rzecz lokalnych społeczności.
W czasie wyjazdu zwiedzano Zatoru, Wadowic, Woźników, Wiklinowej Wioski, łowisk „Podolsze”.
Zakład Doświadczalnej Gospodarki Stawowej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, zapory na sztucznym
jeziorze Goczałkowickim, Gospodarstwa Rybackiego, ogrodów pokazowych Kapiasa, Park Rozrywki i Edukacji
Dream Park w Ochabach, Skoczowa, Kurnej Chałupy Kawuloków w Istebnej, Muzeum Małysza.

2.9.11 Organizacja zajęć edukacji rybackiej i warsztatów gastronomicznych dla
młodzieży szkół gastronomicznych z Kłanina, Pucka i Władysławowa
Organizacja zajęć edukacji rybackiej i warsztatów gastronomicznych dla młodzieży szkół
gastronomicznych z Kłanina, Pucka i Władysławowa - wspólnie z Lokalną Grupą Rybacka Kaszuby i szkołami
gastronomicznymi z Sominina, Sierakowic i Przodkowa w okresie 10-11.2013 r., udział wzięło 18 osób.
Operacja obejmuje wspólną realizację projektu współpracy w terminie od 01.07.2013 r. do 31.03.2014
r. w zakresie pomorskiej rybnej kuchni regionalnej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz promocję i
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rozwój obszarów zależnych od rybactwa obszarów Północnokaszubskiej LGR i LGR Kaszuby w oparciu o
gastronomię.
Założenia operacji zostaną osiągnięte poprzez:
I.

Promocję produktów rybnych podczas zjazdu Kaszubów we Władysławowie

II.

Organizację wyjazdu studyjnego (edukacyjnego) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu

gastronomicznym z obszaru LGR Kaszuby i PLGR (wraz z opiekunami)
III.

Organizację zajęć gastronomicznych (warsztatów i wykładów) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

o profilu gastronomicznym
IV.

Organizację praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym w przetwórni

ryb Szkuner Sp. z o.o. we Władysławowie
V.

Wydanie publikacji/książki kucharskiej

VI.

Organizację uroczystego spotkania podsumowującego realizację projektu

Szkoły zaproszone do udziału w projekcie to szkoły ponadgimnazjalne o profilu gastronomicznym z obszaru
LGR Kaszuby oraz Północnokaszubskiej LGR:
1. Zespół Szkół nr 1 z Władysławowa
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Kłanina
3. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

2.9.12

Wyjazd

studyjny

na

teren

Lokalnej

Grupy

Rybackiej

Shabla

-

Kavarna – Balchik w Bułgarii
Wyjazd studyjny na teren Lokalnej Grupy Rybackiej Shabla - Kavarna – Balchik w Bułgarii – wspólnie
z Lokalną Grupą Rybacka Kaszuby w okresie 23 – 27 maja 2013 r., udział wzięło 15 osób.
Celem projektu było przeprowadzenie wspólnej promocji atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby (LGR Kaszuby) oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej (PLGR) oraz ich aktywności poprzez prezentację m.in. tradycji rybackiej, folkloru, atrakcyjności
turystycznej oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem
uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele Urzędów Gmin i Miasta oraz organizacji zajmujących się
lub związanych z promocją turystyczną, a także Członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura PLGR.
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2.9.13 Wyjazd studyjno – promocyjny do Szwecji na festiwal bałtycki w Karlsham
Wyjazd studyjno – promocyjny do Szwecji na festiwal bałtycki w Karlsham – wspólnie z Lokalną
Grupą Rybacka Kaszuby w okresie 17-21.07.2013 r., udział wzięło 15 osób.
Celem projektu było przeprowadzenie wspólnej promocji atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby (LGR Kaszuby) oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej (PLGR) oraz ich aktywności poprzez prezentację m.in. tradycji rybackiej, folkloru, atrakcyjności
turystycznej oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem
uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele Urzędów Gmin i Miasta oraz organizacji zajmujących się
lub związanych z promocją turystyczną, a także Członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura PLGR.

2.9.14 „Rybołówstwo na Bałtyku – morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość
Celem projektu: „Rybołówstwo na Bałtyku – morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość” jest
nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju i
promocji obszarów zależnych od rybactwa.
Projekt obejmował cykl wyjazdów studyjnych:


Świnoujcie - 29.06.2013 r., udział wzięło około 50 osób;



Meklemburgia, Niemcy - 05-08.06.2013 r., udział wzięły 65 osób;



Skania, Szwecja - 19-21.08.2013 r., udział wzięło 6 osób;



Bornholm, Dania - 30-31.08.2013 r., udział wzięły 62 osób.
Uczestnikami byli rybacy morscy i śródlądowi, przedstawiciele producentów ryb, przetwórcy,

urzędnicy odpowiedzialni na terenie gmin za: gospodarkę morską, promocję, rozwój i inwestycje, przedsiębiorcy
(z branży turystycznej, rybnej).
Grupa podczas wyjazdów zwiedzała porty, gdzie dowiedziała się, jakie działania podejmują zarządy
portów oraz poznała ich plany rozwoju infrastruktury portowej w związku z przeorientowaniem podstaw
funkcjonowania portu.

2.9.15 Wyjazd studyjny do Holandii
Wyjazd studyjny do Holandii – wspólnie z Lokalną Grupą Rybacka Kaszuby w okresie 05-09.09.2013
r., udział wzięło 40 osób.
Celem projektu była wspólna promocja obszaru zależnego od rybactwa oraz wymiana informacji i
doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa LGR Kaszuby i PLGR, m. in. poprzez:
spotkania z lokalnymi przedstawicielami instytucji, samorządowcami i lokalnymi liderami w celu zapoznania się
z przykładowymi działaniami na rzecz inicjowania lokalnego ruchu turystycznego na bazie posiadanych
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zasobów naturalnych i historycznych; możliwymi do zastosowania rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność
turystyczną regionu. Uczestnicy Projektu mieli okazję zapoznać się poprzez spotkania lub/i wizyty w miejscach
stanowiących o potencjale turystycznym z przykładami lokalnych produktów turystycznych, rozwiązań na rzecz
rozwoju turystyki i rekreacji, itp. Działanie to miało na celu inspirację uczestników do powstawania nowych
inicjatyw, podejmowania nowych wyzwań oraz oddolnych działań lokalnych społeczności na rzecz realizacji
(LSROR), ułatwienie nawiązania kontaktów, zaobserwowanie rozwiązań mających na celu przyczynić się do
podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów objętych LSROR, zachęcanie uczestników do zastosowania i
adaptacji dobrych praktyk na obszarze LGR-ów, w szczególności zapoznania się z działaniami zmierzającymi ku
dywersyfikacji sektora rybackiego.

2.10 Podsumowanie
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wypełnia swoje obowiązki poprzez:


Zapewnienie jak najszerszej aktualnej informacji dotyczącej Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013, w tym w
szczególności: w zakresie zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej, zasad realizacji projektów –
rozliczania i kontroli, rodzajów operacji, które mogą otrzymywać dofinansowanie ze środków Osi 4 PO
RYBY oraz kwalifikowalności wydatków, przeprowadzania konkursów oraz operacji zatwierdzonych
do realizacji;



Promocję realizowanych projektów;



Rozpowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej;



Promocję LGR i korzyści płynących z realizacji projektów opartych na współpracy.

Działania Stowarzyszenia skierowane są do różnych grup odbiorców:


Potencjalnych beneficjentów, w tym: właścicieli jednostek rybnych, amatorów jednostek rybackich,
rybaków, prywatnych i publicznych przedsiębiorstw działających w sektorze rybackim, podmiotów
półpublicznych, instytutów badawczych oraz organizacji naukowych zajmujących się rybactwem i
rybołówstwem, jednostek samorządu terytorialnego;



Partnerów społecznych i gospodarczych: instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń, których działalność
jest związana z sektorem rybackim;



Przetwórców ryb;



Organizacji zawodowych działających w sektorze rybackim;



Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;



Mediów;



Ogółu społeczeństwa.

Lokalna Grupa Rybacka podjęła szereg działań informacyjno – promocyjnych.
Analizując dane dotyczące działalności Stowarzyszenia w latach 2012 – 2013 najistotniejszym
problemem wydaje się stosunkowo mała aktywność osób związanych z sektorem rybackim. Konieczne wydaje
się dalsze, aktywne angażowanie osób działających w obszarze podstawowej działalności LGR zarówno do
uczestnictwa w działaniach edukacyjnych i promocyjnych.
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Rozdział 3

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
Badanie w trzecim rozdziale dotyczyło wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
objęła analizę w następujących obszarach:


Podsumowanie naborów, w tym liczba wniosków dla każdego rodzaju operacji,



Stopień realizacji celów głównych i szczegółowych,



Analiza poprawności przyjętych wskaźników w LSROR,



Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach LGR,



Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji,



Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR,



o

Miejsce zamieszkania wnioskodawców,

o

Forma prawna wnioskodawców,

Wpływ wdrażania LSROR na zmiany przestrzenne, społeczne i gospodarcze,
o

Miejsce realizacji operacji,

o

Zatrudnienie,

o

Rodzaje projektów,

o

Sektor rybacki.

Poniżej przedstawiono wyniki analizy czterech naborów wniosków, i tak:
Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

3.1 Podsumowanie naborów, w tym liczba wniosków dla każdego rodzaju operacji

W niniejszym dokumencie ewaluacji podano cztery nabory wniosków za okres 2012 – 2013
przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką. Pierwszy z nich został
przeprowadzony w dniach 04.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
W ramach pierwszego naboru wniosków złożyło 103 Beneficjentów ( z tego 9 należało do sektora
publicznego, zaś 94 sektora społecznego i gospodarczego). Analizując pierwszy nabór przez pryzmat rodzajów
działań, które planowali podjąć beneficjenci otrzymujemy następujące informacje:
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w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 33 wniosków ( z tego 8 należało do sektora publicznego, zaś 25 sektora społecznego i
gospodarczego). Limit dostępnych środków w konkursie to 11 000 000,00 zł. Łączną wartość
oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 26 290 628,81 zł ( w tym sektor publiczny 8 044
195,81 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 18 246 433,00 zł). Średnia wartość oczekiwanej dotacji
dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 1 005 524,48 zł, zaś dla sektora społecznego i
gospodarczego wyniosła 729 857,32 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do
limitów dostępnych środków to 239 %. Do dalszej oceny przekazano 4 wnioski beneficjentów z sektora
społecznego i gospodarczego, zaś 5 wniosków z sektora publicznego. Trzy wnioski z sektora
publicznego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, natomiast
pośród wniosków złożonych przez beneficjentów sektora społecznego i gospodarczego, które nie
zostały przekazane do dalszej oceny 2 uznano za niezgodne z LSROR, kolejne 15 nie zmieściły się w
limicie dostępnych środków, zaś 4 nie uzyskały minimalnej, wystarczającej liczby punktów.

Wykres Nr 11 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem złożono 14 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 5 000 000,00 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 2 644 530,64 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym
działaniu wyniosła 188 895,05 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitów
dostępnych środków to 52,89%. Do dalszej oceny przekazano 12 wnioski beneficjentów z sektora
społecznego i gospodarczego. Jeden wniosek z sektora społecznego i gospodarczego nie zmieściły się
w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu i jeden wniosek uznano za niezgodne z
LSROR.
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Wykres Nr 12 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Restrukturyzacja
lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 54 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i
społecznego. Limit dostępnych środków w konkursie to 5 000 000,00 zł. Łączną wartość oczekiwanych
dotacji wyniosła w tym działaniu 10 793 114,16 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji w tym
działaniu wyniosła 196 238,44 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu
dostępnych środków to 215,86%. Do dalszej oceny przekazano 22 wnioski beneficjentów z sektora
społecznego i gospodarczego. Dwadzieścia sześć wniosków z sektora społecznego i gospodarczego nie
zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, natomiast 5 operacji nie uzyskało
minimum punktowego, zaś jeden wniosek uznano za niezgodne z LSROR.

Wykres Nr 13 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 2 wnioski (jeden z sektora publicznego
oraz jeden z sektora gospodarczego i społecznego). Limit dostępnych środków w konkursie to 2 074
057,18 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 1 061 971,89 zł (w tym
sektor publiczny 802 961,60 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 259 010,29 zł). Średnia wartość
oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 802 961,60 zł, zaś dla sektora
społecznego i gospodarczego wyniosła 259 010,29 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitów dostępnych środków to 51,20%. Do dalszej oceny przekazano jeden wniosek z
sektora publicznego. Jeden wniosek z sektora gospodarczego i społecznego uznano za niezgodne z
LSROR.

Wykres Nr 14 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej

złożone

2
1,5

przekazane do dalszej
oceny

1

nie mieszczące się w limicie

0,5
0
razem

sektor
publiczny

sektor
społeczny i
gospodarczy

nie uzyskały minimum
punktowe
niezgodne z LSROR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Kolejny nabór został przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r. W ramach tego naboru wniosków
złożyło 111 Beneficjentów ( z tego 14 należało do sektora publicznego, zaś 97 sektora społecznego i
gospodarczego). Analizując pierwszy nabór przez pryzmat rodzajów działań, które planowali podjąć
beneficjenci otrzymujemy następujące informacje:


w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR złożono 22 wniosków ( z tego 4 należało do sektora publicznego, zaś 18
sektora społecznego i gospodarczego). Limit dostępnych środków w konkursie to 7 072 125,95 zł.
Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 18 057 216,72 zł ( w tym sektor
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publiczny 4 749 469,25 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 13 307 747,47 zł). Średnia wartość
oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 1 187 367,31 zł, zaś dla sektora
społecznego i gospodarczego wyniosła 739 319,30 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 255,33 %. Do dalszej oceny przekazano 2 wnioski
beneficjentów z sektora społecznego i gospodarczego, zaś 4 wniosków z sektora publicznego.
Trzynaście wniosków z sektora gospodarczego i społecznego nie zmieściły się w limicie środków
dostępnych w ramach tego konkursu, natomiast pośród wniosków złożonych przez beneficjentów
sektora społecznego i gospodarczego, które nie zostały przekazane do dalszej oceny 2 uznano za
niezgodne z LSROR i jeden nie uzyskał minimum punktowego.
Wykres Nr 15 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym
LSROR

25

złożone

20
przekazane do dalszej oceny

15

nie mieszczące się w limcie

10
5

nie uzyskały minimum
punktowe

0
razem

sektor
publiczny

sektor
społeczny i
gospodarczy

niezgodne z LSROR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR złożono 15 wniosków ( z tego 5 należało do sektora publicznego, zaś 10
sektora społecznego i gospodarczego). Limit dostępnych środków w konkursie to 372 217,15 zł. Łączną
wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 1 021 251,71 zł ( w tym sektor publiczny
158 883,27 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 862 368,44 zł). Średnia wartość oczekiwanej dotacji
dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 31 776,65 zł, zaś dla sektora społecznego i
gospodarczego wyniosła 86 236,84 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do
limitu dostępnych środków to 274,36 %. Do dalszej oceny przekazano 1 wniosek beneficjenta z sektora
społecznego i gospodarczego, zaś 5 wniosków z sektora publicznego. Siedem wniosków z sektora
gospodarczego i społecznego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu,
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natomiast pośród wniosków złożonych przez beneficjentów sektora społecznego i gospodarczego, które
nie zostały przekazane do dalszej oceny 1 uznano za niezgodne z LSROR i jeden nie uzyskał minimum
punktowego.
Wykres Nr 16 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji
obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem złożono 24 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 4 968 278,02 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 6 791 676,65 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym
działaniu wyniosła 282 986,53 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu
dostępnych środków to 136,70 %. Do dalszej oceny przekazano 18 wnioski beneficjentów z sektora
społecznego i gospodarczego. Dwa wnioski z sektora społecznego i gospodarczego nie zmieściły się w
limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, zaś cztery wnioski uznano za niezgodne z
LSROR.
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Wykres Nr 17 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 40 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i
społecznego. Limit dostępnych środków w konkursie to 1 148 114,37 zł. Łączną wartość oczekiwanych
dotacji wyniosła w tym działaniu 6 810 930,51 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora
publicznego w tym działaniu wyniosła 170 273,26 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 593,23 %. Do dalszej oceny przekazano 5 wnioski
beneficjentów z sektora społecznego i gospodarczego. Dwadzieścia cztery wnioski z sektora
społecznego i gospodarczego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu,
natomiast 8 operacji nie uzyskało minimum punktowego, zaś trzy wnioski uznano za niezgodne z
LSROR.

