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Wstęp 

 

Obszar wchodzący w skład LGR Kaszuby spełnia warunki uprawniające do ubiegania się o otrzymanie pomocy 

finansowej na realizację LSROR w ramach osi 4 PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”: 

1. Obszar LGR Kaszuby jest mniejszy niż NUTS III, 

2. Obszar LGR Kaszuby jest spójny pod względem geograficznym, gospodarczym, społecznym i 

kulturowym, 

3. Liczba ludności zameldowanej na obszarze LGR Kaszuby na dzień 31 grudnia 2008 r. nie przekracza 

100 tys. mieszkańców i wynosiła 86 178 osoby, 

4. Na obszarze LGR Kaszuby prowadzona była tradycyjnie działalność w sektorze rybackim, 

5. Gęstość zaludnienia obszaru LGR Kaszuby jest niska i wynosi 90,05 os./m2 co stanowi około 74 % 

średniej gęstości zaludnienia w województwie pomorskim (121,04 os./m2), 

6. Połowy i chów ryb są ważną ale podupadającą gałęzią gospodarki na obszarze LGR Kaszuby. 

7. Społeczność rybacka stanowi istotny odsetek populacji i charakteryzuje się dużym doświadczeniem, 

wiedzą i umiejętnościami w zakresie rybactwa śródlądowego. Tradycja rybacka i rybactwo jeziorne jest 

trwałym elementem kultury kaszubskiej na obszarze LGR Kaszuby, 

8. Obszar LGR Kaszuby posiada wystarczające zasoby przyrodnicze, ludzkie, finansowe i gospodarcze do 

opracowania i wdrażania LSROR. Mieszkańcy obszaru , w tym władze lokalne, sektor gospodarczy i 

społeczny posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy oraz realizacji Programu Leader. Obszar 

objęty LGR uczestniczy w realizacji Programu Leader w ramach Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. 

9. Na obszarze gmin objętych LSROR działa tylko jedna Lokalna Grupa Rybacka. 
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1. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYBÓR DO REALIZACJI LSROR 

W RAMACH LGR JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ LSROR 

 

1.1. Nazwa stowarzyszenia oraz data i numer wpisu do KRS 

Pełna nazwa LGR, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 

brzmi: Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY. Statut zezwala na używanie skróconej nazwy: LGR KASZUBY. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: Wieżyca 1, 83-315 Szymbark. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY posiada osobowość prawną w formie stowarzyszenia 

powstałego na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 

r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.  

LGR KASZUBY została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2009 r. pod numerem 

0000345207. 

 

1.2. Opis procesu powstawania stowarzyszenia 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby odbyło się 16 października 2009 r. w 

Wieżycy. Wzięło w nim udział 59 osób. Komitet Założycielski LGR Kaszuby dnia 29.10.2009 r. złożył wniosek o 

rejestrację stowarzyszenia osób fizycznych.  

Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia do czasu wyboru Zarządu nowi członkowie przyjmowani byli przez 

Komitet Założycielski. Deklaracje członkowskie zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby 

fizyczne i prawne z sektora społecznego i gospodarczego – w tym reprezentantów sektora rybackiego. 

Stosowne uchwały zostały podjęte przez Komitet Założycielski dnia 20 i 29 stycznia 2010 r.  

 

Zestawienie gmin powiatu kartuskiego, które przystąpiły do LGR Kaszuby 

Lp. Samorząd 

Data podjęcie uchwały  

o przystąpieniu do LGR 

Kaszuby 

1 Gmina Kartuzy 18.11.2009 r. 

2 Gmina Przodkowo 17.12.2009 r. 

3 Gmina Sierakowice 27.10.2009 r. 

4 Gmina Chmielno 05.11.2009 r. 

5 Gmina Sulęczyno 18.11.2009 r. 

6 Gmina Stężyca 10.11.2009 r. 

7 Gmina Somonino 29.12.2009 r. 

8 Powiat Kartuski 26.11.2009 r. 

Źródło: Opracowanie własne 

Idea partnerskiego podejścia do problemów jest cały czas upowszechniana wśród mieszkańców obszaru LGR – 

w tym w szczególności osób związanych z rybactwem i przetwórstwem oraz chowem ryb. Deklaracje 

członkowskie osób chcących przystąpić do LGR Kaszuby cały czas napływają.  
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1.3. Charakterystyka członków i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGR 

Charakter Stowarzyszenia jest kształtowany przez jego członków – osoby prawne i osoby fizyczne, które 

reprezentują różne środowiska. W szczególności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia ważna jest aktywność 

społeczna członków z sektora rybackiego.  

Stowarzyszenie liczy obecnie 203 członków. Członkami LGR KASZUBY są przedstawiciele reprezentujący sektor 

publiczny (8 członków, w tym 7 gmin), społeczny (154 członków) i gospodarczy ( 41 członków). Spośród 

wszystkich członków Stowarzyszenia 47 członków reprezentuje sektor rybacki. 

Stowarzyszenie LGR KASZUBY ma charakter otwarty i jest nastawione na poszerzanie składu partnerstwa, gdyż 

jest to sposób na zrealizowanie celów statutowych, którymi są m.in. „aktywizowanie mieszkańców obszarów 

zależnych od rybactwa” i „inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa”. Zarząd 

Stowarzyszenia, a także wszyscy jego członkowie wykorzystują różne okazje, by zachęcić aktywnych 

mieszkańców obszaru do włączenia się w działalność LGR. 

Podstawowe zasady udziału w pracach LGR KASZUBY określa Statut Stowarzyszenia, przyjęty na zebraniu 

założycielskim w dniu 16 października 2009 r. W Statucie tym ustalono, że Stowarzyszenie zrzeszać będzie 

członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która poprawnie wypełni i 

podpisze deklarację członkowską oraz zadeklaruje pracę na rzecz stowarzyszenia. Przyjęcie do Stowarzyszenia 

odbywa się na mocy uchwały Zarządu. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz 

Stowarzyszenia, uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, składać wnioski dotyczące 

działalności LGR do Zarządu, brać udział w przedsięwzięciach realizowanych przez LGR.  

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która poprawnie wypełni i 

podpisze deklarację członkowską oraz zadeklaruje pracę na rzecz stowarzyszenia. Przyjęcie do Stowarzyszenia 

odbywa się na mocy uchwały Zarządu. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, za 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem 

doradczym.  

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani do propagowania celów LGR KASZUBY i 

aktywnego uczestnictwa w ich realizacji, przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 

opłacania składek członkowskich, brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, dbania o dobre imię 

Stowarzyszenia. 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie 

zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawa członka wspierającego i jest zwolniony z 

opłacania składek. 

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, śmierci 

bądź ustania bytu osoby prawnej, wykluczenia przez Zarząd w przypadku działalności niezgodnej ze Statutem 

lub uchwałą władz Stowarzyszenia, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw 

publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, nieuregulowania składek członkowskich w ciągu 6 

miesięcy od upływu terminu płatności. 

1.4. Organy LGR  

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Do jego kompetencji należy podejmowanie 

zasadniczych decyzji związanych z funkcjonowaniem LGR KASZUBY. Walne Zebranie Członków podejmuje m.in. 

uchwały dotyczące wyboru i odwołania pozostałych organów Stowarzyszenia, którymi są Zarząd, Komisja 

Rewizyjna oraz Komitet.  

Podstawową zasadą funkcjonowania LGR KASZUBY, jest rozdział funkcji: zarządczej (Zarząd), decyzyjnej 

(Komitet) i kontrolnej (Komisja Rewizyjna). Jedna osoba może być członkiem tylko jednego z w/w organów. 
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Składy osobowe Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej zostały wybrane w trakcie Walnego Zebrania Członków, 

które odbyło się dnia 2 lutego 2010 r. Podział zadań pomiędzy wymienione wyżej organy został określony w 

Statucie Stowarzyszenia. 

Zarząd 

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały ustaliło, że 

Zarząd Stowarzyszenia liczyć będzie 9 osób. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na 

zewnątrz, a w szczególności: sprawuje zarząd majątkiem LGR KASZUBY, zwołuje Walne Zebranie Członków, 

opracowuje strategię działania i realizuje przyjęte programy, ustala regulamin Biura Stowarzyszenia, powołuje 

Dyrektora Biura, ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia. 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani w głosowaniu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Skład 

osobowy Zarządu: 

- Prezes Zarządu – Marek Byczkowski 

- Wiceprezes Zarządu – Janusz Bystron, 

- Sekretarz Zarządu – Waldemar Pobłocki, 

- Członek Zarządu – Grzegorz Bielicki, 

- Członek Zarządu – Jan Czapiewski, 

- Członek Zarządu – Jacek Gajos, 

- Członek Zarządu – Jan Marciński, 

- Członek Zarządu – Zdzisław Okrój, 

- Członek Zarządu – Krzysztof Wicki. 

Walne Zebranie Członków w Statucie określiło sposób reprezentowania Stowarzyszenia. Oświadczenia woli w 

imieniu LGR KASZUBY składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, z których co najmniej jeden musi być 

Prezesem lub Wiceprezesem. Oświadczenia woli związane z rozporządzaniem majątkiem lub zaciągnięciem 

zobowiązań o wartości przekraczającej 100 000,00 zł wymagają działania trzech członków Zarządu. 

Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  

Komisja Rewizyjna 

Organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. W jej skład wchodzą 3 osoby: 

Mirosława Lehman, Anna Bajerska oraz Joanna Kreft, powołane w drodze uchwały przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca, wybrani przez członków Komisji 

Rewizyjnej. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kadencja Komisji 

Rewizyjnej trwa 4 lata. 

Wśród uprawnień Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków określiło m.in.: opiniowanie sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością LGR KASZUBY, opiniowanie 

wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez 

Zarząd, składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności itd. 

Szczegółowe zasady działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin jej funkcjonowania przyjęty w drodze 

uchwały przez Walne Zebranie Członków. 

Komitet 

Komitet jest organem, do którego wyłącznych właściwości należy wybór operacji do dofinansowania w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Ponadto do kompetencji tego organu należy uchwalanie i 

aktualizacja LSROR. 
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Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący lub jeden z jego Zastępców, 

wybrani przez członków Komitetu. W przypadku braku kworum, uchwały zapadają na następnym posiedzeniu 

Komitetu zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków. 

Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Członkowie Komitetu, których jest 25, zostali wybrani spośród reprezentantów wszystkich sektorów przez 

Walne Zebranie Członków, w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kadencja 

Komitetu wynosi 4 lata. Po zakończeniu kadencji członkostwo w Komitecie wygasa bez potrzeby podjęcia 

uchwały w przedmiocie odwołania. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu, w trakcie trwania 

kadencji tego organu, uzupełnienie składu osobowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków. 

Członkowie Komitetu zostali wybrani spośród osób reprezentujących wszystkie 3 sektory z zachowaniem 

następujących zasad: 

a) w skład Komitetu wchodzi przynajmniej jedna osoba zamieszkująca lub prowadząca działalność na 
terenie każdej z gmin,  

b) w Komitecie przedstawiciele sektora rybackiego łącznie stanowią więcej niż 50% składu Komitetu, 

c) w Komitecie osoby reprezentujące sektor społeczny oraz gospodarczy łącznie stanowią więcej niż 
50% składu Komitetu, 

d) w Komitecie każda jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem Stowarzyszenia powinna 
posiadać co najmniej 1 członka.  

 

Skład Komitetu LGR Kaszuby 

L.p. Imię i nazwisko członka Komitetu 

Certyfikat 

potwier- 

dzający wiedzę 

nt. osi 4 PO 

Ryby 

Reprezentuje 

Przedsta- 

wiciel sektora 

rybackiego 

Zameldowanie na pobyt 

stały na obszarze 

objętym LSROR (gmina) 

Wiek 

poniżej 30 

lat 
Sektor 

publiczny 

Sektor 

społeczny 

Sektor 

gospodarcz

y 

1 Emilia Szymanowska x X    Tak (Kartuzy)  

2 Marian Regliński X X    Tak (Kartuzy)  

3 Jarosław Stencel X X    Tak (Stężyca) X 

4 Zygmunt Wenta X X    Tak (Chmielno)  

5 Lidia Polańska X X    Tak (Przodkowo)  

6 Marek Brusznicki X X    Tak (Somonino)  

7 Henryk Kożyczkowski X X    Tak (Sulęczyno)  

8 Alicja Mazur X X    Tak (Kartuzy)  

9 Piotr Klimowicz X  X  X Nie (Gdańsk)  

10 Lech Regliński X  X  X Nie (Sopot)  

11 Regina Kleina X  X   Tak (Kartuzy)  

12 Andrzej Chistowski X  X  X Tak (Stężyca)  

13 Tadeusz Keliński X  X   Tak (Kartuzy)  

14 Witosław Labuda X   X  Tak (Somonino)  

15 Stanisław Markowski X   X X Tak (Somonino)  
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L.p. Imię i nazwisko członka Komitetu 

Certyfikat 

potwier- 

dzający wiedzę 

nt. osi 4 PO 

Ryby 

Reprezentuje 

Przedsta- 

wiciel sektora 

rybackiego 

Zameldowanie na pobyt 

stały na obszarze 

objętym LSROR (gmina) 

Wiek 

poniżej 30 

lat 
Sektor 

publiczny 

Sektor 

społeczny 

Sektor 

gospodarcz

y 

16 Wojciech Stencel X   X X Tak (Sulęczyno) X 

17 Andrzej Lehmann X   X X Tak (Sulęczyno)  

18 Radosław Jankowski X   X X Tak (Kartuzy)  

19 Andrzej Sela X   X X Tak (Kartuzy)  

20 Stefan Makurat X   X  Tak (Kartuzy)  

21 Piotr Tessa X   X X Tak (Sierakowice)  

22 Marek Miłosz X   X X Tak (Kartuzy)  

23 Włodzimierz Siemieniuk X   X X Tak (Sierakowice) X 

24 Stanisław Umławski X   X X Nie (Gdańsk)  

25 Roman Domaszka X   X X Tak (Chmielno)  

RAZEM: 25 8 5 12 13 3- Nie;   22-Tak 3 

Źródło: Opracowanie własne 

 W skład Komitetu LGR Kaszuby wchodzą 22 osoby (88% składu Komitetu) zamieszkujące lub 

prowadzące działalność na terenie każdej z gmin LGR.  

 W Komitecie przedstawiciele sektora rybackiego łącznie stanowią 52% składu Komitetu. Osoby 

reprezentujące sektor społeczny oraz gospodarczy łącznie stanowią 68% składu Komitetu.  

 Każda jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem Stowarzyszenia posiada co najmniej 1 

członka w Komitecie LGR Kaszuby.  

 Członkowie Komitetu posiadają wiedzę z zakresu  osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W szkoleniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie Agrolinia we wrześniu i październiku 2009 r., a następnie przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (pełniący funkcję instytucji pośredniczącej) w lutym 

2010 r. udział wzięło łącznie 25 członków Komitetu, co stanowi  100 % składu tego organu. 