Wykres Nr 18 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 10 wniosków (5 z sektora publicznego
oraz 5 z sektora gospodarczego i społecznego). Limit dostępnych środków w konkursie to 2 271 095,58
zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 3 827 662,25 zł ( w tym sektor
publiczny 1 934 452,93 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 1 893 209,32 zł). Średnia wartość
oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 386 890,59 zł, zaś dla sektora
społecznego i gospodarczego wyniosła 378 641,86 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 168,54 %. Do dalszej oceny przekazano jeden wniosek z
sektora gospodarczego i społecznego, zaś z sektora publicznego przekazano 4 wnioski. Dwa wnioski z
sektora gospodarczego i społecznego uznano za niezgodne z LSROR. Natomiast jeden wniosek z
sektora publicznego i dwa wnioski z sektora gospodarczego i społecznego nie mieszczą się w limicie
dostępnych środków.

Wykres Nr 19 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Kolejny nabór został przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r. W ramach tego naboru wniosków
złożyło 145 Beneficjentów (z tego 11 należało do sektora publicznego, zaś 134 sektora społecznego i
gospodarczego). Analizując pierwszy nabór przez pryzmat rodzajów działań, które planowali podjąć
beneficjenci otrzymujemy następujące informacje:
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w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 10 wniosków wyłącznie z sektora publicznego. Limit dostępnych środków w konkursie to
3 739 606,05 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 4 027 968,46 zł.
Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego wyniosła 402 796,85 zł. Udział
procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu dostępnych środków to 107,71 %. Do
dalszej oceny przekazano 9 wniosków beneficjentów z sektora publicznego. Jeden wniosek nie
zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu.

Wykres Nr 20 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem
objętym LSROR złożono 22 wniosków wyłącznie z sektora społecznego i gospodarczego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 1 552 102,70 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 8 323 276,17 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora społecznego i
gospodarczego wyniosła 378 330,35 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do
limitu dostępnych środków to 536,26 %. Do dalszej oceny przekazano 8 wniosków beneficjentów z
sektora społecznego i gospodarczego. Siedem wniosków z sektora gospodarczego i społecznego nie
zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu. Sześć wniosków nie uzyskało
minimum punktowego, a jeden został uznany za niezgodny z LSROR.
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Wykres Nr 21 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym
LSROR
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR


w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem
objętym LSROR złożono 12 wniosków wyłącznie z sektora społecznego i gospodarczego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 81 689,62 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 611 512,93 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym
działaniu wyniosła 50 959,41 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu
dostępnych środków to 748,58 %. Do dalszej oceny przekazano 1 wniosek beneficjenta z sektora
społecznego i gospodarczego. Siedem wniosków z sektora gospodarczego i społecznego nie zmieściły
się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, natomiast pośród wniosków złożonych
przez beneficjentów sektora społecznego i gospodarczego, które nie zostały przekazane do dalszej
oceny 1 uznano za niezgodne z LSROR, a trzy nie uzyskał minimum punktowego.
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Wykres Nr 22 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji
obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR
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w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem złożono 20 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 2 948 416,84 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 4 117 426,16 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora gospodarczego i
społecznego w tym działaniu wyniosła 205 871,08 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 139,65 %. Do dalszej oceny przekazano 14 wniosków
beneficjentów z sektora społecznego i gospodarczego. Pięć wniosków z sektora społecznego i
gospodarczego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, zaś jeden
wniosek nie uzyskał minimum punktowe.

Wykres Nr 23 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa
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w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 85 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i
społecznego. Limit dostępnych środków w konkursie to 3 544 597,44 zł. Łączną wartość oczekiwanych
dotacji wyniosła w tym działaniu 17 520 541,13 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora
publicznego w tym działaniu wyniosła 206 124,01 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 494,29 %. Do dalszej oceny przekazano 14 wniosków
beneficjentów z sektora społecznego i gospodarczego. Pięćdziesiąt cztery wnioski z sektora
społecznego i gospodarczego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu,
natomiast 16 operacji nie uzyskało minimum punktowego i jeden wniosek uznano za niezgodne z
LSROR.

Wykres Nr 24 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Podnoszenie
wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
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w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 3 wnioski (1 z sektora publicznego oraz
2 z sektora gospodarczego i społecznego). Limit dostępnych środków w konkursie to 1 340 518,00 zł.
Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 695 272,48 zł ( w tym sektor publiczny
364 439,78 zł, zaś sektor społeczny i gospodarczy 330 832,70 zł). Średnia wartość oczekiwanej dotacji
dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła 364 439,78 zł, zaś dla sektora społecznego i
gospodarczego wyniosła 165 416,35 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do
limitu dostępnych środków to 51,87 %. Do dalszej oceny przekazano jeden wniosek z sektora
gospodarczego i społecznego, zaś z sektora publicznego przekazano 1 wniosek. Jeden wniosek z
sektora gospodarczego i społecznego nie uzyskało minimum punktowe.
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Wykres Nr 25 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej
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Kolejny nabór został przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r. W ramach tego naboru wniosków
złożyło 34 Beneficjentów (z tego 8 należało do sektora publicznego, zaś 26 sektora społecznego i
gospodarczego). Analizując pierwszy nabór przez pryzmat rodzajów działań, które planowali podjąć
beneficjenci otrzymujemy następujące informacje:


w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 6 wniosków wyłącznie z sektora publicznego. Limit dostępnych środków w konkursie to
2 087 410,42 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu 2 002 568,53 zł.
Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego wyniosła 333 761,42 zł. Udział
procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu dostępnych środków to 95,94 %. Do
dalszej oceny przekazano 6 wniosków beneficjentów z sektora publicznego.
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Wykres Nr 26 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
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w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 15 wniosków wyłącznie z sektora społeczno-gospodarczego. Limit dostępnych środków w
konkursie to 76 078,69 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu
1 012 316,46 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego wyniosła 67 487,76 zł.
Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu dostępnych środków to 1330,62%.
Do dalszej oceny przekazano 1 wniosek beneficjenta z sektora społeczno-gospodarczego, zaś 13 nie
zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu. Jeden wniosek uznano za
niezgodne z LSROR.

Wykres Nr 27 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
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w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym sektorem złożono 13 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego. Limit
dostępnych środków w konkursie to 825 177,17 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w
tym działaniu 1 981 835,19 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora gospodarczego i
społecznego w tym działaniu wyniosła 152 448,86 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w
stosunku do limitu dostępnych środków to 240,17 %. Do dalszej oceny przekazano 3 wnioski
beneficjentów z sektora społecznego i gospodarczego. Dziewięć wniosków z sektora społecznego i
gospodarczego nie zmieściły się w limicie środków dostępnych w ramach tego konkursu, zaś jeden
wniosek uznano za niezgodny z LSROR.

Wykres Nr 28 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa
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w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 2 wnioski. Limit dostępnych środków
w konkursie to 400 577,37 zł. Łączną wartość oczekiwanych dotacji wyniosła w tym działaniu
400 577,37 zł. Średnia wartość oczekiwanej dotacji dla sektora publicznego w tym działaniu wyniosła
200 288,69 zł. Udział procentowy wnioskowanego wsparcia w stosunku do limitu dostępnych środków
to 100%. Do dalszej oceny przekazano dwa wnioski z sektora publicznego.
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Wykres Nr 29 Proporcja wniosków złożonych do przekazanych do dalszej oceny w ramach Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej
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3.2 Stopień realizacji celów głównych i szczegółowych
Przedmiotem ewaluacji była również analiza stopnia realizacji celów głównych i celów szczegółowych
określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej. Stowarzyszenie PLGR na etapie przygotowywania strategii określiło dwa cele ogólne:


cel ogólny 1: Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych
zasobów,



cel ogólny 2: Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze objętym strategią.

Z analizy realizacji wskaźników założyć należy, że oba cele zostały osiągnięte, o czym świadczy
przedstawiony Załącznik Nr 8 i 9 przedmiotowe ewaluacji, stopień realizacji poszczególnych wskaźników. Cel
ogólny 1 odnosi się do projektów realizowanych przez Beneficjentów, których projekty zostały wybrane do
realizacji przez Członków Komitetu ds. LSROR, jedyne dwa wskaźniki oddziaływania odnoszą się do strategii i
wpływu jej realizacji na wzrost wskaźników. Natomiast w celu ogólnym drugim większość wskaźników odnosi
się do działania samego Stowarzyszenia PLGR, za wyjątkiem następujących wskaźników 2.1 a Liczba operacji
zrealizowanych w ramach wdrażania LSROR polegających na aktywizowaniu mieszkańców i 2.1 b Liczba
zrealizowanych operacji promujących obszar objęty LSROR. Z analizy wskaźników celu 2 wynika, że dwa
wskaźniki związane z projektami współpracy nie zostały osiągnięte, wynika to z faktu, iż Stowarzyszenie PLGR
jest w trakcie realizacji trzech projektów współpracy: 1. Północny Szlak Rybacki wraz z Centrami Promocji i
Edukacji, Fischmarkt 2014 oraz Wyjazd Studyjny do Bułgarii, których realizacja zaplanowana jest na rok 2014 i
2015. Dokonano symulacji, która potwierdziła, że po realizacji w/w projektów współpracy przedmiotowe
wskaźniki zostaną osiągnięte.
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3.3 Analiza poprawności przyjętych wskaźników w LSROR

Analiza poprawności przyjętych wskaźników LSROR. W wyniku szczegółowej analizy wskaźników
określonych w LSROR, poprzez wnioski, które zostały wybrane przez Członków Komitetu ds. LSROR, przyjąć
należy, że wskaźniki wybrane do realizacji zostały przyjęte prawidło. Jednakże wątpliwości mogą budzić
wskaźniki oddziaływania 1.2 a Wzrost liczby miejsc noclegowych (szt.) Punkt wyjścia 2008-2010 i 1.2 b Wzrost
liczby podmiotów gospodarczych na obszarze objętych LSROR zarejestrowanych w systemie REGON Punkt
wyjścia 2010. Po szczegółowej analizie wniosków o dofinansowanie, jaki i działań Stowarzyszenia PLGR z całą
pewnością, a przynajmniej na pewno można stwierdzić znikomy wpływ oddziaływania procesów realizacji
LSROR na wzrost w/w wskaźników. Mając na uwadze dane przedstawione na wykresie nr 55 Miejsce
zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012-2013 oraz
na wykresie nr 81 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie w ramach naborów przeprowadzonych w
latach 2012-2013 przedstawiającym układ założonych wniosków o dofinansowanie z podziałem na
poszczególne Gminy wątpliwe jest, aby wzrost w/w wskaźników spowodowany był działalnością związaną z
realizacją LSROR. Nie można pominąć też faktu dokonania zmiany wskaźników realizacji LSROR, która
wynikała z "Planu naprawczego", który został opracowany na podstawie ewaluacji realizacji LSROR zleconej
przez MRiRW. W planie naprawczym uwzględniono usunięcie wskaźników, które w wyniku m.in. zmiany
przepisów krajowych stały się nie możliwe do zweryfikowania wskaźniki "1.2.a Tempo spadku zatrudnienia w
sektorze rybackim w okresie 2011-2015", "1.2.d Spadek liczby bezrobotnych wywodzących się z sektora
rybackiego zarejestrowanych w urzędach pracy na obszarze PLGR", w wyniku zakwalifikowania sektora
rybackiego do sektora rolniczego i leśniczego niemożliwym stała weryfikacja przedmiotowego wskaźnika.
Usunięto też wskaźnik "1.2.c Wzrost liczby osób odwiedzających muzea". Mając na uwadze zapisy z programu
naprawczego należy uznać za zasadne wykreślenie w/w wskaźników.

3.4 Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach LGR

Przedmiotem ewaluacji była także analiza systemu oceny składanych wniosków dokonywanych przez
Komitet ds. LSROR. Analiza indywidualnych kart oceny wypełnianych przez poszczególnych członków
Komitetu pozwoliła stwierdzić, iż praktyka samej oceny wymaga pilnego doprecyzowania, m. in. poprzez
doprecyzowanie samych kryteriów wyboru, a także szkolenia członków Komitetu ds. LSROR, tak, aby zapewnić
porównywalność dokonywanych ocen, a co za tym idzie odpowiedni poziom sprawiedliwości przy ocenie i
przewidywalności tej oceny dla beneficjentów składających swoje projekty. Nie jest też tłumaczeniem, iż każdy
projekt jest oceniany przez jedenaścioro losowo wybranych członków i ostatecznie wyciągana jest średnia
arytmetyczna z bardzo dużej ilości kart oceny, co w konsekwencji eliminuje oceny skrajne. Kryteria oceny
winny być sformułowane w taki sposób, aby nie dawały możliwości swobodnego interpretowania przez
oceniających, a beneficjentowi umożliwiały takie opisanie swojego projektu w dokumentach aplikacyjnych, aby
umożliwić oceniającym znalezienie odpowiedzi na kwestie stanowiące przedmiot dokonywanej oceny.
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Analiza przykładowych kart oceny pozwoliły stwierdzić, iż występują bardzo duże rozbieżności w
ocenie poszczególnych wniosków, i tak:


w pierwszym konkursie 2012 roku nabór wniosków trwał w okresie 04.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
wpłynęło 104 wnioski, więc przeanalizowano 1 144 sztuk ocen średnia z różnicy pomiędzy najwyższą
oceną a najniższą oceną przyznaną przez poszczególnych członków Komitetu ds. LSROR wyniosła
27,91 %;



w drugim konkursie 2012 roku nabór wniosków trwał w okresie 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r. wpłynęło
111 wniosków, więc przeanalizowano 1 221 sztuk ocen średnia z różnicy pomiędzy najwyższą oceną a
najniższą oceną przyznaną przez poszczególnych członków Komitetu ds. LSROR wyniosła 21,00%;



w pierwszym konkursie 2013 roku nabór wniosków trwał w okresie 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
wpłynęło 153 wniosków, więc przeanalizowano 1 683 sztuk ocen średnia z różnicy pomiędzy
najwyższą oceną a najniższą oceną przyznaną przez poszczególnych członków Komitetu ds. LSROR
wyniosła 20,24%;



w drugim konkursie 2013 roku nabór wniosków trwał w okresie 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r. wpłynęło
40 wniosków, więc przeanalizowano 440 sztuk ocen średnia z różnicy pomiędzy najwyższą oceną a
najniższą oceną przyznaną przez poszczególnych członków Komitetu ds. LSROR wyniosła 20,51%.
W związku z powyższym, trzeba by było się zastanowić nad zmianą kryteriów subiektywnych

doprecyzować ich ocenianie i zmniejszyć im liczbę punktów na poszczególne kryterium. Jeśli chodzi
innowacyjność nie powinno się oceniać innowacyjności poza obszarem PLGR, ponieważ inicjatywa oś 4 PO
RYBY 2007-2013 jest inicjatywą oddolną. Jeśli chodzi o zgodność z preferowanymi w ramach LSROR kategorii
operacji powinno się doprecyzować kodami pkd. Zaś w środku 3 żaden z Beneficjentów nie jest wstanie uzyskać
100 punktów są kryteria, które się nawzajem wykluczają.
W związku z powyższym, jako materiał do dyskusji, proponuję zmiany w kryteriach subiektywnych
poziom otrzymywanych punktów, aby wyeliminować możliwość rozbieżności pomiędzy poszczególnymi
członkami Komitetu na poziomie powyżej 20 punktów.
Kolejną możliwością jest z 11 ocen dwie skrajne odrzucić, aby średnią z ocen zrobić dla 9 osób.
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3.5 Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji

Wykres 30 Operacje wybrane do dofinansowania w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w latach 2012 – 2013
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 135 wniosków. W sektorze publicznym złożono 33 wniosków w latach 2012 – 2013, spośród których 29
zostało przekazanych do dalszej oceny, natomiast w sektorze społeczno – gospodarczym złożono 102 wniosków
w latach 2012 – 2013 spośród których 30 zostało przekazanych do dalszej oceny.
Udział procentowy operacji przekazanych do dalszej oceny w stosunku do liczby złożonych wniosków
wyniósł 43,70%.
Wykres 31 Operacje wybrane do dofinansowania w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w latach 2012 – 2013
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W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem w latach 2012 – 2013 złożono 71 wniosków o dofinansowanie, spośród których 56
zostały przekazanych do dalszej oceny.
Udział procentowy operacji przekazanych do dalszej oceny w stosunku do liczby złożonych wniosków
wyniósł 78,87%.
Wykres 32 Operacje wybrane do dofinansowania w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w latach 2012 - 2013
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W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w latach 2012 – 2013 złożono 180 wniosków o dofinansowanie,
spośród których 41 zostały przekazanych do dalszej oceny.
Udział procentowy operacji przekazanych do dalszej oceny w stosunku do liczby złożonych wniosków
wyniósł 22,77%.
Wykres 33 Operacje wybrane do dofinansowania w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego

na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w latach 2012 2013
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W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w latach 2012 – 2013 złożono 17 wniosków o dofinansowanie. W
sektorze publicznym złożono 9 wniosków, spośród których 8 zostało przekazanych do dalszej oceny, natomiast
w sektorze społeczno – gospodarczym złożono 8 wniosków, spośród których 2 zostały przekazane do dalszej
oceny.
Udział procentowy operacji przekazanych do dalszej oceny w stosunku do liczby złożonych wniosków
wyniósł 53,33%.

3.5 Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizacji LSROR

3.5.1 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
I Konkurs przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. r. – 05.06.2012 r.
W ramach środka Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
złożono 33 wnioski (8 wniosków z sektora publicznego oraz 25 z sektora społeczno - gospodarczego).
Wykres 11 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Środka Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 05.05.2012 r. –
05.05.2012 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 33 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Wnioskodawcy złożyli:
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- 13 wniosków (w tym: 2 wnioski z sektora publicznego i 11 wniosków z sektora społeczno –
gospodarczego) z Gminy Miasto Puck (39%),
- 6 wniosków (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 5 wniosków z sektora społeczno –
gospodarczego) z Gminy Władysławowo (18%),
- 5 wniosków (w tym: 2 z sektora publicznego i 3 z sektora społeczno – gospodarczego) z Gminy Puck
(15%),
- 4 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 3 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego)
z innych gmin (12%),
- 3 wnioski z sektora społeczno - gospodarczego z Gminy Hel (9%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Jastarnia (3%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Wejherowo (3%).
W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem złożono 14 wniosków wyłącznie z sektora społeczno – gospodarczego.
Wykres 35 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 14 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno – gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 10 wniosków z Gminy Władysławowo (71%),
- 2 wnioski z Gminy Jastarnia (14%),
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- 1 wniosek z Gminy Hel (7%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (7%).
W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa złożono 55 wniosków wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 36 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 55 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa z sektora społeczno –
gospodarczego Wnioskodawcy złożyli:
- 14 wniosków z Gminy Władysławowo (25%),
- 11 wniosków z Gminy Miasto Puck (20%),
- 9 wniosków z Gminy Puck (16%),
- 9 wniosków z innych gmin (16%),
- 4 wnioski z Gminy Hel (7%),
- 4 wnioski z Gminy Wejherowo (7%),
- 2 wnioski z Gminy Kosakowo (4%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (4%);
- 1 wniosek z Gminy Jastarnia (4%).
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W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 2 wnioski.
Wniosek z sektora publicznego złożyła Gmina Wejherowo, natomiast wniosek z sektora społeczno gospodarczego złożyła Fundacja Pozytywne Inicjatywy z Gminy Miasto Puck.
II Konkurs przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
W trakcie drugiego naboru ogłoszonego w 2012 roku w ramach środka Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR złożono 22 wnioski (z tego 4 należały do sektora
publicznego, zaś 18 sektora społeczno - gospodarczego).
Wykres 37 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 22 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR Wnioskodawcy złożyli:
- 7 wniosków (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 6 wniosków z sektora społeczno –
gospodarczego) z Gminy Miasto Puck (32%),
- 5 wniosków (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 4 wnioski z sektora społeczno –
gospodarczego) z Gminy Puck (23%),
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- 3 wnioski z sektora społeczno - gospodarczego z innych gmin (14%),
- 2 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 1 wniosek s sektora społeczno – gospodarczego)
z Gminy Kosakowo (9%),
- 2 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 1 wniosek s sektora społeczno – gospodarczego)
z Gminy Krokowa (9%),
- 1 wniosek z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Wejherowo (5%),
- 1 wniosek z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Hel (5%),
- 1 wniosek z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Władysławowo (5%).
W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono
w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym
LSROR złożono 15 wniosków (z tego 5 należało do sektora publicznego, zaś 10 do sektora społecznego i
gospodarczego).
Wykres 38 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem
objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 15 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR Wnioskodawcy złożyli:
- 4 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 3 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego)
z Gminy Miast Puck (27%),
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- 3 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 2 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego)
z Gminy Wejherowo (20%),
- 3 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego z innych gmin (20%),
- 2 wnioski (w tym: 1 wniosek z sektora publicznego i 1 wniosek z sektora społeczno – gospodarczego)
z Gminy Krokowa (13%),
- 1 wniosek z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Hel (7%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Jastarnia (7%),
- 1 wniosek z publicznego z Gminy Władysławowo (7%).
W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem złożono 24 wniosków wyłącznie z sektora społeczno – gospodarczego.
Wykres 39 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 24 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno – gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 7 wniosków z Gminy Władysławowo (29%),
- 3 wnioski z Gminy Miasto Puck (13%),
- 3 wnioski z Gminy Puck (13%),
- 2 wnioski z Gminy Hel (8%),
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- 2 wnioski z Gminy Jastarnia (8%),
- 2 wnioski z Gminy Kosakowo (8%),
- 2 wnioski z Gminy Wejherowo (8%),
- 2 wnioski z innych gmin (8%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (4%).
W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa złożono 40 wniosków wyłącznie z sektora społeczno – gospodarczego.
Wykres 40 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 40 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa z sektora społeczno –
gospodarczego Wnioskodawcy złożyli:
- 10 wniosków z Gminy Puck (25%),
- 9 wniosków z Gminy Władysławowo (23%),
- 8 wniosków z innych gmin (20%),
- 4 wnioski z Gminy Miasto Puck (10%),
- 3 wnioski z Gminy Kosakowo (8%),
- 3 wnioski z Gminy Wejherowo (8%),
- 2 wnioski z Gminy Hel (5%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (3%).
W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
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zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 10 wniosków (5 z sektora publicznego oraz 5 z sektora
społeczno - gospodarczego).
Wykres 41 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w ramach naboru przeprowadzonego w
dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 10 wniosków w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Wnioskodawcy złożyli:
- 3 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Krokowa (30%),
- 2 wnioski z sektora publicznego z Gminy Jastarnia (20%),
- 2 wnioski z sektora społeczno – gospodarczego z Gminy Miasto Puck (20%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Kosakowo (10%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Wejherowo (10%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Władysławowo (10%).
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3 konkurs przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

W trakcie trzeciego naboru ogłoszonego w 2013 roku w ramach środka Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono 10 wniosków wyłącznie z sektora
publicznego.
Wykres 42 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 10 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora publicznego Wnioskodawcy złożyli:
- 3 wnioski z Gminy Hel (30%),
- 2 wnioski z Gminy Miasto Puck (20%),
- 1 wniosek z Gminy Jastarnia (10%),
- 1 wniosek z Gminy Władysławowo (10%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (10%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (10%),
- 1 wniosek z Gminy Wejherowo (10%).
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W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z
wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR
złożono 22 wnioski wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 43 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 22 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR z sektora społeczno - gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 6 wniosków z Gminy Władysławowo (27%),
- 5 wniosków z Gminy Puck (23%),
- 4 wnioski z Gminy Wejherowo (18%),
- 3 wnioski z Gminy Miasto Puck (14%),
- 2 wnioski z Gminy Hel (9%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (5%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (5%).
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W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym
LSROR złożono 12 wniosków wyłącznie z sektora społeczno – gospodarczego.
Wykres 44 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 12 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR z sektora społeczno - gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 5 wniosków z Gminy Miasto Puck (42%),
- 2 wnioski z Gminy Krokowa (17%),
- 2 wnioski z innych gmin (17%),
- 1 wniosek z Gminy Wejherowo (8%),
- 1 wniosek z Gminy Władysławowo (8%),
- 1 wniosek z Gminy Puck (8%).
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W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem złożono 20 wniosków wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 45 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
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Podsumowując powyższy wykres spośród 20 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno - gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 9 wniosków z Gminy Władysławowo (45%),
- 3 wnioski z Gminy Wejherowo (15%),
- 2 wnioski z Gminy Hel (10%),
- 2 wnioski z Gminy Jastarnia (10%),
- 2 wnioski z Gminy Puck (10%),
- 1 wniosek z Gminy Miasto Puck (5%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (5%).
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W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa złożono 85 wniosków wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 46 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
Środek III
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 85 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa z sektora społeczno gospodarczego Wnioskodawcy złożyli:
- 21 wniosków z Gminy Miasto Puck (25%),
- 18 wniosków z innych gmin (21%),
- 14 wniosków z Gminy Władysławowo (16%),
- 9 wniosków z Gminy Puck (11%),
- 7 wniosków z Gminy Hel (8%),
- 6 wniosków z Gminy Kosakowo (7%),
- 5 wniosków z Gminy Wejherowo (6%),
- 3 wnioski z Gminy Krokowa (4%),
- 2 wnioski z Gminy Jastarnia (2%).

W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 3 wnioski – wniosek z sektora publicznego złożył
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Wnioskodawca z Gminy Miasto Puck, natomiast z sektora społeczno - gospodarczego złożyli Wnioskodawcy z
Gminy Puck i Krokowa.

4 konkurs przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

W trakcie trzeciego naboru ogłoszonego w 2013 roku w ramach środka Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono 6 wniosków wyłącznie z sektora
publicznego.
Wykres 47 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
- Środek I
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Sektor publiczny
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 6 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora publicznego Wnioskodawcy złożyli:
- 1 wniosek z Gminy Hel (17%),
- 1 wniosek z Gminy Jastarnia (17%),
- 1 wniosek z Gminy Puck (17%),
- 2 wnioski z Gminy Władysławowo (33%),
- 1 wniosek z Gminy Wejherowo (17%).
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W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono
15 wniosków wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 48 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z
obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 15 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora społeczno - gospodarczego Wnioskodawcy
złożyli:
- 3 wnioski z Gminy Władysławowo (20%),
- 3 wnioski z Gminy Puck (20%),
- 3 wnioski z Gminy Miasto Puck (20%),
- 2 wnioski z Gminy Hel (13%),
- 2 wnioski z poza obszaru (13%),
- 1 wniosek z Gminy Krokowa (7%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (7%).
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W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem złożono 20 wniosków wyłącznie z sektora społeczno - gospodarczego.
Wykres 49 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,
lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 13 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno - gospodarczego
Wnioskodawcy złożyli:
- 9 wniosków z Gminy Władysławowo (69%),
- 2 wnioski z Gminy Puck (15%),
- 1 wniosek z Gminy Miasto Puck (8%),
- 1 wniosek z Gminy Jastarnia (8%).
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Wykres 50 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w ramach naboru przeprowadzonego w
dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 2 wniosków w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Wnioskodawcy złożyli:
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Krokowa (50%),
- 1 wniosek z sektora publicznego z Gminy Miasto Puck (50%).
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Podsumowanie
Tabela 19 Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy według
przeprowadzonych w latach 2012 – 2013
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Wykres 51 Miejsce zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012 – 2013

Miejsce zamieszkania Wnioskodawców
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Podsumowując powyższy wykres spośród 135 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, Wnioskodawcy złożyli:
- 40 wniosków z Gminy Miasto Puck (29,6%),
- 20 wniosków z Gminy Władysławowo (14,8%),
- 17 wniosków z Gminy Puck (12,6%),
- 15 wniosków z innych gmin (11,1%),
- 13 wniosków z Gminy Hel (9,6%),
- 12 wniosków z Gminy Wejherowo (8,9%),
- 10 wniosków z Gminy Krokowa (7,4%),
- 4 wnioski z Gminy Jastarnia (3%),
- 4 wnioski z Gminy Kosakowo (3%).
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Wykres 52 Miejsce zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie Restrukturyzacja lub reorientacja działalności

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012 –
2013
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Podsumowując powyższy wykres spośród 71 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Wnioskodawcy złożyli:
- 35 wniosków z Gminy Władysławowo (49,3%),
- 7 wniosków z Gminy Jastarnia (9,9%),
- 7 wniosków z Gminy Puck (9,9%),
- 5 wniosków z Gminy Hel (7%),
- 5 wniosków z Gminy Wejherowo (7%),
- 5 wnioski z Gminy Miasto Puck (7%),

82

- 3 wnioski z Gminy Kosakowo (4,2%),
- 2 wnioski z Gminy Krokowa (2,8%),
- 2 wnioski z innych gmin (2,8%).
Wykres 53 Miejsce zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naborów
przeprowadzonych w latach 2012 – 2013
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Podsumowując powyższy wykres spośród 180 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Wnioskodawcy
złożyli:
- 37 wniosków z Gminy Władysławowo (20,6%),
- 36 wniosków z Gminy Miasto Puck (20%),
- 35 wniosków z innych gmin (19,4%),
- 28 wniosków z Gminy Puck (15,6%),
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- 13 wniosków z Gminy Hel (7,2%),
- 12 wniosków z Gminy Wejherowo (6,7%),
- 11 wniosków z Gminy Kosakowo (6,1%),
- 5 wniosków z Gminy Krokowa (2,8%),
- 3 wnioski z Gminy Jastarnia (1,7%).
Wykres 12 Miejsce zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie Ochrona środowiska lub dziedzictwa

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w
ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012 – 2013

Miejsce zamieszkania Wnioskodawców Środek IV
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Podsumowując powyższy wykres spośród 17 wniosków w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Wnioskodawcy złożyli:
- 5 wnioski z Gminy Miasto Puck (29,4%),
- 5 wnioski z Gminy Krokowa (29,4%),
- 2 wnioski z Gminy Wejherowo (11,8%),
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- 2 wnioski z Gminy Jastarnia (11,8%),
- 1 wniosek z Gminy Władysławowo (5,9%),
- 1 wniosek Gminy Puck (5,9%),
- 1 wniosek z Gminy Kosakowo (5,9%).
Wykres 55 Miejsce zamieszkania Wnioskodawców – podsumowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach
2012 – 2013

Miejsce zamieszkania Wnioskodawców
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres w trakcie naborów w latach 2012 – 2013 Wnioskodawcy złożyli:
- 93 wniosków z Gminy Władysławowo (23%),
- 86 wniosków z Gminy Miasto Puck (21%),
- 53 wniosków z Gminy Puck (13%),
- 52 wniosków z innych gmin (13%),
- 31 wniosków z Gminy Wejherowo (8%),
- 31 wniosków z Gminy Hel (8%),
- 22 wniosków z Gminy Krokowa (5%),
- 19 wniosków z Gminy Kosakowo (5%),
- 16 wniosków z Gminy Jastarnia (4%).
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Podsumowując wszystkie ogłoszone konkursy w latach 2012 – 2013 możemy zauważyć, że
najaktywniejszą grupą Wnioskodawców są osoby zamieszkujące Gminę Miasto Puck i Gminę Władysławowo.
Interesujący jest fakt, że czwartym w kolejności miejscem zamieszkania Wnioskodawców są gminy poza
obszarem działania Stowarzyszenia, aż 52 z 403 złożonych wniosków. Niewiele więcej złożyli Wnioskodawcy z
Gminy Puck. Najmniej wniosków złożyli mieszkańcy Gmin Kosakowo oraz Jastarnia.

3.5.2 Forma prawna Wnioskodawcy
Analiza przeprowadzona dla naborów:
Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

W ramach operacji Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa beneficjentami mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie
dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Wykres 56 Forma prawna Wnioskodawcy w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności

obszarów zależnych od rybactwa

Forma prawna Wnioskodawcy Środek I
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Konkurs 2
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Wspólnicy spółki cywilnej

Konkurs 4

Inna forma prawna

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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Analizując powyższy wykres można zauważyć, że w Środku I wszyscy Wnioskodawcy, poza dwoma
wyjątkami określili swoją formę prawną jako „inną”. Wynika to z faktu, że są to przede wszystkim: w sektorze
publicznym – Gminy lub Starostwo Powiatu Puckiego, w sektorze społeczno - gospodarczym – stowarzyszenia,
organizacje oraz fundacje.
W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem beneficjentami mogą być:
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb,
uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem
organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa
śródlądowego), lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach
morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie,
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktów
rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim,
- podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie obsługi sektora rybackiego, w
szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej,
- armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja, połowowa i licencja
ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze PLGR,
- podmioty, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub
działania 1.2 SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu
trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty
rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo posiada siedzibę na obszarze PLGR,
- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie PLGR, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.
Wykres 57 Forma prawna Wnioskodawcy – w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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Jak widać na powyższym wykresie najwięcej wniosków – 52, złożyli Wnioskodawcy, którzy są
osobami fizycznymi. Poza tym 17 Wnioskodawców określiło swoją formę prawną jako „inną”, dwa wnioski
wpłynęły od wspólników spółki cywilnej.
W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa złożono 55 wniosków wyłącznie z sektora społeczno gospodarczego beneficjentami mogą być podmioty prowadzące przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1198/2006".
Wykres 58 Forma prawna Wnioskodawcy w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Forma prawna Wnioskodawcy Środek III
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że ponad 70% wniosków złożyli Wnioskodawcy
będący osobami fizycznymi, ponad 20 Wnioskodawcy określający swoją formę prawną jako „inna forma
prawna”, pozostałe wnioski to wspólnicy spółek cywilnych.
W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty
organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby
prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
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Wykres 59 Forma prawna Wnioskodawcy w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Forma prawna Wnioskodawcy Środek IV
8
6
4
2
0
Konkurs 1

Konkurs 2
Osoba fizyczna

Konkurs 3

Konkurs 4

Inna forma prawna

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że większość wniosków, aż 66% zostało złożonych
przez Wnioskodawców z „inną formą prawną”. Pozostałe wnioski złożyli beneficjenci będący osobami
fizycznymi.
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3.6 Wpływ wdrażania LSROR na zmiany przestrzenne, społeczne i gospodarczego

3.6.1 Miejsce realizacji operacji

I Konkurs - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Środek I: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Wykres 60 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek I
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Sektor społeczno - gospodarczy

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 33 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obszar realizacji dofinansowania to:
- w 16 wnioskach (w tym: 2 operacje z sektora publicznego i 14 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Puck (22%),
- w 11 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 10 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Hel (15%),
- w 10 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 9 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Władysławowo,
- w 10 wnioskach (w tym: 2 operacja z sektora publicznego i 8 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Miasto Puck,
- w 9 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 8 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Jastarnia,
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- w 7 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Krokowa,
- w 5 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 4 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Wejherowo,
- w 5 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Kosakowo
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 1 202 695,00 zł w sektorze publicznym i 3.120.404,90 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Hel,
- 1 066 795,00 zł w sektorze publicznym i 1.919.404,90 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Jastarnia,
- 1 500 000,00 zł w sektorze publicznym i 2.639.513,20 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Władysławowo,
- 1 645 671,00 zł w sektorze publicznym i 7.656.686,10 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Puck,
- 1 355 402,00 zł w sektorze publicznym i 1.832.103,20 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Miasto Puck,
- 680 121,17 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Krokowa,
- 340 121,17 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Kosakowo,
- 1 273 632,00 zł w sektorze publicznym i 142 978,31 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Wejherowo.
Środek II: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem
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Wykres 61 Obszar realizacji dofinansowania w Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 05.05.2012 r. –
05.06.2012 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek II
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 14 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w sektorze społeczno - gospodarczym obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 11 wnioskach Gmina Władysławowo (52%),
- w 3 wnioskach Gmina Jastarnia (14%),
- w 2 wnioskach Gmina Hel (10%),
- pozostałe gminy zostały określone, jako obszar realizacji w pojedynczych wnioskach (po 5% udziału
w całości wniosków).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 452 889,00 zł dla Gminy Hel,
- 238 677,98 zł dla Gminy Jastarnia,
- 1 838 546,50 zł dla Gminy Władysławowo,
- 56 709,00 zł dla Gminy Puck,
- 56 709,00 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 56 709,00 zł dla Gminy Krokowa,
- 56 709,00 zł dla Gminy Kosakowo,
- 56 709,00 zł dla Gminy Wejherowo.
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Środek III: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
Wykres 62 Obszar realizacji dofinansowania w Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.

Obszar realizacji dofinsowania
- Środek III
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 55 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w sektorze społeczno gospodarczym obszar realizacji dofinansowania to:
- w 17 wnioskach Gmina Władysławowo (27%),
- w 14 wnioskach Gmina Puck (22%),
- w 12 wnioskach Gmina Miasto Puck (19%),
- w 6 wnioskach Gmina Kosakowo (10%),
- w 5 wnioskach Gmina Hel (8%),
- w 4 wnioskach Gmina Krokowa (6%),
- w 3 wnioskach Gmina Wejherowo (5%),
- w 2 wnioskach Gmina Jastarnia (3%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 683 592,00 zł dla Gminy Hel,
- 162 812,00 zł dla Gminy Jastarnia,
- 3 423 497,00 zł dla Gminy Władysławowo,
- 2 537 307,00 zł dla Gminy Puck,
- 2 661 619,00 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 471 230,00 zł dla Gminy Krokowa,
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- 830 927,00 zł dla Gminy Kosakowo,
- 278 519,00 zł dla Gminy Wejherowo.
W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 2 wnioski. Wniosek z sektora publicznego złożyła Gmina
Wejherowo i tam będzie realizowana inwestycja. Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu
802 961,60 zł. Natomiast wniosek z sektora gospodarczo społecznego z Gminy Miasto Puck będzie realizowany
w gminach: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, miasto Puck, Kosakowo oraz Wejherowo.
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 43 168,38 zł dla Gminy Hel,
- 43 168,38 zł dla Gminy Jastarnia,
- 43 168,38 zł dla Gminy Władysławowo,
- 43 168,38 zł dla Gminy Puck,
- 43 168,38 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 43 168,38 zł dla Gminy Kosakowo,
- 43 168,38 zł dla Gminy Wejherowo.

II Konkurs - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 – 04.03.2013 r.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem:
promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR

94

Wykres 63 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności

obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

Obszar realizacji dofinsowania
- Środek I
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sektor publiczny

Sektor społeczno - gospodarczy

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 22 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR obszar realizacji dofinansowania to:
- w 8 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 7 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Puck (24%),
- w 7 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 6 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Miasto Puck (21%),
- w 5 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 4 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Kosakowo (15%),
- w 4 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Władysławowo (12%),
- w 3 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Hel (9%),
- w 3 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Wejherowo (9%),
- w 2 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Jastarnia (6%),
- w 2 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Krokowa (6%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 1 589 086,00 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Hel,
- 89 085,98 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Jastarnia,
- 2 793 511,20 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Władysławowo,
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- 1 287 000,00 zł w sektorze publicznym oraz 5 305 205,40 zł w sektorze społeczno – gospodarczym
dla Gminy Puck,
- 1 393 619,30 zł w sektorze publicznym oraz 1 634 017,40 zł w sektorze społeczno – gospodarczym
dla Gminy Miasto Puck,
- 568 850,00 zł w sektorze publicznym oraz 56 659,81 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Krokowa,
- 1 500 000,00 zł w sektorze publicznym oraz 1 689 195,80 zł w sektorze społeczno – gospodarczym
dla Gminy Kosakowo,
- 150 985,98 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Wejherowo.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego:
promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR
Wykres 64 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności

obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

Obszar realizacji dofinsowania
- Środek I
7
6
5
4
3
2
1
0

Sektor publiczny

Sektor społeczno - gospodarczy

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 15 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR obszar realizacji dofinansowania to:
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- w 7 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 6 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Jastarnia (16%),
- w 6 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 5 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Władysławowo (13%),
- w 6 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Puck (13%),
- w 6 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 5 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Miasto Puck (13%),
- w 6 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 5 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Wejherowo (13%),
- w 5 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Hel (11%),
- w 5 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 4 operacji z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Krokowa (11%),
- w 4 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Kosakowo (9%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 68 688,89 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Hel,
- 27 642,27 zł w sektorze publicznym oraz 101 272,89 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Jastarnia,
- 35 000,00 zł w sektorze publicznym oraz 68 688,89 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Władysławowo,
- 190 688,89 w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Puck,
- 32 341,00 zł w sektorze publicznym oraz 68 688,89 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Miasto Puck,
- 28 900,00 zł w sektorze publicznym oraz 142 040,49 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Krokowa,
- 72 513,14 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Kosakowo,
- 35 000,00 zł w sektorze publicznym oraz 182 370,34 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Wejherowo.
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
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Wykres 65 Obszar realizacji dofinansowania w Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.01.2013 r. –
04.03.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek II
12
10
8
6
4
2
0

Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 24 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno - gospodarczego obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 10 wnioskach Gmina Jastarnia (23%),
- w 8 wnioskach Gmina Władysławowo (18%),
- w 5 wnioskach Gmina Jastarnia (11%),
- w 5 wnioskach Gmina Hel (11%),
- w 4 wnioskach Gmina Miasto Puck (9%),
- w 4 wnioskach Gmina Krokowa (9%),
- w 4 wnioskach Gmina Kosakowo (9%),
- w 4 wnioskach Gmina Wejherowo (9%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 821 068,41 zł dla Gminy Hel,
- 971 334,07 dla Gminy Jastarnia,
- 1 931 694,50 zł dla Gminy Władysławowo,
- 1 759 657,90 zł dla Gminy Puck,
- 252 613,07 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 240 186,07 zł dla Gminy Krokowa,
- 241 920,48 zł dla Gminy Kosakowo,
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- 577 348,55 zł dla Gminy Wejherowo.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa złożono 40 wniosków wyłącznie z sektora gospodarczego i społecznego.
Wykres 66 Obszar realizacji dofinansowania w Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
Środek III
25
20
15
10
5
0

Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 40 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa z sektora społeczno gospodarczego obszar realizacji dofinansowania to:
- 21 wniosków z Gminy Władysławowo (53%),
- 13 wniosków z Gminy Puck (33%),
- 8 wniosków z Gminy Miasto Puck (18%),
- 7 wniosków z Gminy Hel (18%),
- 6 wniosków z Gminy Jastarnia (15%),
- 6 wniosków z Gminy Kosakowo (15%),
- 4 wnioski z Gminy Krokowa (10%),
- 3 wnioski z Gminy Wejherowo (8%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 592 718,94 zł dla Gminy Hel,
- 240 395,85 dla Gminy Jastarnia,
- 2 438 881,40 zł dla Gminy Władysławowo,
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- 1 387 150,20 zł dla Gminy Puck,
- 699 930,47 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 143 726,17 zł dla Gminy Krokowa,
- 1 099 235,80 zł dla Gminy Kosakowo,
- 209 291,77 zł dla Gminy Wejherowo.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej
Wykres 67 Obszar realizacji dofinansowania w Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w ramach naboru
przeprowadzonego w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek IV
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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Sektor publiczny

Sektor społeczno - gospodarczy

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 10 wniosków w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 3 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Krokowa (25%),
- w 2 wnioskach z sektora publicznego Jastarnia (17%),
- w 2 wnioskach (w tym: 1 operacja z sektora publicznego i 1 operacja z sektora społeczno –
gospodarczego) Gmina Władysławowo (17%),
- w 2 wnioskach z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Puck (17%),
- w 1 wniosku z sektora społeczno – gospodarczego Gmina Miasto Puck (8%),
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- w 1 wniosku z sektora publicznego Gmina Kosakowo (8%),
- w 1 wniosku z sektora publicznego Gmina Wejherowo (8%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 338 781,58 zł w sektorze publicznym dla Gminy Jastarnia,
- 485 653,00 zł w sektorze publicznym oraz 182 644,67 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla
Gminy Władysławowo,
- 807 701,85 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Puck,
- 182 644,67 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Miasto Puck,
- 720 218,14 zł w sektorze społeczno – gospodarczym dla Gminy Krokowa,
- 693 018,35 zł w sektorze publicznym dla Gminy Kosakowo,
- 415.000,00 zł w sektorze publicznym dla Gminy Wejherowo.

III Konkurs - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 – 25.10.2013 r.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono 10
wniosków wyłącznie z sektora publicznego
.
Wykres 68 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Obszar realizacji dofinsowania
- Środek I
3,5
3
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1
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Sektor publiczny
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 10 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora publicznego obszar realizacji
dofinansowania to:
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- w 3 wnioskach Gmina Hel (30%),
- w 2 wnioskach Gmina Krokowa (20%),
- w 1 wniosku gminy: Jastarnia, Władysławowo, Miasto Puck, Kosakowo oraz Wejherowo (po 10%
udziału w całości wniosków).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 694 520,00 zł dla Gminy Hel,
- 788 239,00 zł dla Gminy Jastarnia,
- 368 234,00 zł dla Gminy Władysławowo,
- 123 526,19 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 1 627 292,60 zł dla Gminy Krokowa,
- 26 156,71 zł dla Gminy Kosakowo,
- 400 000,00 zł dla Gminy Wejherowo.