 W skład Komitetu wchodzą 4 kobiety oraz trzy osoby poniżej 30 roku życia. 

Szczegółowe procedury działalności Komitetu określa regulamin jego funkcjonowania, przyjęty w drodze 

uchwały przez Walne Zebranie Członków. Dokument ten ustala zasady odbywania posiedzeń Komitetu i 

podejmowania uchwał. Ponadto Walne Zebranie Członków nałożyło na Komitet obowiązek opracowania i 

przyjęcia szczegółowego regulaminu obejmującego zasady i procedury funkcjonowania tego organu, które 

powinny uwzględniać m.in. demokratyczność i jawność podejmowania decyzji, bezstronność oceny, 

przejrzystość procedur, adekwatność kryteriów wyboru operacji z LSROR itd. Komitet LGR Kaszuby przyjął 

szczegółowy regulamin uchwałą w  dniu 24.02.2010 r. 
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2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSROR 

 

2.1. WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGR WRAZ Z OKREŚLENIEM LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH NA 

ICH OBSZARZE NA POBYT STAŁY ORAZ GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA, WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R. 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich obejmuje obszar 7 gmin powiatu kartuskiego będących 

członkami Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby (85,4% powierzchni powiatu kartuskiego): 

 1 gmina miejsko – wiejska: Kartuzy,  

 6 gmin wiejskich: Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Stężyca, Sulęczyno, Somonino. 

 

Liczba ludności na obszarze LSROR na dzień 31.12.2008 (zameldowani na pobyt stały) oraz powierzchnia i 

gęstość zaludnienia 

Gminy objęte LSROR 

Liczba ludności 31.12.2008  

Powierzchnia 

gminy w 

km2 

Gęstość 

zaludnienia 

ogółem mężczyźni kobiety 

2008 2008 2008 

[osoba] [osoba] [osoba] 

Chmielno  6 721 3 396 3 325 79 85,08 

Kartuzy: 31 546 15 506 15 955 207 152,40 

Przodkowo 7 234 3 633 3 601 85 85,11 

Sierakowice  17 152 8 644 8 508 182 94,24 

Somonino 9 475 4 804 4 671 112 84,60 

Stężyca 9 030 4 583 4 447 161 56,09 

Sulęczyno 5 020 2 505 2 515 131 38,32 

Razem 86 178 43 071 43 022 957 90,05 

Źródło: GUS 

 

Liczba ludności na obszarze LSROR 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Lokalna Grupa Rybacka obejmuje obszar tzw. Szwajcarii Kaszubskiej1,  położony w północno - wschodniej 

części województwa pomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta i należy administracyjnie w całości do 

powiatu kartuskiego.  

Obszar LSROR na tle województwa pomorskiego i granic powiatów 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Całkowita powierzchnia obszaru LGR Kaszuby wynosi 957 km2 co stanowi 85,4% powierzchni powiatu 

kartuskiego i 5,2 % całej powierzchni województwa pomorskiego. Największą gminą obszaru LGR jest gmina 

Kartuzy (207 km2) najmniejszą zaś gmina Chmielno (79 km2 powierzchni). 

 

2.2. SPÓJNOŚĆ GEOGRAFICZNA 

 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby położony jest w całości na 

terenie Pojezierza Kaszubskiego. Według charakterystyki J. Mordawskiego2 obszar ten charakteryzują 

następujące czynniki: 

 Największe w województwie pomorskim wysokości bezwzględne - w centrum obszaru dominują tereny 

o wysokości pow. 200 m n.p.m. a najwyższym punktem na terenie LGR jest wzniesienie Wieżyca 

położona w paśmie Wzgórz Szymbarskich o wysokości 329 m n.p.m. który jest jednocześnie 

najwyższym wzniesieniem na obszarze Niżu Południowobałtyckiego, 

 Duże urozmaicenie rzeźby terenu i znaczne wysokości względne sięgające 150 -200 m, 

 Występowanie prawie wszystkich form młodoglacjalnej rzeźby terenu. 

 Duża liczba jezior w tym jezior o znacznej powierzchni będących jednymi z głównych atrakcji 

turystycznych regionu. 

 Liczne cieki wodne oraz obszary źródłowe kilku rzek Pobrzeża Bałtyku w tym rzeki Raduni zaliczonej do 

obszarów chronionych w ramach obszarów Natura 2000. 

 

 

 

 

 

                                                   

1 Potoczna nazwa centralnej, najwyżej położonej części Pojezierza Kaszubskiego.  

2 J. Mordawski, Geografia Kaszub, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Gdańsk 2008 r 
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LGR Kaszuby na mapie fizycznej województwa 

 

Źródło: Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 

 

2.3. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE I KULTUROWE ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ. 

 

2.3.1. Spójność przestrzenna 

 

Obszar LGR jest spójny przestrzennie i mieści się w jednym obrysie. Wszystkie gminy należące do LGR znajdują 

się na obszarze jednego powiatu – pow. kartuskiego3.  

Obszar LGR leży w bezpośredniej bliskości aglomeracji Trójmiejskiej, co powoduje, że stanowi naturalną bazę 

rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska, Gdyni czy Sopotu. 

 

Obszar LSROR z podziałem na gminy 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

                                                   

3 Spośród 8 gmin powiatu kartuskiego, tylko gmina Żukowo nie jest częścią LGR. 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 12 

 

Źródło: Wikipedia 

 

LGR Kaszuby i sąsiadujące gminy 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obszar LGR sąsiaduje odpowiednio z: 

 Powiatem wejherowskim (gminy: Szemud i Linia) - od północy, 

 Powiatem lęborskim (gmina: Cewice) - od północnego - zachodu, 

 Powiatem bytowskim (gminy: Czarna Dąbrówka, Parchowo) - od południowego - zachodu, 

 Powiatem kościerskim (gminy: Libusz, Kościerzyna, Nowa Karczma) - od południa, 

 Powiatem gdańskim (gmina Przywidz) – od południowego – wschodu 

 Z gminą Żukowo – od wschodu 

 

LGR i sąsiednie powiaty 

 

Źródło: opracowanie własne 
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2.3.2. Uwarunkowania przyrodnicze 

W klasyfikacji geobotanicznej Pojezierze Kaszubskie wchodzi w skład Okręgu Kartuskiego krainy Pojezierze 

Pomorskie.  

 

2.3.2.1. Lesistość 

Lasy są obok wód i krajobrazu najcenniejszym walorem przyrodniczym i krajobrazowym obszaru LGR. Zajmują 

obszar ok. 30% powierzchni LGR Kaszuby. Do gmin o największej lesistości zaliczamy: Kartuzy i Sulęczyno. 

Przeważają lasy liściaste i mieszane. Lasy pełnią na obszarze LGR ważne funkcje społeczne: uzdrowiskową i 

wypoczynkową. 

 

2.3.3. Unikalność przyrodnicza obszaru LGR Kaszuby 

Najważniejszą formą ochrony przyrody w regionie jest Kaszubski Park Krajobrazowy zajmujący łącznie 

powierzchnię 33 202 ha z czego na obszarze LGR znajduje się 93 % jego powierzchni. Obszar Parku obejmuje 

teren 5 z 7 gmin obszaru LGR. KPK został utworzony w 1983 r. Działalność Zarządu KPK opiera się na 

zadaniach tzw. trójochrony, czyli na ochronie walorów: przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

Kaszubskiego Parku. Aktywność służby Parku polega na: 

 ochronie gatunkowej roślin i zwierząt,  

 podtrzymywaniu tradycji historycznego budownictwa regionalnego,  

 a także na utrzymaniu bądź rozwijaniu wartości krajobrazowych Parku, m.in.: na 

zagospodarowywaniu punktów widokowych czy tworzeniu ścieżek przyrodniczych.  