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem:
promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.
Wykres 69 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem
objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek I
7
6
5
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 22 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem: promocji obszaru objętego LSROR i
popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR z sektora społeczno - gospodarczego obszar
realizacji dofinansowania to:
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- w 6 wnioskach Gmina Władysławowo (27%),
- w 5 wnioskach Gmina Puck (23%),
- w 4 wnioskach Gmina Wejherowo (18%),
- w 3 wnioskach Gmina Miasto Puck (14%),
- w 2 wnioskach Gmina Hel (9%),
- w 1 wniosku Gmina Kosakowo (5%),
- w 1 wniosku Gmina Krokowa (5%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 1 259 614,20 zł dla Gminy Hel,
- 2 925 383,20 zł dla Gminy Władysławowo,
- 2 632 467,10 zł dla Gminy Puck,
- 589 068,20 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 299 900,00 zł dla Gminy Krokowa,
- 316 999,00 zł dla Gminy Kosakowo,
- 299 844,50 zł dla Gminy Wejherowo.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego:
promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR
Wykres 70 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem
objętym LSROR w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek I
8
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 12 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego: promocji obszaru objętego LSROR i
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popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR z sektora społeczno - gospodarczego obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 7 wnioskach Gmina Miasto Puck (26%),
- w 4 wnioskach Gmina Puck (15%),
- w 4 wnioskach Gmina Władysławowo (15%),
- w 3 wnioskach Gmina Hel (11%),
- w 3 wnioskach Gmina Jastarnia (11%),
- w 3 wnioskach Gmina Krokowa (11%),
- w 2 wnioskach Gmina Wejherowo (7%),
- w 1 wniosku Gmina Kosakowo (4%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 20 101,26 zł dla Gminy Hel,
- 20 101,26 zł dla Gminy Jastarnia,
- 59 201,26 zł dla Gminy Władysławowo,
- 99 278,75 zł dla Gminy Puck,
- 247 498,47 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 132 888,19 zł dla Gminy Krokowa,
- 1 898,57 dla Gminy Kosakowo,
- 30 545,17 zł dla Gminy Wejherowo.
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
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Wykres 71 Obszar realizacji dofinansowania w Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek II
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 20 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno - gospodarczego obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 9 wnioskach Gmina Władysławowo (45%),
- w 3 wnioskach Gmina Wejherowo (15%),
- w 2 wnioskach Gmina Hel (10%),
- w 2 wnioskach Gmina Jastarnia (10%),
- w 2 wnioskach Gmina Puck (10%),
- w 1 wniosku Gmina Miasto Puck (5%),
- w 1 wniosku Gmina Krokowa (5%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 904 992,55 zł dla Gminy Hel,
- 462 073,66 zł dla Gminy Jastarnia,
- 1 417 563,20 zł dla Gminy Władysławowo,
- 844 532,02 zł dla Gminy Puck,
- 65 608,80 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 90 780,00 zł dla Gminy Krokowa,
- 331 875,91 zł dla Gminy Wejherowo.
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Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa.
Wykres 72 Obszar realizacji dofinansowania w Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r. –
25.10.2013 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek III
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 85 wniosków w ramach Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa z sektora społeczno gospodarczego obszar realizacji dofinansowania to:
- w 25 wnioskach Gmina Władysławowo (23%),
- w 23 wnioskach Gmina Miasto Puck (21%),
- w 18 wnioskach Gmina Puck (17%),
- w 14 wnioskach Gmina Kosakowo (13%),
- w 11 wnioskach Gmina Władysławowo (10%),
- w 6 wnioskach Gmina Jastarnia (6%),
- w 6 wnioskach Gmina Krokowa (6%),
- w 5 wnioskach Gmina Wejherowo (5%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 1 770 415,10 zł dla Gminy Hel,
- 704 705,13 zł dla Gminy Jastarnia,
- 4 262 329,50 zł dla Gminy Władysławowo,
- 3 946 018,20 zł dla Gminy Puck,
- 4 054 424,90 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 422 157,54 zł dla Gminy Krokowa,
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- 2 546 757,70 dla Gminy Kosakowo,
- 415 293,53 zł dla Gminy Wejherowo.
W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej złożono 3 wnioski – wniosek z sektora publicznego miały być
realizowany na obszarze Gminy Miasto Puck. Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu
364 439,78 zł.
Natomiast z sektora społeczno - gospodarczego na terenach gmin Puck i Krokowa. Łączna wartość oczekiwanej
dotacji wyniosła w tym działaniu dla Gminy Puck – 283 266,31 zł oraz dla Gminy Krokowa – 47 566,39 zł.

Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa złożono 10
wniosków wyłącznie z sektora publicznego.

Wykres 73 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

Obszar realizacji dofinsowania
- Środek I
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Sektor publiczny
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 6 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora publicznego obszar realizacji
dofinansowania to:
- w 2 wnioskach Gminy Władysławowo (33%),
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- w 1 wniosku gminy: Hel, Jastarnia, Gmina Puck oraz Wejherowo (po 17% udziału w całości
wniosków).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 644 000,00 zł dla Gminy Hel,
- 477 368,53 zł dla Gminy Jastarnia,
- 500 000,00 zł dla Gminy Władysławowo,
- 248 200,00 zł dla Gminy Puck,
- 133 000,00 zł dla Gminy Wejherowo.

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem:
promocji obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.
Wykres 74 Obszar realizacji dofinansowania w Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek I
7
6
5
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3
2
1
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 15 wniosków w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z sektora społeczno - gospodarczego obszar realizacji
dofinansowania to:
- w 6 wnioskach Gmina Władysławowo (23%),
- w 5 wnioskach Gmina Miasto Puck (19%),
- w 4 wnioskach Gmina Puck (15%),
- w 4 wnioskach Gmina Hel (15%),
- w 3 wnioskach Gmina Jastarnia (12%),
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- w 2 wniosku Gmina Kosakowo (8%),
- w 1 wniosku Gmina Krokowa (4%),
- w 1 wniosku z innych gmin ( 4%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 181 231,29 zł dla Gminy Hel,
- 153 731,29 zł dla Gminy Jastarnia,
- 687 746,08 zł dla Gminy Władysławowo,
- 112 240,69 zł dla Gminy Puck,
- 297 307,83 zł dla Gminy Miasto Puck,
- 47 566,39 zł dla Gminy Krokowa,
- 106 649,14 zł dla Gminy Kosakowo.
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Wykres 75 Obszar realizacji dofinansowania w Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek II
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 13 wniosków w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem z sektora społeczno - gospodarczego obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 9 wnioskach Gmina Władysławowo (69%),
- w 3 wnioskach Gmina Puck (23%),
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- w 1 wniosku Gmina Jastarnia (8%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 41 457,15 zł dla Gminy Jastarnia,
- 1 089 525,47 zł dla Gminy Władysławowo,
- 850 852,57 zł dla Gminy Puck.
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej
Wykres 76 Obszar realizacji dofinansowania w Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w ramach naboru przeprowadzonego w dniach
06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek IV
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Sektor społeczno - gospodarczy
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród 2 wniosków w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej z sektora
społeczno - gospodarczego obszar realizacji dofinansowania to:
- w 1 wnioskach Gmina Miasto Puck (50%),
- w 1 wnioskach Gmina Krokowa (50%).
Łączna wartość oczekiwanej dotacji wyniosła w tym działaniu:
- 220 577,37 zł dla Gminy Miasto Puck,
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- 180 000,00 zł dla Gminy Krokowa.

Podsumowanie –

Tabela 20 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie

Gmina Hel
Gmina
Jastarnia
Gmina
Władysławowo
Gmina Puck
Gmina Miasto
Puck
Gmina
Krokowa
Gmina
Kosakowo
Gmina
Wejherowo
Suma
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I

Udział w
całości
wniosków
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Udział w
całości
wniosków
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III

Udział w
całości
wniosków
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IV

Udział w
całości
wniosków
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13%
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11%
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10%
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-
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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Wykres 77 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Obszar realizacji dofinansowania
- Środek I
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując

powyższy

wykres

spośród

wniosków

złożonych

w

ramach

Wzmocnienie

konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obszar realizacji dofinansowania
to:
- w 44 wnioskach Gmina Puck (18,2%),
- w 39 wnioskach Gmina Miasto Puck (16,1%),
- w 39 wnioskach Gmina Władysławowo (16,1%)
- w 32 wnioskach Gmina Hel (13,2%),
- w 26 wnioskach Gmina Jastarnia (10,7%),
- w 22 wnioskach Gmina Wejherowo (9,1%),
- w 21 wnioskach Gmina Krokowa (8,7%),
- w 19 wnioskach Gmina Kosakowo (7,9%).
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Wykres 78 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie Restrukturyzacja lub reorientacja działalności

gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Obszar realizacji dofinansowania Środek II
Gmina Kosakowo

Gmina Krokowa

Gmina Miasto Puck

Gmina Wejherowo

Gmina Jastarnia

Gmina Hel

Gmina Puck

Gmina Władysławowo
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród wniosków złożonych w ramach Restrukturyzacja lub
reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem obszar realizacji
dofinansowania to:
- w 36 wnioskach Gmina Władysławowo (36,7%),
- w 16 wnioskach Gmina Puck (16,3%),
- w 11 wnioskach Gmina Jastarnia (11,2%),
- w 11 wnioskach Gmina Hel (11,2%),
- w 7 wnioskach Gmina Wejherowo (7,1%),
- w 6 wnioskach Gmina Miasto Puck (6,1%),
- w 6 wnioskach Gmina Krokowa (6,1%),
- w 5 wnioskach Gmina Kosakowo (5,1%).
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Wykres 79 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Obszar realizacji dofinansowania Środek III
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród wniosków złożonych w ramach Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obszar
realizacji dofinansowania to:
- w 60 wnioskach Gmina Władysławowo (27%),
- w 42 wnioskach Gmina Miasto Puck (18,9%),
- w 40 wnioskach Gmina Puck (18%),
- w 22 wnioskach Gmina Kosakowo (9,9%),
- w 22 wnioskach Gmina Hel (9,9%),
- w 13 wnioskach Gmina Jastarnia (5,9%),
- w 12 wnioskach Gmina Wejherowo (5,4%),
- w 11 wnioskach Gmina Krokowa (5%).
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Wykres 80 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie Ochrona środowiska lub dziedzictwa

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Obszar realizacji dofinansowania Środek IV
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród wniosków złożonych w ramach Ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej obszar realizacji dofinansowania to:
- w 5 wnioskach Gmina Krokowa (20,8%),
- w 4 wnioskach Gmina Puck (16,7%),
- w 4 wnioskach Gmina Miasto Puck (16,7%),
- w 3 wnioskach Gmina Jastarnia (12,5%),
- w 3 wnioskach Gmina Władysławowo (12,5%),
- w 2 wnioskach Gmina Kosakowo (8,3%),
- w 2 wnioskach Gmina Wejherowo (8,3%),
- w 1 wniosku Gmina Hel (4,2%).
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Wykres 81 Obszar realizacji dofinansowania – podsumowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach 20122013

Obszar realizacji dofinansownia podsumowanie konkursów w latach 2012 2013
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Podsumowując powyższy wykres spośród wszystkich wniosków złożonych w latach 2012 - 2013
obszar realizacji dofinansowania to:
- w 138 wnioskach Gmina Władysławowo (24%),
- w 104 wnioskach Gmina Puck (18%),
- w 91 wnioskach Gmina Miasto Puck (16%),
- w 66 wnioskach Gmina Hel (11%),
- w 53 wnioskach Gmina Jastarnia (9%),
- w 48 wnioskach Gmina Kosakowo (8%),
- w 43 wnioskach Gmina Wejherowo (7%),
- w 43 wnioskach Gmina Krokowa (7%).
Analizując wszystkie ogłoszone konkursy w latach 2012 – 2013 możemy zauważyć, że najaktywniejszą
grupą są Wnioskodawcy realizujący inwestycje na obszarze gmin: Władysławowo, Puck, Miasto Puck oraz Hel.
Należy zauważyć, że Wnioskodawcy z gmin Władysławowo i Miasto Puck byli również najaktywniejszą grupą
pod względem ilości złożonych wniosków. Warto zauważyć, że Gmina Jastarnia wystąpiła u najmniejszej liczby
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Wnioskodawców, jako miejsce zamieszkania, a mimo to 48 inwestycji było planowanych na jej obszarze.
Najmniej inwestycji było planowanych na obszarze gmin Kosakowo, Wejherowo oraz Krokowa.

3.6.2 Zatrudnienie

Podsumowanie
Wykres 13 Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w latach 2012 - 2013
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że w Środku I liczba pracowników wzrosła o 14 osób.
W Środku II liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrosła o prawie 68 pracowników. Największy
wzrost liczy zatrudnionych wystąpił w Środku III o 139 pracowników. W Środku IV został zatrudniony tylko 1
pracownik na podstawie umowy o pracę.
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Wykres 83 Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych w latach 2012 - 2013
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Analizując powyższy wykres można zauważyć, że w Środku I liczba pracowników wzrosła o 31,5 osób.
W Środku II liczba zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej wzrosła o prawie 23 pracowników.
Największy wzrost liczy zatrudnionych wystąpił w Środku III o 276 pracowników. W Środku IV został
zatrudnionych 4 pracowników na podstawie umowy o pracę.

3.6.3 Rodzaje projektów
Operacje, na które można otrzymać dofinansowanie można podzielić na dwa rodzaje:


Operacje twarde – mają charakter mierzalny, bezpośrednie i materialne efekty realizacji opisywanej
inwestycji. Są to przedsięwzięcia takie jak: zakup środków trwałych, inwestycje w maszyny,
urządzenia, technologie, rozwój infrastruktury (obiekty sportowe, urządzenia, itp.), budowa, remont.



Operacje miękkie – mają charakter niemierzalny. Są to przedsięwzięcia takie jak: podwyższenie
kwalifikacji poprzez szkolenia, zmiana kwalifikacji zawodowych, działania promocyjne, integracja
społeczna.

Analiza przeprowadzona dla naborów:
Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Sektor publiczny
Wykres 84 Operacje wybrane do dofinansowania z podziałem na typ operacji w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w sektorze publicznym
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W Środku I w sektorze publicznym ponad 75% operacji wybranych to operacje twarde, były to głównie
operacje polegające na podniesieniu atrakcyjności obszarów LSROR. W pierwszym konkursie operacje: budowa
letniej estrady koncertowej, aktualizacja centrum edukacji, rekreacji i sportu czy budowa stref rekreacyjno
sportowych. W drugim konkursie operacje takie jak budowa promenady czy alei nadmorskiej. W trzecim
konkursie Wnioskodawcy składali wnioski na np. rewitalizację przestrzeni publicznej lub budowę kompleksów
sportowo – rekreacyjnych.
Sektor społeczno - gospodarczy
Wykres 85 Operacje wybrane do dofinansowania z podziałem na typ operacji w ramach Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w sektorze społeczno gospodarczym
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR
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W sektorze społeczno - gospodarczym ponad 64% operacji to operacje twardy. W pierwszym i drugim
konkursie typy projektów rozkładają się równomiernie, w pierwszym: 9 operacji twardych i 10 operacji
miękkich, w drugim: 8 operacji twardych i 7 miękkich. W trzecim konkursie pojawiła się duża przewaga
operacji twardych, co potwierdziło się również w konkursie czwartym.
Główne operacje twarde to rewitalizacja skwerów, zakup wyposażenia czy podniesienie atrakcyjności
miejscowości poprzez różnego rodzaju przebudowy i rozbudowy. Natomiast operacje miękkie to
przedsięwzięcia takie jak np. interaktywne muzeum czy zajęcia sportowe i edukacyjne dla młodzieży.
W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
obejmującego: promocję obszaru objętego LSROR i popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym
LSROR wszystkie operacje mieszczą się w grupie miękkich projektów. Przykładami takich projektów są:


promocja obszaru poprzez wykorzystanie zalet regionu,



ogłoszenie konkursu malarskiego oraz fotograficznego,



informatyzacja obszaru LSROR,



promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych oraz lokalnej przedsiębiorczości,



festyny, festiwale,



komplementarne działania promocyjne na rzecz wzmocnienia konkurencyjności kaszub.

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Wykres 86 Operacje wybrane do dofinansowania z podziałem na typ operacji w ramach Restrukturyzacja lub

reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w sektorze społeczno gospodarczym
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

Jak widać na powyższym wykresie udział operacji twardych w ogóle operacji to ponad 95%. W tym
przypadku operacje twarde to przede wszystkim zakup środków trwałych, takich jak samochody ciężarowe,
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jednostki pływające, maszyny, wyposażenie lub remonty i rozbudowy. Operacje miękkie polegały na
wdrożeniach systemów informatycznych lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa
Wykres 87 Operacje wybrane do dofinansowania z podziałem na typ operacji w ramach Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w
sektorze społeczno - gospodarczym

Operacje wybrane do dofinansowania w
sektorze społeczno gospodarczym z
podziałem na typ operacji
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W Środku III ponad 90% wniosków to operacje twarde, związane między innymi z opieką zdrowotną,
sportem, rozrywką i rekreacją, usługi związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Tylko 12 wniosków ze 145,
który zostały wybrane były operacjami miękkimi, były to wnioski związane głównie z informatyzacją.

Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej

W Środku IV wszystkie złożone wnioski wpisują się w grupę operacji twardych. Podejmowanie
działania to między innymi poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zakup maszyn i urządzeń do
renowacji kąpielisk, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, modernizacja zbiorników wodnych lub
walka z kłusownictwem.
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Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Wykres 88 Rodzaje operacji wybranych w ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa w latach 2012 - 2013

Rodzaje operacji wybranych w Środku I
Operacja nie mieści się w żadnej z
preferowanych kategorii operacji
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie
kąpielisk
Budowa, odbudowa, rozbudowa lub
zabezpieczanie i oznakowanie szlaków wodnych
Zabezpieczenie i oznakowanie pomników
przyrody

Promocja obszaru PLGR

Przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do dzieci
i młodzieży
Przedsięwzięcia związane z kulturowym lub
historycznym dziedzictwem regionu
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wpisane w lokalne lub regionalne dokumenty
strategiczne w tym np. Plan Odnowy…
Przedsięwzięcia związane z turystyką morską,
zbiornikami wodnymi i ciekami naturalnymi
(rzekami) podnoszące atrakcyjność obszaru…
Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na
budowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie i remoncie
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W ramach Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
najwięcej operacje wybranych do dofinansowania to „Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie,
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i remoncie” – było to aż 37% operacji. Kolejnym najczęstszym rodzaje
operacji były „Przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży” – 25%.
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Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Wykres 89 Rodzaje operacji wybranych w ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej,

lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w latach 2012 - 2013

Rodzaje operacji wybranych w Środku II
Operacja nie mieści się w żadnej z
preferowanych kategorii operacji
Obsługa sektora rybackiego
Podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa ryb
Opieka zdrowotna
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność turystyczna (w tym związana z
zakwaterowaniem)
Gastronomia i działalność związana z
wyżywieniem
Operacje realizowane na terenach portowych
Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i
rybactwa śródlądowego
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży
bezpośredniej produktów rybactwa
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W ramach Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem najwięcej operacje wybranych do dofinansowania to „Tworzenie i rozwój systemów
sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa” – 30% wybranych operacji.
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa
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Wykres 90 Rodzaje operacji wybranych w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w latach 2012 - 2013

Rodzaje operacji wybranych w Środku III
Operacja nie mieści się w żadnej z
preferowanych kategorii operacji
Przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do dzieci
i młodzieży
Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na
budowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie i remoncie
Operacje realizowane na terenach portowych
Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i
rybactwa śródlądowego
Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży
bezpośredniej produktów rybactwa
Przedsięwzięcia związane z turystyką morską,
zbiornikami wodnymi lub ciekami naturalnymi
(rzekami)
Działalność turystyczna (w tym związana z
zakwaterowaniem)
Gastronomia i działalność związana z
wyżywieniem
Obsługa sektora rybackiego

Opieka zdrowotna

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Naprawa i konserwacja statków i łodzi
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa najwięcej operacje wybranych do dofinansowania to „Działalność
sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna” – 25% wybranych operacji oraz „Działalność turystyczna (w tym
związana z zakwaterowaniem)” -21% wybranych operacji.
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Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej
Wykres 91 Rodzaje operacji wybranych w ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w latach 2012 2013

Rodzaje operacji wybranych w Środku IV
Walka z kłusownictwem
Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych
szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym
Natura 2000
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk

Ochrona przeciwpowodziowa
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych

W ramach Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej najwięcej operacje wybranych do dofinansowania to „Ochrona
przeciwpowodziowa” –64% wybranych operacji.

3.6.4 Sektor rybacki
Typ Wnioskodawcy w Środku II
Analiza przeprowadzona dla naborów:
Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
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W Środku II Wnioskodawcami mogą być osoby w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia, ubiegający
się o dofinansowanie w ramach operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
1) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako uprawniony do rybactwa, o którym
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr
189, poz. 1471, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego
uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego,
2) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako podmiot, któremu wydano zezwolenie
na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o
rybołówstwie,
3) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu
produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub
powstałych w sektorze rybactwa,
4) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą sektora
rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do prowadzenia
działalności połowowej,
5) Jest armatorem statku rybackiego:- o polskiej przynależności - na który została wydana licencja
połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na
obszarze gmin objętych LSROR,
6) Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje
albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR,
7) Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce pracy w
wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia.
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Wykres 92 Wnioskodawca w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia, ubiegający się o dofinansowanie w ramach
operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem

Wnioskodawcy operacji wybranych do
dofinansowania w Środku II
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W pierwszym konkursie najwięcej operacji, które uzyskały minimum punktowe oraz były zgodne z
LSROR, złożyli Wnioskodawcy:
 prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami
rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w
sektorze rybactwa (6 operacji),
 prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą sektora
rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do prowadzenia
działalności połowowej (3 operacje),
 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce pracy w
wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia
(3 operacje).
W drugim konkursie najwięcej operacji, które uzyskały minimum punktowe oraz były zgodne z LSROR,
złożyli Wnioskodawcy:
 prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami
rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w
sektorze rybactwa (9 operacji),
 uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje
albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR (6 operacji),
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 będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce pracy w
wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia
(6 operacji).
W trzecim konkursie najwięcej operacji, które uzyskały minimum punktowe oraz były zgodne z LSROR,
złożyli Wnioskodawcy:
 prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami
rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w
sektorze rybactwa (10 operacji),
 jest armatorem statku rybackiego:- o polskiej przynależności - na który została wydana licencja
połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na
obszarze gmin objętych LSROR (5 operacji).
W czwartym konkursie najwięcej operacji, które uzyska y minimum punktowe oraz były zgodne z LSROR,
złożyli Wnioskodawcy:


Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu
produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub
powstałych w sektorze rybactwa (6 operacji),



Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą
sektora rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do
prowadzenia działalności połowowej (1 operacja),



Jest armatorem statku rybackiego:- o polskiej przynależności - na który została wydana licencja
połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, którego port macierzysty znajduje się
na obszarze gmin objętych LSROR (6 operacji),



Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania
1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i
zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR (5 operacji),

Podsumowując we wszystkich konkursach najaktywniejszą grupą były osoby prowadzący działalność na
obszarze gmin objętych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa.

Rodzaj operacji w Środku II
Analiza przeprowadzona dla naborów:
Konkurs 1 - przeprowadzony w dniach 05.05.2012 r. – 05.06.2012 r.
Konkurs 2 - przeprowadzony w dniach 28.01.2013 r. – 04.03.2013 r.
Konkurs 3 - przeprowadzony w dniach 23.09.2013 r. – 25.10.2013 r.
Konkurs 4 - przeprowadzony w dniach 06.02.2014 r. – 24.03.2014 r.
W ramach środka Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem wniosek może być składany w związku z realizacją operacji dotyczącej:
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a)

restrukturyzacji działalności gospodarczej,

b)

reorientacji działalności gospodarczej,

c)

dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Wykres 93 Operacje wybrane do dofinansowania w Środku II

Rodzaje operacji wybranych do
dofinansowania w Środku II
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Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z LGR

W pierwszym i drugim konkursie najwięcej wniosków, których uzyskało minimum punktowe i było
zgodne z LSROR dotyczyło operacji dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Natomiast w trzecim konkursie
były to operacje dotyczące restrukturyzacji działalności gospodarczej.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 Zestawienie wyjazdów międzyregionalnych i międzynarodowych za okres 2012-2013
Lp.

Tytuł projektu

Data

Ilość osób

Miejsce realizacji

Partner do Projektu

biorących udział

Stopień wydatkowania
środków

w Projekcie
1

23-26.05.2012 r. - na

Pozytywne wzorce zagospodarowania

Woj.

pomorskie

terenie PLGR;

przestrzennego

Jastarnia,

[Brodnica,

Jastrzębia

Góra,

Chmielno,
Jurata,

Hel,

Karwieńskie Błota, Kościerzyna, Krokowa, Puck,

terenie

Rozewie,

LGR

Zalew

Władysławowo,

Żarnowiec]

LGR Zalew Szczeciński

65.514,84 zł

35

Maszoperia

9.554,49 zł

Kartuzy,

13–16.06.2012 r. - na
Szczeciński

100

i

woj.

zachodniopomorskie [Lubin, Międzyzdroje, Wolin,
Stepnica, Świnoujście] oraz trzy miejscowości
niemieckiej

części

wyspy

Uznam

[Ahlbeck,

Heringsdorf, Kamminke]
2

15-16.09.2012 r.

Dożynki Prezydenckie w Spale

Spała

Pomorskich

Lokalnych Grup Rybackich
3

15.11.2012 r.

Organizacja konferencji pt. „Kormoran

Gdynia

200

LGR Zalew Szczeciński

42.851,49 zł

Maszoperia

12.264,44 zł

w aspekcie zrównoważonej gospodarki
rybackiej”
4

14-17.09.2012 r.

Projekt Maszoperia 2012

Dania

18

Pomorskich

5

23-26.08.2012 r.

„Dywersyfikacja sektora rybackiego”

Finlandia

30

Słowińska LGR

67.037,29 zł

6

16-20.10.2012 r.

Wyjazd studyjny do Bawarii

Bawaria

30

LGR Kaszuby

167.638,79 zł

22-27.10.2012 r.

Wyjazd studyjny do Estonii i Finlandii

Estonia i Finlandia

30

LGR Kaszuby

26-30.10.2012 r.

Wyjazd studyjny do Meklemburgii

Meklemburgia

30

LGR Kaszuby

08-11.12.2012 r.

Wyjazd studyjny do Szwecji

Szwecja

16

LGR Archipelag Vänern i Góra

Lokalnych Grup Rybackich

7

Kinnekulle ze Szwecji oraz szkoły
gastronomiczne z obszaru PLGR

64.783,90 zł

8

10.08.2013 r.

Fishmarkt

w

Gdańsku

promocyjna

–

impreza

nawiązująca

wielkowiekowej

tradycji

Gdańsk

35

do

LGR Kaszuby i LGR Zalew

30 244,25 zł

Wiślany

Targu

Rybnego w Gdańsku sięgającej 1343
roku

9

25-29.09.2013 r.

Wyjazd studyjny na obszar Lokalnej

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj i

Grupy Rybackiej Żabi Kraj i Lokalnej

Lokalnej Grupy Rybackiej Dolina Karpia

15

LGR Kaszuby

18

LGR

28 259,42 zł

Grupy Rybackiej Dolina Karpia
10

10-11.2013 r.

Organizacja zajęć edukacji rybackiej i

Organizacja zajęć edukacji rybackiej i warsztatów

warsztatów

dla

gastronomicznych

dla

młodzieży szkół gastronomicznych z

gastronomicznych

gastronomicznych

z

młodzieży

Kłanina, Pucka i Władysławowa

Władysławowa - wspólnie z Lokalną Grupą

Kłanina,

szkół

Pucka

Kaszuby

gastronomiczne

i

i
z

szkoły

85 416,80 zł

Sominina,

Sierakowic i Przodkowa

Rybacka Kaszuby i szkołami gastronomicznymi z
Sominina, Sierakowic i Przodkowa
11

23–27.05.2013 r.

Wyjazd studyjny na teren Lokalnej

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Shabla -

Grupy

Kavarna – Balchik w Bułgarii

Rybackiej

Shabla

-

15

LGR Kaszuby

Karlsham

15

LGR Kaszuby

120 206,78 zł

Kavarna – Balchik w Bułgarii
12

17-21.07.2013 r.

Wyjazd studyjno – promocyjny do
Szwecji

na

festiwal

bałtycki

w

Karlsham
13

29.06.2013 r.

„Rybołówstwo na Bałtyku – morze

Świnoujście

50

Wszystkie

05-08.06.2013 r

doświadczeń, problemów i pytań o

Niemcy – Meklemburgia

65

zachodniopomorskiego

19-21.08.2013 r.

przyszłość

Szwecja – Skania

6

Dania – Bornholm

62

Holandia

40

30-31.08.2013 r.
14

05-09.09.2013 r.

Wyjazd studyjny do Holandii

LGR Kaszuby

LGR

z

woj.

42 877,35 zł

71 280,00 zł
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Załącznik nr 2 Ankieta ewaluacyjna Północnokaszubskiej LGR (PLGR)

ANKIETA EWALUACYJNA
PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR ( PLGR )

W trosce o jakość działań prowadzonych przez Północnokaszubską LGR, bardzo prosimy o
wypełnienie niniejszej ankiety. Czas jaki poświęcisz na przedstawienie nam swoich uwag zaowocują
lepszą, sprawniejszą, łatwiej dostępną ofertą dla Ciebie.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie.
Proszę zaznaczać X poprawną odpowiedź.