Szczególne znaczenie w zakresie ochrony przyrody mają obszary położone w całości lub części na obszarze LGR 

i zaliczane do Obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym na obszarze LGR Kaszuby 

SOO (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk) 

Nazwa obszaru Kod obszaru  Gmina  

Dolina Górnej Łeby PLH220006 Kartuzy, Chmielno 

Kurze Grzędy PLH220014 Kartuzy, Sierakowice 

Staniszewskie Błoto PLH220027 Kartuzy, Sierakowice, Chmielno 

Jar Rzeki Raduni PLH220011 Żukowo, Somonino 

Hopowo PLH220010 Somonino 

Jeziorka Chośnickie PLH220012 Sulęczyno 

Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017 Sulęczyno 

Dąbrówka PLH220088 Stężyca 

Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego 

PLH220095 Stężyca, Kartuzy, Somonino, Chmielno 

Jeziora Kistowskie PLH220097 Sulęczyno, Sierakowice 

Nowa Sikorska Huta PLH220090 Stężyca 

Piotrowo PLH220091 Somonino 

Prokowo PLH220080 Kartuzy, Przodkowo 

OSO (Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)  

Lasy Mirachowskie PLB220008 Sierakowice, Kartuzy, Chmielno 
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Źródło: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

 

2.3.4. Gleby 

Na terenie gmin LGR Kaszuby gleby klas najbardziej przydatnych rolniczo - I i II praktycznie nie występują a 

gleby klas III (III a i III b) zajmują zaledwie 1,48 % jej powierzchni. Największa powierzchnię w regionie 

zajmują natomiast gleby klasy V - 45,36 % a gleby klas poniżej IV (V, VI ) stanowią aż 72,80 % wszystkich 

gruntów ornych obszaru LGR.  

 

2.3.5 Wody powierzchniowe 

Charakterystycznym elementem hydrograficznym obszaru LGR są liczne jeziora wypełniające 

zagłębienia terenu, typowe dla rzeźby młodoglacjalnej, wśród których dominują jeziora rynnowe. 

Ogółem wody powierzchniowe zajmują ponad 6 013 ha co stanowi 4,81 % obszaru LGR.  

Do dominujących gmin pod tym względem należą: gmina Chmielno w której udział wód stanowi ponad 14 % jej 

powierzchni oraz gmina Sulęczyno gdzie obszary wód stanowią prawie 10 % jej powierzchni.  

Obszar LGR położony jest na węźle hydrologicznym, gdzie swoje źródła ma wiele rzek i cieków, w tym m.in. 

Słupia i dopływy Raduni. Do największych rzek regionu należą w tym względzie rzeki: Radunia, Słupia, Łeba i 

Klasztorna Struga.  

Obszar LGR Kaszuby leży w centrum występowania jezior lobeliowych4 Część z łącznej liczby 178 jezior 

na terenie kraju znajduje się na terenie LGR Kaszuby w okolicach: Sulęczyna i Kartuz. 

Obszary występowania jezior lobeliowych w Polsce (na czerwono zaznaczono obszar LGR) 

 

Źródło: Marek Kraska: Jeziora lobeliowe (pol.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków [on-line]. Ministerstwo 

Środowiska. 

 

Zasoby przyrodnicze obszaru LGR stanowią o potencjale turystycznym i atrakcyjności osiedleńczej obszaru LGR. 

Jednocześnie są poddawane silnej antropopresji tj. zagrożeniami wynikającymi z gwałtownego rozwoju 

osadnictwa i penetracji turystycznej. 

 

 

 

 

 

                                                   

4 Jezioro lobeliowe to taki zbiornik, w którym występują razem lub osobno charakterystyczne gatunki roślin – m. in.: lobelia 

jeziorna i inne. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków [on-line]. Ministerstwo Środowiska. [dostęp 2009-12-30]. ss. 27-36. 
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2.3.5.1 Stan wód powierzchniowych 

 

Według badań WIOŚ w Gdańsku przeprowadzonych w latach 2001-2008 na próbie ponad 30 jezior w regionie 

wynika, że zdecydowana większość z nich posiada wody klasy II i III a zdarzają się także zbiorniki o jakości 

wody pozaklasowych lub okresowo wyłączonych z użytkowania turystycznego (zakwit sinic itp.).  

Natomiast brak jest na terenie LGR jezior o I klasie jakości wód (spośród badanych przez WIOŚ). Według badań 

WIOŚ w Gdańsku stan czystości wód rzek regionu jest niezadawalający i należą one w większości przypadków 

do wód klasy III i wód pozaklasowych. 

Wnioski: 

 

Wszystkie jeziora charakteryzują się zróżnicowaną czystością wód i wymagają podjęcia stałych działań w 

zakresie ich monitoringu i zapobiegania zanieczyszczeniom.  

 

2.3.5.2. Zagrożenie eutrofizacją 

 

Dokonane latem 2004 roku rozpoznanie warunków egzystencji wybranych jezior zlewni górnej Raduni 

potwierdziło utrzymujący się od kilkunastu już lat stan nasilonej eutrofizacji, zagrażającej zrównoważonemu 

funkcjonowaniu tych ekosystemów.  

Proces ten rozwija się na całym obszarze LSROR. 

 

Jeziora zdegradowane, silnie zeutrofizowane i zagrożone eutrofizacją na obszarze LGR Kaszuby 

Gmina Jeziora zdegradowane Jeziora silnie 

zeutrofizowane 

Jeziora zagrożone 

eutrofizacją 

Chmielno - Kłodno, Małe Brodno, 

Wielkie, Reskowskie, 

Ostrzyckie, Sianowskie  

Raduńskie Dolne, Białe, 

Długie, Rekowo, 

Osuszyno 

Kartuzy Klasztorne Małe,  Małe Brodno, Wielkie 

Brodno, Sianowskie, 

Bąckie, Potęgowskie, w 

mieście Karczemne, 

Klasztorne Duże, 

Mielenko 

Rekowo, Białe k. 

Grzybna, Wielkie Łąki, 

Łapalickie, Osuszyno, 

lobeliowe: Kamienne, 

Karlikowskie, Sitno, 

Głębokie 

Przodkowo - Tuchomskie Kczewskie, Książe, 

Tuchlińskie, Dębice, 

Czarne, Otalżyno (w 

gminie Szemud przy 

granicy z gm. 

Przodkowo) 

Sierakowice Święte Świniewo, Potęgowskie 

Duże, Kamienickie, 

Tuchlińskie 

- 

Somonino - Rąty, Połęczyńskie, 

Piotrowskie 

- 

Stężyca Czaple Ostrzyckie, Kniewo, 

Patulskie, Kamionko, 

Glinno 

Stężyckie, Raduńskie 

Górne, Boruckie, 

Lubowisko, Dąbrowskie, 

Bukrzyno Małe, Bukrzyno 
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Gmina Jeziora zdegradowane Jeziora silnie 

zeutrofizowane 

Jeziora zagrożone 

eutrofizacją 

Duże, Żuromińskie, 

Zamkowisko 

Sulęczyno - Trzebocińskie, Skrzynka, 

Pręgożyno 

- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Szwajcarii 

Kaszubskiej, Kartuzy 2006 

 

Przeżyźnienie jezior prowadzi do degradacji tego ekosystemu. Przejawia się to m. in. zakwitami sinic, które są 

niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.  

Konsekwencją nadmiernej produktywności materii organicznej jest istotna degradacja jakości wód, zwłaszcza w 

warstwach przydennych. Pojawiające się w nich corocznie strefy beztlenowe stanowią praktycznie martwe 

biologicznie środowiska.  

W takiej sytuacji transformacji ulega m.in. struktura gatunkowa ryb, przejawiająca się z jednej strony 

nadmiernym przyrostem pozbawionych większych wartości użytkowych gatunków przypowierzchniowych, 

kosztem redukcji najbardziej cennych gatunków głębokowodnych. Powstrzymanie tej tendencji możliwe jest 

tylko poprzez zahamowanie tempa eutrofizacji do poziomu zapewniającego rozwój głębokowodnych gatunków 

bentosowych. 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone badania wskazują, że podstawową przyczyną nasilonej eutrofizacji jezior na obszarze LGR są 

nadmierne ładunki zanieczyszczeń dostarczanych ze zlewni. Substancje te pochodzą głównie z użytków 

rolniczych, zabudowań gospodarskich a także licznych obiektów bazy rekreacyjnej, lokalizowanej często w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników.5 

Zasadniczą przyczyną niezadowalającego stanu zachowania tych jezior jest wadliwe użytkowanie zlewni, 

zwłaszcza bezpośredniej, czyli najbliższego otoczenia. Oprócz zrzutów punktowych, których dawno już nie 

powinno być, najważniejszą sprawą jest zniszczenie strefy filtracyjnej wokół jezior. Np. w pasie o szerokości 

100 m wokół Jeziora Raduńskiego Górnego aż 92% powierzchni stanową układy antropogeniczne, w tym 30% 

zajmują zabudowania, a 25% pola uprawne. Ponad połowa powierzchni tego pasa ma zniszczoną, a przez to 

nieszczelną i nieskuteczną strefę filtracyjną.W rezultacie do jezior spływa woda bez wstępnego przefiltrowania i 

oczyszczenia przez roślinność i mocno przydeptane gleby.6 

Celowe wydaje się również zorganizowanie systematycznej kontroli monitoringowej dla całego zespołu jezior 

zlewni górnej Raduni, umożliwiającej częste diagnozowanie stanu ekologicznego zbiorników oraz ścisłą 

identyfikację przyczyn degradacji.  

Należy chronić cały układ przyrodniczy (ekosystem) w granicach zbiornika wodnego (misy jeziora), pamiętając, 

że jezioro to nie tylko zbiornik z wodą.  

Działania wymagają głębokiego zaangażowania się wszystkich użytkowników jezior, samorządów lokalnych oraz 

służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody.  

 

                                                   

5 „Stan zachowania i antropogeniczne przemiany Jezior Raduńskich” Czy Jeziorom Raduńskim zagraża katastrofa ekologiczna? 

materiały z konferencji  I-III, Kartuzy 2004-2005. Zobacz także: Program Ochrony Jezior Raduńskich na lata 2006 -2013, Praca 

pod redakcją Alicji Mazur i Kamila Formeli, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Kartuzy 2006 

6 Prof. Józef Szmeja Uniwersytet Gdański, Geneza, funkcjonowanie i antropogeniczne przemiany ekosystemów jeziornych 

/fragmenty referatu  wprowadzającego,  wygłoszonego na konferencji „Stan zachowania i antropogeniczne przemiany Jezior 

Raduńskich”/  Kartuzy, 17 kwietnia 2004 r./.  
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2.3.6. Uwarunkowania historyczne i kulturowe 

 

Spójność kulturowa obszaru LSROR oparta jest o wielowiekową tradycję i wspólnotę języka 

Kaszubów. 

Kaszubi7 (Pomorzanie) to słowiańska ludność autochtoniczna Pomorza. W średniowieczu zamieszkiwali oni 

tereny między Odrą na zachodzie a Wisłą na wschodzie. Północna granica zasiedlonego przez nich obszaru 

zawsze opierała się o Bałtyk, podczas gdy południową stanowiły mokradła nad Notecią i trudno dostępne bory. 

W X/XI w. Kaszubi sąsiadowali na zachodzie ze Słowianami Połabskimi, na południu z Polanami, na wschodzie z 

Prusami. Przez wieki podlegali oni różnym wpływom (zwłaszcza niemieckim) i wypierani byli na wschód. 

Przetrwali na Pomorzu Gdańskim, gdzie ich liczebność szacowana jest na ponad 550 tys. Kaszubi zachowali 

własny język, tradycje i obyczaje. 

 

 

Mapy zasięgu Kaszubszczyzny od X do XX w. (na czerwono zaznaczono obszar LGR Kaszuby) 

 

Źródło: Portal internetowy: Kaszubia.com  Mapy oparte na pracach prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, 

Historia Kaszubów/Gdańsk 1999 i dr. Jana Mordawskiego, Geografia wspólczesnych Kaszub, Gdansk 1999 

 

 

                                                   

7 Naukowcy nie doszli do konsensusu co do pochodzenia nazwy „Kaszubi”. Niektórzy twierdzą, że słowa „Kaszubi”, Kaszuby 

wywodzą się od nazw terenowych (np. mokradeł), inni natomiast uważają, że jest to nazwa etniczna, od której powstała nazwa 

terytorium. Po raz pierwszy pojawiła się ona w dokumencie papieża Grzegorza IX, w którym tytułował on księcia 

zachodniopomorskiego Barnima I dux Slavorum et Cassubiae. Określenie ludu w tej tytulaturze pojawiło się dopiero w wieku 

następnym, za panowania Barnima III (1320-1368), który był dux Cassuborum.  
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Obszar LGR na mapie współczesnych Kaszub 

 

 

Źródło: Wikipedia 

 

Kultura kaszubska stanowi obecnie jedną z niewielu zachowanych kultur przejawiających się tak bogactwem 

własnej tradycji jak i odmiennością od tradycyjnej kultury polskiej. Szczególnego znaczenia nabiera jedność 

kulturowa regionu. Odnosi się to przede wszystkim do języka kaszubskiego, który jest używany i nauczany w 

szkołach na obszarze LGR.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Szwajcarii 

Kaszubskiej, Kartuzy 2006 

 

Tradycja kaszubska związana jest również ze specyficznymi odmianami ceramiki kaszubskiej, kaszubskiego 

haftu - kultywowanych poprzez regionalnych rzemieślników i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

Podobnie pielęgnowana jest posiadająca bogatą historię kaszubska tradycja w zakresie rzeźby i malarstwa na 

szkle oraz muzyka kaszubska - pielęgnowana i prezentowana na lokalnych i regionalnych spotkaniach i 

imprezach. 
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Obszar LSROR a ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego 

 

Źródło: Portal Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w Gdańsku 

 

Obszar LGR cechuje szczególnie wysoka koncentracja charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa 

kulturowego. 

 

2.3.6.1. KASZUBSKA TRADYCJA RYBACKA 

Rybołówstwem  na Kaszubach zajmowano się już od najdawniejszych czasów. Tradycyjne zajęcia rybackie były 

od wieków elektem tożsamości lokalnych społeczności oraz źródłem utrzymania. Wokół „rybaczenia” tworzył  się 

język i obyczaj. Licznie występujące na tym terenie jeziora obfitujące w ryby dostarczały ludności bogatego 

pożywienia8.  

Na jeziorach rybacy używali tylko czółen o płytkich dnach. Pływano dłubankami wykonanymi z wydrążonego 

pnia sosnowego, nieraz dość znacznych rozmiarów. Przystępując do wykonania podobnego czółna spuszczano 

na wodę wybrany, odpowiednio długi pień po odcięciu gałęzi, uważając w jakiej pozycji pływał na wodzie, a 

następnie pień ten był wydrążany przy pomocy ognia. Poruszano te czółna przeważnie krótkim wiosłem, 

służącym również jako ster. Można też było przyczepić do nich żagiel, trzeba jednak było z jednej strony 

osadzić „miecz”. W okresie późniejszym stosować zaczęto czółna posiadające dno z kłody, zaś burty wykonane 

były z desek9. 