Część I: Metryczka
1.1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
1.2. Wiek
18-25
26-40
40-50
51-60
60 i więcej
1.3. Na terenie której gminy Pan/Pani mieszka (w przypadku podmiotów prosimy o zaznaczenie Gminy, na
terenie której podmiot ten prowadzi działalność)?
Gmina Hel
Gmina Jastarnia
Gmina Władysławowo
Gmina Puck
Gmina Miasto Puck
Gmina Krokowa
Gmina Kosakowo
Gmina Wejherowo
inna
1.4. Czy jest Pan/Pani lub podmiot który Pan/Pani reprezentuje członkiem PLGR?
Tak
Nie
1.5. Jaki sektor Pan/Pani reprezentuje?
publiczny
społeczny
gospodarczy
W tym rybacki:
Tak

Nie
1.6. Jaki rodzaj podmiotu Pan/Pani reprezentuje?
jednostka samorządu terytorialnego (JST)
jednostka organizacyjna JST (typu sołectwo, GOK, itp.)
organizacja pozarządowa
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą
przedsiębiorca typu osoba fizyczna
przedsiębiorca typu osoba prawna
Inna
1.7. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pan/i lub podmiot jakie Pan/i reprezentuje?
działalność JST
rozwój lokalny
pomoc społeczna
działalność kulturalna
sport i rekreacja
turystyka
rybołówstwo lub rybactwo
przetwórstwo ryb
gastronomia
usługi dla ludności
inna
Część II: Media
2.1. Czy wiedział/a Pan/i o funkcjonowaniu PLGR i możliwości skorzystania z dofinansowania?
Tak
Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 3.1
2.2. Z jakich mediów dowiedział/a się o Pan/i o funkcjonowaniu PLGR i możliwości skorzystania z
dofinansowania?
Lokalne telewizje
Dziennik Bałtycki Echo Ziemi Puckiej
NT Ziemia Pucka
Radio Kaszebe
Strona www gminy
Strona www PLGR
Innych, jakich?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność publikowanych ogłoszeń?
doskonale przyciągające uwagę odbiorców
raczej przyciągające uwagę odbiorców
raczej nieprzyciągające uwagi odbiorców
zdecydowanie nie przyciągające uwagi odbiorców
Część III: Strona internetowa www.plgr.pl
3.1. Czy odwiedził/a Pan/i kiedykolwiek stronę internetową www.plgr.pl?
Tak
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Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 3.2 – 3.3
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 3.4
3.2. Ile razy odwiedził/a Pan/i stronę internetową www.plgr.pl?
1 raz
kilka razy
kilkanaście razy
przeglądam ją regularnie
3.3. Jak ocenia Pan/i stronę www.PLGR.org.pl pod kątem:
Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
a) łatwości wyszukiwania odpowiednich informacji?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

b) aktualności informacji?
1
c)

zrozumiałości informacji?
1

2

3.4. Dlaczego nie odwiedził/a Pan/i strony internetowej?
nie wiedziałem/am o istnieniu strony www.plgr.pl
nie mam dostępu do Internetu
nie interesuję się tą tematyką
z innych przyczyn
Część IV: Usługi szkoleniowe i doradcze
Usługi szkoleniowe
4.1.Czy korzystał/a Pan/i z organizowanych przez PLGR spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów?
Tak
Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 4.2 – 4.4
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 4.5
4.2. W ilu spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach Pan/i uczestniczył/a?
1
2 i więcej
4.3. Jak ocenia Pan/i jakość organizowanych przez PLGR spotkań informacyjnych, szkoleń lub warsztatów?
Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
1
2
3
4
5
4.4. Czy spotkania informacyjne, szkolenia lub warsztaty oferowane przez PLGR były pomocne w ubieganiu się o
pomoc?
zdecydowanie pomocne
raczej pomocne
raczej mało pomocne
zdecydowanie zbyt mało pomocne
4.5. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z organizowanych przez PLGR spotkań informacyjnych, szkoleń lub
warsztatów?
nie wiedziałem/am kiedy i gdzie się odbywają
nie odpowiadały mi terminy i godziny
nie czułem/am potrzeby
z innych przyczyn
Indywidualne usługi doradcze w biurze PLGR
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4.6. Czy korzystał/a Pan/i z oferowanych przez PLGR indywiualnych usług doradczych?
Tak
Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 4.7 – 4.8
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 4.9
4.7. Jak ocenia Pan/i oferowane przez PLGR usługi doradcze?
Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
a) dostępność
1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

b) zakres merytoryczny
1
c)

poziom wiedzy doradców udzielających porad
1

2

d) gotowość doradców do dalszej pomocy
1

2

4.8. Czy usługi doradcze oferowane przez PLGR były pomocne w ubieganiu się o pomoc? Prosimy wskazać
ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
1
2
3
4
5
4.9. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z oferowanych przez PLGR usług doradczych?
nie wiedziałem/am że są oferowane
nie odpowiadały mi terminy i godziny
nie czułem/am potrzeby
z innych przyczyn
Część V: Wdrażanie LSROR
5.1. Czy złożył/a Pan/i lub podmiot, który Pan/i reprezentuje wniosek o dofinansowanie w roku 2012/2013?
Tak
Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 5.2 – 5.5
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy odpowiedzieć na pytania 5.6 – 5.8
5.2. W ramach którego środka finansowego ubiegał/a się Pan/i lub podmiot jaki Pan/i reprezentuje:
Środek I, dotyczy: wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSROR
Środek II, dotyczy: dywersyfikacja rybołówstwa
Środek III, dotyczy: usługi dla ludności
Środek IV, dotyczy: ochrona środowiska
5.3. Czy Pana/i wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywna decyzję Komitetu PLGR?
Tak
Nie
5.4. Jak ocenia Pan/i proces oceny wniosku przez Komitet PLGR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo
dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę. Czy proces oceny wniosku przez Komitet PLGR jest:
a) jawny
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

b) obiektywny
1
c)

sprawny
1

5.5. Czy czuje się Pan/i dobrze poinformowany przez PLGR o przebiegu i wynikach oceny wniosków?
zdecydowanie tak

135

raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
5.6. Dlaczego nie złożyła Pan/i lub podmiot jaki Pan/i reprezentuje wniosku w 2012/2013 roku?
ja bądź instytucja jaką reprezentuję nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia
niekorzystne warunki uzyskania wsparcia
brak wystarczających środków na sfinansowanie wkładu własnego
zbyt trudne kryteria do spełnienia
zbyt trudna dokumentacja jaką trzeba przygotować
Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.7. Czy złożyłby/aby Pan/i wniosek o dofinansowanie gdyby posiadał/a Pan/i więcej wsparcia ze strony PLGR?
Tak
Nie
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytanie 5.8
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE, prosimy odpowiedzieć na pytanie 5.9
5.8. Jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pan/i?
spotkania informacyjne
szkolenia
konsultacje grupowe
konsultacje indywidualne
większa pomoc przy wypełnianiu wniosku i załączników
inna pomoc, jaka?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CELE LSROR
5.9. Czy zna Pan/i cele rozwoju obszaru określone w LSROR?
TAK
NIE
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 5.10 – 5.11
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 5.11
5.10 W jakim stopniu zna Pan/i cele określone w LSROR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze)
zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
1
2
3
4
5
5.10. Jak ocenia Pan/i cele rozwoju obszaru określone w LSROR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo
dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę. Czy cele są:
a) zrozumiałe:
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

b) adekwatne do potrzeb mieszkańców regionu
1
c)

możliwe do osiągnięcia
1

5.11. Czy zna Pan/i kryteria oceny projektów określone w LSROR?
TAK
NIE
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź TAK, prosimy odpowiedzieć na pytania 5.12
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i odpowiedź NIE prosimy przejść do pytania 6.1
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5.12. Jak ocenia Pan/i kryteria oceny projektów określone w LSROR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5
(bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę. Czy kryteria są:
a) zrozumiałe
1

2

3

4

5

2

3

4

5

b) obiektywne
1

Część VI: Funkcjonowanie biura PLGR
6.1. Czy pełni Pan/i jakąś funkcję w organach PLGR?
jestem członkiem Komitetu Wyboru Projektów
jestem członkiem Zarządu PLGR
jestem członkiem Komisji Rewizyjnej PLGR
jestem członkiem zwyczajnym PLGR
nie pełnię żadnej funkcji w organach PLGR
6.2. Jak ocenia Pan/i wizerunek Północnokaszubskiej LGR pod kątem wymienionych aspektów. Prosimy wskazać
ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
a) profesjonalizm
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

b) innowacyjność
1
c)

otwartość
1

d) aktywność
1
e)

suwerenność, samodzielność
1

2

6.3. Jak ocenia Pan/i pracę Zarządu PLGR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze) zaznaczając
kółkiem odpowiednią cyfrę.
1
2
3
4
5
6.4. Jak ocenia Pan/i ogólne funkcjonowanie biura PLGR? Prosimy wskazać ocenę od 1 (źle) do 5 (bardzo
dobrze) zaznaczając kółkiem odpowiednią cyfrę.
1
2
3
4
5
Część VII: Działalność PLGR
7.1. Jakie rodzaje operacji w sektorze publiczno - społecznym w Pana/i opinii w największym stopniu przyczynią
się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru PLGR?
Organizacja wolnego czasu oraz aktywizacja działań pro-społecznych obejmujących różne grupy
wiekowe oraz promocja samorządności
Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej
Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno – sportowej
Wspieranie projektów zachowania atrakcyjności przyrodniczej obszaru zależnego od rybactwa
Ochrona i eksponowanie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturalnego kaszub
Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 Jakie rodzaje operacji w sektorze gospodarczym w Pana/i opinii w największym stopniu przyczynią się do
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru PLGR?
Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców
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Poprawa konkurencyjności sektora rybackiego
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności małych firm bazujących na zasobach lokalnych,
Wspieranie edukacji pozaszkolnej i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży jako sposób
wyrównywania szans środowiskowych.
Inne , jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 Do kogo w Pana/Pani opinii powinna być kierowana główna pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich?
Do organizacji pozarządowych,
Do jednostek samorządu terytorialnego,
Do przedsiębiorców,
Do rybaków,
Do osób fizycznych.
7.4 Jak ocenia Pan/Pani proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju?
Wdrażanie strategii przebiega pomyślnie – widać pierwsze efekty realizacji strategii,
Wdrażanie strategii opóźnia się – zbyt długi proces weryfikacji wniosków,
Wdrażanie strategii jest zagrożone – realizowane projekty nie realizują zapisów strategii

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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Załącznik nr 3 Ankieta ewaluacyjna Północnokaszubskiej LGR (PLGR) dla Środków I i IV

ANKIETA EWALUACYJNA
PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR ( PLGR )
Dla Środków I i IV

W trosce o jakość działań prowadzonych przez Północnokaszubską LGR, bardzo prosimy o wypełnienie
niniejszej ankiety. Czas jaki poświęcisz na przedstawienie nam swoich uwag zaowocują lepszą, sprawniejszą,
łatwiej dostępną ofertą dla Ciebie.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie.

1.

2.

Część I
Na dzień złożenia wniosku
Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca:
a) Sektor publiczny
b) Sektor gospodarczy
c) Sektor społeczny
Wniosek składany jest w związku z realizacją operacji dotyczącej:
a)

3.

I, wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

b) IV, ochrony środowiska lud dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
Forma prawna Wnioskodawcy:
a)

Osoba fizyczna

b) Wspólnicy spółki cywilnej
c)
4.

Inna forma prawna

Miejscowość w której mieszka Wnioskodawca:
……

5.

Miejscowość realizacji dofinansowania:
…..

6.

Płeć Wnioskodawcy:
a)

Kobieta

b) Mężczyzna
7.

Typ projektu:
a)

Twardy

b) Miękki
8.

Rodzaj projektu:
a)

Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i
remoncie
b) Przedsięwzięcia skutkujące wydłużeniem letniego sezonu turystycznego na obszarze PLGR
c)

Przedsięwzięcia związane z turystyką morską, zbiornikami wodnymi i ciekami naturalnymi
(rzekami) podnoszące atrakcyjność obszaru LSROR
d) kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane w lokalne lub regionalne dokumenty
strategiczne w tym np. Plan Odnowy Miejscowości, studium rozwoju, strategia rozwoju lub
inne dokumenty, jeśli Wnioskodawca wskazał nazwę dokumentu i stronę na której znajduje się
informacja. iż dana inwestycja wpisuje się w ten dokument
e) Przedsięwzięcia związane z kulturowym lub historycznym dziedzictwem regionu
f)

Przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
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g)

Zachowanie różnorodności biologicznej gatunków chronionych, ryb i innych organizmów
wodnych,
h) Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w
tym Natura 2000
i) Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
j)

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk

k)

Ochrona przeciwpowodziowa

l)

Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczanie i oznakowanie szlaków wodnych

m) Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji
Wpływ operacji na stan zatrudnienia
9.

Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przed realizacją operacji:

Do 5 pracowników
Do 10 pracowników
Powyżej 10 pracowników
10. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę po realizacji operacji:
…………….
11. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych przed
realizacją operacji:
Do 5 pracowników
Do 10 pracowników
Powyżej 10 pracowników
12. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych po realizacji
operacji:
…………
13. Planowana data zakończenia realizacji operacji:
………..
14. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł):
…………
15. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł):
……………
16. Planowana liczba transzy zaliczki:
1
2
3
4 i więcej
17. Całkowity koszt operacji
…….
18. Koszty kwalifikowane:
……..
19. Koszty kwalifikowane, w tym Vat:
………..
20. Koszty niekwalifikowane:
………
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Załącznik nr 4 Ankieta ewaluacyjna Północnokaszubskiej LGR (PLGR) dla Środka II

ANKIETA EWALUACYJNA
PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR ( PLGR )
Dla Środka II
W trosce o jakość działań prowadzonych przez Północnokaszubską LGR, bardzo prosimy o wypełnienie
niniejszej ankiety. Czas jaki poświęcisz na przedstawienie nam swoich uwag zaowocują lepszą, sprawniejszą,
łatwiej dostępną ofertą dla Ciebie. Z góry dziękujemy za zaangażowanie.
Część I Na dzień złożenia wniosku
21. Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca
a) Sektor społeczny
b) Sektor gospodarczy
22. Forma prawna Wnioskodawcy:
a)

Osoba fizyczna

b) Wspólnicy spółki cywilnej
c)

Inna forma prawna

23. Płeć Wnioskodawcy:
a)

Kobieta

b) Mężczyzna
24. Wniosek składany w związku z realizacją operacji dotyczącej:
a)

Restrukturyzacji działalności gospodarczej

b) Reorientacji działalności gospodarczej
c)

Dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
25. Miejscowość w której mieszka Wnioskodawca:
……
26. Miejscowość realizacji dofinansowania:
…..
27. Wnioskodawca w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia, ubiegający się o dofinansowanie w ramach
operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem:
a) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako jako uprawniony do rybactwa, o
którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.
U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej
wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego
b) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako podmiot, któremu wydano
zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na
podstawie przepisów o rybołówstwie
c) Prowadzący działalność na obszarze gmin objetych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu
produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub
powstałych w sektorze rybactwa
d) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą
sektora rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do
prowadzenia działalności połowowej
e) Jest armatorem statku rybackiego:
- o polskiej przynależnści,
- na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR

141

f)

Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach dzialania 1.1 lub
dzialania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objetych LSROR
g) Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce
pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub
w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia
28. Typ projektu:
a)

Twardy

b) Miękki
29. Rodzaj projektu:
a)

Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

b) Naprawa i konserwacja statków i łodzi
c)

Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego

d) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
e)

Opieka zdrowotna

f)

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa ryb

g)

Operacje realizowane na terenach portowych

h) Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego
i)

Obsługa sektora rybackiego

j)

Gastronomia i działalność związana z wyżywieniem

k)

Działalność turystyczna (w tym związana z zakwaterowaniem)

l)

Zagospodarowanie surowców lokalnych (bursztyn, ryba, torfy, wody mineralne, piasek, itp.)