Do połowów używano różnych typów sieci. Najważniejszą, używaną latem była tzw. „klepa”. Sieć taka miała 

kształt miecha z dwoma skrzydłami. Do lin otaczających skrzydła przywieszano co dwa metry cienkie deseczki, 

około 1 metra. Klepą mogło łowić już dwóch ludzi. Klepa bywała wyposażana również w pływaki, ciężarki i liny 

plecione z korzeni sosny. Inne rodzaje sieci to: mała klepa, mrzeża, gołatka, żak, „więcbork” więcierz. 

                                                   

8 „Ryby jedzono gotowane, smażone lub wędzone. Zupę przygotowywano z ryb świeżych, rzadziej z wędzonych. Była ona 

zagęszczana śmietaną lub maślanką, dlatego zwano ją „zupą kwaśną”. Najsmaczniejszy był rosół z okoni lub jazgarzy. Z raka 

jedzono tylko mięso, zupa rakowa na wsi nie była znana.” w: Benard Grzędzicki, Chmielno. Wiadomości o środowisku wsi, 

Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1980 

9  „Później zaczęto stosować łodzie zbijane z desek. Robiano je na miejscu lub sprowadzano z Gdańska” Kazimierz Dąbrowski, 

Monografia Chmielna. Zarys historyczny wsi kaszubskiej, Kartuzy 1936 
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Oprócz sieci rybacy używali wielozębnych ościeni do kłucia ryb, kaganków służących do zwabiania ryb światłem, 

sieci zastawnych, żaków. Latem i zimą łowiono ryby na wędkę. Latem stosowano wędkę z włosia końskiego, ale 

białego, żeby w wodzie była mało widoczna. Na końcu był haczyk z ostrzem i nieco wyżej „grędza” ze śrutu 

myśliwskiego, a na powierzchni wody „putko” – pływak z kory. 

Szczególne miejsce w tradycji rybackiej zajmowały połowy zimowe, pod lodem. Używano do tego sieci zwanej 

„niewodem”, bardzo dużej i bardzo kosztownej, którą kupowano w Pucku10. 

Do połowu niewodem potrzebne były również inne narzędzia: kołowrót na płozach tzw. "baba", siekiery do 

rąbania lodu (przerębli), laski rybackie, szukarków. 11 

Osobną gałąź rybołówstwa stanowiło kiedyś chwytanie raków. Zajmowali się tym specjalni rybacy, którzy 

dzierżawili jeziora tylko w tym celu. Raki chwytano przy pomocy pułapek tzw. „pudeł” albo gołą ręką. W dzień i 

wieczorami przy świetle pochodni. Przy kupnie rozróżniano dwa gatunki: mniejszy na zupę, wieksze tzw. 

„olbrzymy” do jedzenia. Ażeby utrzymać raka w stanie żywym- układano je w kobiałkach warstwami, na 

przemian ze świeżymi pokrzywami, po czym po kilkanaście kop transportowano do Gdańska na rynek albo do 

miejscowego hotelu.  

Niestety około 1900 roku sprowadzono do jezior chmieleńskich „mertę” – moczarkę kanadyjską, która 

spowodowała masowy pomór raków. 

Jeszcze w okresie międzywojennym „(…) rybołówstwo wobec obfitości wód stanowiło i stanowi ważną gałąź 

zarobkowania ludności na Kaszubach, tym bardziej, że przez założenie spółek rybackich wzrosło gospodarstwo 

rybne, a ceny ryb znacznie podskoczyły. Takich spółek w obrębie powiatu istnieje obecnie 6.(…)” Tak pisał w 

1936 Aleksander Majkowski w „Przewodniku po Szwajcarii kaszubskiej”12 

W okresie powojennym rybołówstwo było ważnym aczkolwiek stopniowo tracącym na znaczeniu sektorem 

gospodarki powiatu. 

Generalnie rybactwo było trwałym elementem kultury Kaszub, mającym swój wyraz w literaturze, malarstwie, 

muzyce. Niestety tradycja „rybaczenia” zanika13.  

Wnioski: 

Generalnie rybactwo było trwałym elementem kultury Kaszub, mającym swój wyraz w literaturze, malarstwie, 

muzyce. 

Współcześnie tradycja rybacka powoli zanika. Coraz rzadziej zawód rybaka jest dziedziczony w rodzinie z ojca 

na syna.  

 

2.3.7. Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i 

gospodarczego obszaru 

 

2.3.7.1. Wzrost zaludnienia na terenach wiejskich powiatu kartuskiego  

 

Liczba ludności w powiecie kartuskim i na obszarze LGR systematycznie rośnie (na zielono zaznaczono gminy 

LGR Kaszuby). 

 

 

 

                                                   

10 Tamże, s. 66 

11 Mgr Norbert Maczulis Starszy kustosz – dyrektor Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, www.muzeum-

kaszubskie.pl  

12 Aleksander Majkowski, Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej, Gdynia 2009 

13 Jak pisał w swojej monografii Chmielna, zmarły w 1973 r. Bernard Grzędzicki : „ Do starych rodzin chmieleńskich rybaków 

należą: Belowie, Rompowie i Cieszyńscy, z których żyje już tylko jeden przedstawiciel, Franciszek Cieszyński.” W: Bernard 

Grzędzicki, Chmielno. Wiadomości o środowisku wsi, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1980 

http://www.muzeum-kaszubskie.pl/
http://www.muzeum-kaszubskie.pl/
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LUDNOŚĆ POWIATU KARTUSKIEGO: MARZEC 2004 - LISTOPAD 2009 

Wyszczególnienie Liczba Ludności 

(marzec 2004) 

Liczba ludności 

(listopad 2009) 

2004 = 100 

Gmina Chmielno 6464 6863 106 

Gmina Kartuzy 30434 33013 108 

Gmina Przodkowo 6875 7147 104 

Gmina Sierakowice 16369 17333 106 

Gmina Somonino 9034 9484 105 

Gmina Sulęczyno 4810 5059 105 

Gmina Stężyca 8539 9060 106 

Gmina Żukowo 22143 26825 121 

RAZEM 104 668 114 784 110 

Źródło: dane UG i PUP Kartuzy. 

  

Wnioski: 

Do 2015 roku będzie następował regularny przyrost ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym, co ma istotne 

znaczenie dla rynku pracy.  

 

2.3.7.2. Migracje wewnętrzne 

 

Migracje wewnętrzne (zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców z terenów wiejskich na miejskie lub 

odwrotnie) w powiecie kartuskim wykazują określone (silne) tendencje.  Napływ z miast od roku 1996 znacznie 

przewyższa napływ z terenów wiejskich i do roku 2020 może osiągnąć 77%14.  

Saldo migracji15 na terenach wiejskich powiatu będzie wzrastać do roku 2020 do poziomu ok. 200 osób rocznie. 

Saldo migracji w miastach powiatu kartuskiego będzie spadzie spadać do (ok. 200 osób rocznie ) do roku 

202016.  

Wnioski: 

Dane te oznaczają, że tereny wiejskie będą miały kluczowe znaczenie w rozwoju rynku pracy w powiecie 

kartuskim. 

 

2.3.7.3. Duża mobilność zawodowa kobiet 

Dane historyczne (1999-2007) ze względu na migracje wewnątrz powiatu kartuskiego wskazują, że kobiety 

stanowiły większą część tego typu ruchów (ok. 55%), 250-480 kobiet rocznie zmieniało miejsce zamieszkania. 