m) Przedsięwzięcia związane z turystyką morską, zbiornikami wodnymi lub ciekami naturalnymi
(rzekami)
n) Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji
Wpływ operacji na stan zatrudnienia
30. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przed realizacją operacji:
do 5 pracowników
do 10 pracowników
powyżej 10 pracowników
31. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę po realizacją operacji:
…………….
32. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych przed
realizacją operacji:
do 5 pracowników
do 10 pracowników
powyżej 10 pracowników
33. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych po realizacji
operacji:
…………
34. Planowana data zakończenia realizacji operacji:
………..
35. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł):
…………
36. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł):
……………
37. Planowana liczba transzy zaliczki:

142

1
2
3
4 i więcej
38. Całkowity koszt operacji:
…….
39. Koszty kwalifikowane:
……..
40. Koszty kwalifikowane, w tym VAT:
……
41. Koszty niekwalifikowane:
………
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Załącznik nr 5 Ankieta ewaluacyjna Północnokaszubskiej LGR (PLGR) dla Środka III

ANKIETA EWALUACYJNA
PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LGR ( PLGR )
Dla Środka III
W trosce o jakość działań prowadzonych przez Północnokaszubską LGR, bardzo prosimy o wypełnienie
niniejszej ankiety. Czas jaki poświęcisz na przedstawienie nam swoich uwag zaowocują lepszą, sprawniejszą,
łatwiej dostępną ofertą dla Ciebie. Z góry dziękujemy za zaangażowanie.
Część I Na dzień złożenia wniosku
42. Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca
c) Sektor społeczny
d) Sektor gospodarczy
43. Forma prawna Wnioskodawcy:
d) Osoba fizyczna
e)

Wspólnicy spółki cywilnej

f)

Inna forma prawna

44. Płeć Wnioskodawcy:
c)

Kobieta

d) Mężczyzna
45. Wniosek składany w związku z realizacją operacji dotyczącej:
d) Restrukturyzacji działalności gospodarczej
e)

Reorientacji działalności gospodarczej

f)

Dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
46. Miejscowość w której mieszka Wnioskodawca:
……
47. Miejscowość realizacji dofinansowania:
…..
48. Wnioskodawca w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia, ubiegający się o dofinansowanie w ramach
operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem:
h) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako jako uprawniony do rybactwa, o
którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.
U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej
wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego
i) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako podmiot, któremu wydano
zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na
podstawie przepisów o rybołówstwie
j) Prowadzący działalność na obszarze gmin objetych LSROR w zakresie przetwórstwa, obrotu
produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub
powstałych w sektorze rybactwa
k) Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie związanym z obsługą
sektora rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją lub naprawą sprzętu służącego do
prowadzenia działalności połowowej
l) Jest armatorem statku rybackiego:
- o polskiej przynależnści,
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- na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR
m) Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach dzialania 1.1 lub
dzialania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objetych LSROR
n) Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił swoje miejsce
pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub
w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia
49. Typ projektu:
c)

Twardy

d) Miękki
50. Rodzaj projektu:
o) Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa
p) Naprawa i konserwacja statków i łodzi
q)

Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego

r)

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

s)

Opieka zdrowotna

t)

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa ryb

u) Operacje realizowane na terenach portowych
v)

Handel produktami rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego

w) Obsługa sektora rybackiego
x)

Gastronomia i działalność związana z wyżywieniem

y)

Działalność turystyczna (w tym związana z zakwaterowaniem)

z)

Zagospodarowanie surowców lokalnych (bursztyn, ryba, torfy, wody mineralne, piasek, itp.)

aa) Przedsięwzięcia związane z turystyką morską, zbiornikami wodnymi lub ciekami naturalnymi
(rzekami)
bb) Operacja nie mieści się w żadnej z preferowanych kategorii operacji
Wpływ operacji na stan zatrudnienia
51. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przed realizacją operacji:
do 5 pracowników
do 10 pracowników
powyżej 10 pracowników
52. Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę po realizacją operacji:
…………….
53. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych przed
realizacją operacji:
do 5 pracowników
do 10 pracowników
powyżej 10 pracowników
54. Liczba pracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych po realizacji
operacji:
…………
55. Planowana data zakończenia realizacji operacji:
………..
56. Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł):
…………
57. Wnioskowana kwota zaliczki (w zł):
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……………
58. Planowana liczba transzy zaliczki:
1
2
3
4 i więcej
59. Całkowity koszt operacji:
…….
60. Koszty kwalifikowane:
……..
61. Koszty kwalifikowane, w tym VAT:
……
62. Koszty niekwalifikowane:
………
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Załącznik nr 6 Zestawienie wskaźników dla realizacji celu ogólnego 1 ze LSROR Stowarzyszenia PLGR za rok 2011

Wskaźniki dla realizacji celu ogólnego 1
Cel ogólny 1: Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów
1.1. Poprawa
zagospodarowania przestrzeni
publicznej, społecznej i
rekreacyjno - sportowej

Rodzaj wskaźnika

Produktu

1.2. Zachowanie
atrakcyjności
przyrodniczej
obszaru zależnego
od rybactwa

1.3. Poprawa
dostępu i
podniesienie jakości
usług dla
mieszkańców

1.5. Poprawa
1.4. Rozwój
konkurencyjności
infrastruktury
sektora
turystycznej
rybackiego

1.6. Utrzymanie
i tworzenie
nowych miejsc
pracy poza
sektorem
rybackim

Realizacja

Wartość
% osiągnięcia
osiągnięta w roku
wskaźników
2011

Wskaźnik

Wartość
bazowa

Minimalna wartość
docelowa

1a Liczba zrealizowanych operacji przyczyniających się do
wzrostu atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania (szt.)

0

25

19

76,00%

1b Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację
operacji przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności
obszaru jako miejsca zamieszkania (mln zł)

0

15

7,88

52,53%

1c Liczba zrealizowanych operacji przyczyniających się do
wzmocnienia funkcji turystycznej obszaru (szt.)

0

20

16

80,00%

1d Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację
operacji przyczyniających się do wzmocnienia funkcji
turystycznej obszaru (mln zł)

0

10

5,87

58,70%

1e Liczba operacji objętych dofinansowaniem w ramach
LSROR polegających na podjęciu lub rozwoju działalności
gospodarczej w sektorze turystycznym (szt.)

0

20

9

45,00%

1f Liczba utworzonych działalności gospodarczych poza
sektorem rybackim lub zdywersyfikowanych działalności
związanych z sektorem rybackim ze środków LSROR (szt.)

0

20

3

15,00%

Rezultatu

Oddziaływania

1g Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację
operacji przyczyniających się do zachowania sektora
rybackiego (mln zł)

0

8

0,6882

1.1 a Liczba wybudowanych, wyremontowanych i
wyposażonych obiektów infrastruktury społecznej
zrealizowanych w ramach wdrażania LSROR

0

7

7

100,00%

1.1 b Liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji
operacji objętych dofinansowaniem w ramach wdrażania
LSROR

0

30

67,82

226,07%

1.1 c Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub
wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej objętych
dofinansowaniem w ramach LSROR

0

15

8

53,33%

1.1 d Liczba odbudowanych, wyremontowanych lub
przebudowanych obiektów zabytkowych objętych
dofinansowaniem w ramach LSROR

0

5

2

40,00%

1.1 e Liczba utworzonych działalności gospodarczych poza
sektorem rybackim lub zdywersyfikowanych działalności
związanych z sektorem rybackim ze środków LSROR

0

10

3

30,00%

1.2 a Wzrost liczby miejsc noclegowych (szt.) Punkt wyjścia
2008-2010

57056

Wzrost o 2%

59690

230,83%

1.2 b Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze
objętych LSROR zarejestrowanych w systemie REGON Punkt
wyjścia 2010

13597

Wzrost o 2%

16138

934,40%

8,60%
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Załącznik nr 7 Zestawienie wskaźników dla realizacji celu ogólnego 2 ze LSROR Stowarzyszenia PLGR za rok 2011

Wskaźniki dla realizacji celu ogólnego 2
Cel ogólny 2: Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze objętym strategią

2.1. Wzmocnienie tożsamości i
integracji społeczności
„Północnych Kaszub”

Rodzaj wskaźnika

Produktu

Rezultatu

2.2. Promocja obszaru.
Kreowanie
innowacyjnych form i
kierunków promocji i
współpracy

2.3. Nabywanie
wiedzy i
umiejętności,
pobudzenie
mieszkańców do działania

Wartość
Minimalna
% osiągnięcia
osiągnięta w roku
wartość docelowa
wskaźników
2011

Wskaźnik

Wartość bazowa

2 a Łączna wartość operacji
pomocy na szkoleń, warsztatów,
konferencji (tys. zł)

0

200

0

1

0

2 b Łączna wartość pomocy
wydatkowana na projektu
współpracy (mln zł)
2 c Łączna wartość pomocy
wydatkowana na pozostałe
działania miękkie Lokalnej
Grupy Rybackiej (mln zł)
2.1 a Liczba operacji
zrealizowanych w ramach
wdrażania LSROR polegających
na aktywizowaniu mieszkańców
(szt.)
2.1 b Liczba zrealizowanych
operacji promujących obszar
objęty LSROR

Realizacja

7,84779

3,92%

0

0,00%

0,5

0,08500916

17,00%

0

20

5

25,00%

0

7

2

28,57%

2.1 c Liczba publikacji
promocyjnych wydanych w
ramach wdrażania LSROR

0

8

3

37,50%

2.1 d Liczba wydarzeń
promocyjnych zrealizowanych
w ramach wdrażania LSROR

0

15

4

26,67%

2.1 e Liczba wykonanych analiz
i ekspertyz, badania obszaru

0

3

0

0,00%

0

8

9

112,50%

0

500

254

50,80%

76

120

120

100,00%

2.1 f Liczba nawiązanych
kontaktów w ramach
współpracy regionalnej i
międzynarodowej
2.2 a Liczba uczestników
szkoleń, warsztatów,
konferencji

Oddziaływania
2.2 b Wzrost liczby członków
Lokalnej Grupy Rybackiej
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Załącznik nr 8 Zestawienie wskaźników dla realizacji celu ogólnego 1 ze LSROR Stowarzyszenia PLGR za rok 2011 - 2013

Wskaźniki dla realizacji celu ogólnego 1
Cel ogólny 1: Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów

1.1. Poprawa zagospodarowania
przestrzeni publicznej, społecznej
i rekreacyjno - sportowej

Rodzaj wskaźnika

Produktu

1.2. Zachowanie
atrakcyjności
przyrodniczej obszaru
zależnego od
rybactwa

1.3. Poprawa dostępu
i podniesienie jakości
usług dla
mieszkańców

1.4. Rozwój
infrastruktury
turystycznej

1.5. Poprawa
konkurencyjności
sektora
rybackiego

1.6. Utrzymanie
i tworzenie
nowych miejsc
pracy poza
sektorem
rybackim

Realizacja

Wartość
% osiągnięcia
osiągnięta w roku
wskaźników
2011, 2012 i 2013

Wartość
bazowa

Minimalna wartość
docelowa

1a Liczba zrealizowanych operacji przyczyniających się do wzrostu
atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania (szt.)

0

25

47

188,00%

1b Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację operacji
przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności obszaru jako miejsca
zamieszkania (mln zł)

0

15

26,55640756

177,04%

1c Liczba zrealizowanych operacji przyczyniających się do
wzmocnienia funkcji turystycznej obszaru (szt.)

0

20

47

235,00%

1d Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację operacji
przyczyniających się do wzmocnienia funkcji turystycznej obszaru
(mln zł)

0

10

13,28906284

132,89%

Wskaźnik

Rezultatu

Oddziaływania

1e Liczba operacji objętych dofinansowaniem w ramach LSROR
polegających na podjęciu lub rozwoju działalności gospodarczej w
sektorze turystycznym (szt.)

0

20

34

170,00%

1f Liczba utworzonych działalności gospodarczych poza sektorem
rybackim lub zdywersyfikowanych działalności związanych z
sektorem rybackim ze środków LSROR (szt.)

0

20

32

160,00%

1g Łączna wartość pomocy ze środków LSROR na realizację operacji
przyczyniających się do zachowania sektora rybackiego (mln zł)

0

8

8,470318431

105,88%

1.1 a Liczba wybudowanych, wyremontowanych i wyposażonych
obiektów infrastruktury społecznej zrealizowanych w ramach
wdrażania LSROR

0

7

33

471,43%

1.1 b Liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji operacji
objętych dofinansowaniem w ramach wdrażania LSROR

0

30

171,82

572,73%

1.1 c Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych
obiektów infrastruktury turystycznej objętych dofinansowaniem w
ramach LSROR

0

15

55

366,67%

1.1 d Liczba odbudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych
obiektów zabytkowych objętych dofinansowaniem w ramach LSROR

0

5

5

100,00%

1.1 e Liczba utworzonych działalności gospodarczych poza sektorem
rybackim lub zdywersyfikowanych działalności związanych z
sektorem rybackim ze środków LSROR

0

10

32

320,00%

1.2 a Wzrost liczby miejsc noclegowych (szt.) Punkt wyjścia 20082010

57056

Wzrost o 2%

59830

243,09%

1.2 b Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze objętych
LSROR zarejestrowanych w systemie REGON Punkt wyjścia 2010

13597

Wzrost o 2%

16278

985,88%
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Wskaźniki dla realizacji celu ogólnego 2
Cel ogólny 2: Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze objętym strategią

2.1. Wzmocnienie tożsamości i
integracji społeczności
„Północnych Kaszub”

Rodzaj wskaźnika

Produktu

2.2. Promocja obszaru.
2.3. Nabywanie wiedzy i
Kreowanie innowacyjnych
umiejętności, pobudzenie
form i kierunków promocji
mieszkańców do działania
i współpracy

Realizacja

Wartość
osiągnięta w
% osiągnięcia
roku 2011, 2012 wskaźników
i 2013

Wartość bazowa

Minimalna
wartość
docelowa

2 a Łączna wartość operacji
pomocy na szkoleń, warsztatów,
konferencji (tys. zł)

0

200

202,44144

101,22%

2 b Łączna wartość pomocy
wydatkowana na projektu
współpracy (mln zł)

0

1

0,70848169

70,85%

2 c Łączna wartość pomocy
wydatkowana na pozostałe
działania miękkie Lokalnej Grupy
Rybackiej (mln zł)

0

0,5

0,43124009

86,25%

Wskaźnik

2.1 a Liczba operacji
zrealizowanych w ramach
wdrażania LSROR polegających na
aktywizowaniu mieszkańców (szt.)

0

20

28

140,00%

2.1 b Liczba zrealizowanych
operacji promujących obszar objęty
LSROR

0

7

8

114,29%

2.1 c Liczba publikacji
promocyjnych wydanych w ramach
wdrażania LSROR

0

8

13

162,50%

2.1 d Liczba wydarzeń
promocyjnych zrealizowanych w
ramach wdrażania LSROR

0

15

21

140,00%

2.1 e Liczba wykonanych analiz i
ekspertyz, badania obszaru

0

3

4

133,33%

2.1 f Liczba nawiązanych
kontaktów w ramach współpracy
regionalnej i międzynarodowej

0

8

15

187,50%

2.2 a Liczba uczestników szkoleń,
warsztatów, konferencji

0

500

603

120,60%

2.2 b Wzrost liczby członków
Lokalnej Grupy Rybackiej

76

120

131

109,17%

Rezultatu

Oddziaływania
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