Zmianę miejsca zamieszkania zdaniem badaczy uznaje się za przejaw mobilności zawodowej17. 

Wnioski: 

                                                   

14 „Migracje zarobkowe wewnątrzwojewódzkie i międzypowiatowe mieszkańców województwa pomorskiego do 

2020 roku” - Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. Z o.o.; Sopot , 2009 r. str. 330 

15 Różnica pomiędzy liczbą osób, które zameldowały się a liczbą tych, które się wymeldowały 

16 Tamże, str. 333 

17 Tamże, str. 333 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 22 

Cechą powiatowego rynku pracy jest wysoka mobilność zawodowa kobiet. 
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2.3.7.4. Bezrobocie 

 

Bezrobocie w powiecie kartuskim charakteryzuje się18 wysokim udziałem w łącznej liczbie bezrobotnych: 

 ludzi młodych w wieku do 25 roku życia – 33,3%, 

 długotrwale bezrobotnych – 35,6%, 

 bezrobotnych kobiet – 62,6%, 

 osób bez uprawnień do zasiłku – 77,8%, 

 bezrobotnych mieszkańców wsi − 84,0%. 

 

Odsetek osób niepracujących na obszarach wiejskich w 2008 r. (czarna linią zaznaczono 

obszar LGR) 

 

Źródło: Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy(PPPZ) w pow. Kartuskim, Kartuzy 2010 

 

Wnioski: 

Sytuacja demograficzna oraz rosnące bezrobocie będą szczególnie dotkliwie odczuwalne na obszarach wiejskich 

LGR. 

                                                   

18 Dane z dnia 31.12.2008 r. 
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2.3.8. Gospodarka na obszarze LGR Kaszuby 

 

Przedsiębiorczość rozwija się głównie na obszarach zlokalizowanych w pobliżu ważnych 

szlaków komunikacyjnych. Rozkład przestrzenny podmiotów gospodarczych jest 

nierównomierny. Podmioty gospodarcze to w większości średnie, małe i mikro 

przedsiębiorstwa. Duże znaczenie mają firmy rodzinne zajmujące się m.in. rzemiosłem, 

produkcją, usługami i handlem oraz przetwórstwem.19 

Na terenie powiatu kartuskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. zarejestrowanych 

było 285 podmiotów w sektorze publicznym (w tym 3 spółki handlowe) oraz 7682 podmioty 

w sektorze prywatnym (bez fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych). 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejstrowanych na terenie LSROR w sekcji B (Rybactwo) 

PKD 2004 niewielka i wynosiła od 2 do 5 podmiotów w latach 1995 – 2008. 

 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji B PKD 2004 

na obszarze LSROR w latach 1995 – 2008. 
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Źródło: GUS 

Centrum aktywności gospodarczej stanowi miasto i gmina Kartuzy. 

 

2.3.8.1 Turystyka 

Pojezierze Kaszubskie jest najczęściej odwiedzanym przez turystów rejonem 

Pojezierza Pomorskiego. Zdaniem ekspertów główny potencjał turystyczny regionu 

                                                   

19 Cyt. za Badania rynku pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie pow. kartuskiego. Raport z badań. Kraków 

2008 
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pomorskiego: „wiąże się nierozerwalnie z bliskością morza oraz bogactwem przyrodniczym 

Kaszub”20. 

Obszar LGR cechuje znaczna koncentracja bazy noclegowej, w tym kwater 

agroturystycznych. 

Baza agroturystyczna w woj. pomorskim 

 

 

2.3.8.2. Rolnictwo 

Bardzo ważnym obszarem gospodarki regionu obszaru LGR pozostaje rolnictwo. Według danych GUS na 

obszarze LGR funkcjonuje w sumie 9 031 gospodarstw rolnych. 

Rolnictwo z uwagi na słabe gleby, niski poziom wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 

uwarunkowania natury historycznej (tradycja prywatnej własności gospodarstw rolnych) charakteryzuje się 

przede wszystkim przewagą gospodarstw małoobszarowych i niskotowarowych produkujących przede 

wszystkim produkty rolne na własne potrzeby. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego na obszarze LGR wynosi 

ok. 8 ha i jest niższa od średniej wielkości gospodarstw rolnych w skali całego kraju (ponad 11 ha). 

Kluczowymi gałęziami rolnictwa na obszarze LSROR jest: uprawa truskawki oraz ubojnie drobiu. 

 

                                                   

20 Ekspertyza „Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim”, PART Warszawa. Zob. Portal Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego 
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2.4. Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub skupem ryb, 

skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, na obszarze objętym LSROR 

 

2.4.1 Gospodarka rybacka i wędkarska 

Gospodarka rybacka i wędkarska na obszarze LSROR była obiektem badań na największym 

kompleksie jezior – Jezior Raduńskich21. Wyniki pochodzą głównie z analiz ekonomicznych największego 

gospodarstwa rybackiego „Radbur” w Somoninie.  

Mogą być jednak ekstrapolowane na cały obszar LSROR bowiem firma ta prowadzi działalność na największym 

obszarze wód (47%). W dalszej części dane pochodząc ze wspomnianego opracowania będą porównywane z 

aktualnymi danymi zebranymi przez członków LGR Kaszuby. 

 

2.4.1.1. Struktura własnościowa jezior na obszarze LGR Kaszuby  

 

Typ własności (użytkowania) Liczba jezior Pow. w ha 

Własność Skarbu Państwa- w tym:  80 jezior 4 561,15 ha 

Oddano w dzierżawę, w tym: 68 jezior 4 093,47 ha 

„RADBUR" 18 jezior 1 953,74 ha 

„SANDACZ" s.c. 5 jezior 553,20 ha 

„MEGA-MOBIL" 1 jezioro 435,93 ha 

MĘCZYKOWSKI 1 jezioro 478,30 ha 

PZW 11 jezior 381,50 ha 

WALDTOUR REVITA (Kaszubskie 

Centrum Promocji Zdrowia) 

2 jeziora 103,17 ha 

Dzierżawcy prywatni 30 jezior 187,63 ha 

Do wydzierżawienia 12 jezior 467,68 ha 

Własność prywatna 

(127 właścicieli) 

77 jezior 959,02 ha 

Własność Nadleśnictwa 11 jezior 126,85 ha 

Własność gminna 7 jezior  98,20 ha 

 

                                                   

21 T. Czerwiński, A. Wołos, Gospodarka rybacko – wędkarska w Jeziorach Raduńskich, [w:[ Jeziora Raduńskie. Antropogeniczne 

przemiany i kierunki ochrony, pod redakcją A. Wołosa i B. Nedoszytko, Olsztyn 2006 
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Struktura własności jezior na obszarze LSROR (w ha) 

2%

2%

79%

17%

Własność Skarbu Państwa- Własność prywatna

Własność Nadleśnictwa Własność gminna
 

Źródło: opracowanie własne LGR 

 

Struktura powierzchni jezior dzierżawionych od Skarbu Państwa (w ha) na obszarze LSROR 
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Źródło: opracowanie własne LGR 
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2.4.2. Wielkość i struktura połowów profesjonalnych 

Średnia wydajność gospodarcza w latach 1995-2004 z jezior dzierżawionych przez tego użytkownika 

kształtowała na poziomie około 15 kg/ha.  Zauważalna jest jednak wyraźna tendencja spadkowa w odłowach - 

w ostatnich latach następuje systematyczny spadek wydajności z 22,2 kg/ha w 1997 r. do 7,6 kg/ha w roku 

2004. Całkowita masa odławianych ryb z Jezior Raduńskich wynosi w ostatnim roku około 11 ton. Całkowita 

wielkość połowów w 2009 szacowana jest na 195,2 (z uwzględnieniem połowów wędkarskich)22 

 

Wydajność odłowów rybackich z Jezior Raduńskich w latach 1995-2004 
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Źródło: por. przypis 21 

 

Na obniżanie się odłowów gospodarczych złożyło się kilka czynników. Najważniejsze z nich mają charakter 

środowiskowy, szczególnie dotyczy to przebudowy struktury ichtiofauny spowodowanej eutrofizacją.  

Sygnalizowane w raportach o stanie czystości zlewni górnej Raduni pojawianie się okresowych 

ubytków tlenu w warstwach przydennych przyczynia się głównie do spadku pogłowia ryb 

betnosożernych). Szczególnie dotyczy to leszcza asortymentu D.  

Ilustruje to poniższy wykres, na którym widać wyraźny spadek odłowów tego sortymentu w badanym okresie z 

około 3 ton do około 100 kg. 

                                                   

22 B. Siemieniuk, Rybackość na terenie LGR Kaszuby, informacja przygotowana na potrzeby LGR Kaszuby, Wieżyca 2010 
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Odłowy rybackie leszcza asortymentu D z Jezior Raduńskich w latach 1995 - 2004 
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Źródło: por. przypis 21 

 

Kolejnym gatunkiem wrażliwym na spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zmniejszenie jej 

przezroczystości jest okoń, który podobnie jak leszcz reaguje spadkiem liczebności. Od roku 1995 występuje 

trwała tendencja spadkowa w odłowach okonia, które w roku 2004 wynoszą około 500 kg. 

 

Odłowy rybackie okonia z Jezior Raduńskich w latach 1995 - 2004 
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Źródło: por. przypis 21 

 

Gatunkiem wskaźnikowym dla wód czystych jest sielawa, która ma największe wymagania środowiskowe 

(minimum tlenowe wynosi 2 mgOj/l). Odłowy tego gatunku w Jeziorach Raduńskich charakteryzują się 
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znacznymi fluktuacjami, co może świadczyć o niestabilności, lub innymi słowy „rozchwianiu" ekosystemu tych 

zbiorników.  

 

Odłowy rybackie sielawy i siei z Jezior Raduńskich w latach 1995 - 2004 
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Źródło: por. przypis 21 

 

Należy tu wspomnieć, że efekty tarła naturalnego w wodach o postępującej eutrofizacji są znikome, niemające 

praktycznie żadnego wpływu na występowanie populacji. O występowaniu tego gatunku w zbiornikach wodnych, 

w tym w przedmiotowych Jeziorach Raduńskich, decydują tylko sztuczne zarybienia. 

Cennym uzupełnieniem przedstawionej analizy połowów poszczególnych gatunków i ich wybranych 

asortymentów wielkościowych jest porównanie struktur gatunkowych odłowów w dwóch kolejnych podokresach: 

1995-1999 oraz 2000-2004. 

 

Struktura gatunkowa odłowów rybackich z Jezior Raduńskich w latach 1995-1999 
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Źródło: por. przypis 21 
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Struktura gatunkowa odłowów rybackich z Jezior Raduńskich w latach 2000-2004 
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0,10%
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Źródło: por. przypis 21 

 

Wnioski 

 

 Spory udział w odłowach stanowią „małe karpiowate" o znikomej wartości rynkowej, co znacząco 

wpływa na rentowność odłowów.  

 Niepokojącym zjawiskiem jest, notowany także na terenie całego kraju, systematyczny spadek udziału 

węgorza, stanowiącego jeszcze w latach 80. i do połowy lat 90. XX wieku podstawę dochodowości 

wielu gospodarstw. 

  Na całokształt stanu ichtiofauny w Jeziorach Radunskich mają wpływ również szkody wyrządzane 

przez kłusownictwo oraz drapieżniki (kormorany). Z szacunków wynika, iż nielegalny odłów ryb 

(kłusownictwo rybackie i nielegalny połów ryb na wędkę) w skali ogólnopolskiej wynosi około 10 kg/ha.  

 

2.4.3. Wędkarstwo na obszarze LGR 

 

Badania podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior wykazały, że sprzedaż zezwoleń 

wędkarskich oraz pokrewne formy działalności, stanowią istotną pozycję w strukturze przychodów, warunkując 

rentowność przedsiębiorstw rybackich.  

Na podstawie danych z gospodarstwa rybackiego „RADBUR" Sp. z o.o. oraz badań presji wędkarskiej, można 

oszacować liczbę wędkarzy oraz ich połowy w Jeziorach Raduńskich. Według tych szacunków całkowita liczba 

wędkarzy odwiedzających jeziora wynosi około 3000, w tym bardzo wielu jest wędkarzy „przyjezdnych".  

Całkowite odłowy uzyskiwane przez wędkarzy wynoszą co najmniej 40 ton ryb, ale szacunek rzędu 60 ton 

wydaje się znacznie bliższy rzeczywistości. Tak czy inaczej są to połowy kilkukrotnie wyższe niż odłowy 

uzyskiwane przez rybaków zawodowych.  

Należy tu również zaznaczyć, że presja wędkarska nie rozkłada się równomiernie na wszystkie zbiorniki, lecz na 

jeziora cieszące się największą popularnością. Zasadniczo strukturę odłowów wędkarskich determinuje stan 

ichtiofauny zasiedlającej zbiornik, niemniej jednak charakterystyczna jest wysoka selektywność odłowów 

wędkarskich.  
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Z badań krajowych wynika, ze w odłowach wędkarskich największym udziałem odznaczały się szczególnie 

preferowane przez wędkarzy gatunki drapieżne (okoń i szczupak). 

Gatunki te pełnią ważną rolę naturalnych regulatorów populacji małych karpiowatych, rozwijających się 

nadmiernie w wodach z postępującą eutrofizacią.  

Na dalszych pozycjach znalazły się płoć i leszcz. W poszczególnych jeziorach struktury te mogą się zasadniczo 

różnić, ale znamienny jest wysoki udział gatunków atrakcyjnych wędkarsko, czyli szczupaka i okonia.  

Na potrzeby tego opracowania przyjęliśmy jednak, ze struktura ta dla Jezior Raduńskich jest zbliżona do 

średniej opracowanej dla całego kraju .  

 

Struktura gatunkowa odłowów wędkarskich w jeziorach Polski w 2003 r. 
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Źródło: por. przypis 21 

 

Podstawowymi różnicami między odłowami rybackimi a wędkarskim są: większe udziały drapieżników w 

połowach wędkarskich niż rybackich - okonia 4-krotnie. a 2-krotnie szczupaka. 

 

Wnioski 

 

 Wędkarstwo jest rozwijającą się formą rekreacji 

 Połowy wędkarskie swą wielkością nie ustępują, a nawet przekraczają wyniki uzyskiwane w 

eksploatacji sieciowej. Niesie to skutki środowiskowe -z jednej strony poprzez wysokie odłowy 

karpiowatych regulują pogłowie tych ryb, z drugiej zaś szczególna presja na drapieżniki stanowi 

zagrożenie dla równowagi ekologicznej ekosystemu 

 

2.4.4 Hodowla ryb 

Na terenie działalności Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby prowadzi się tylko chów i połowy ryb. Hodowli ryb do 

tej pory nie prowadzono. Planowane jest założenie hodowli ryb celem poprawienia i utrwalenia pożądanych cech 

dziedzicznych (genotypu) u ryb w jednym z gospodarstw rybackich. 
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2.4.5. Stawy  

2.4.5.1. Stawy przydomowe 

Wielkość stawów przydomowych wynosi od 0,03 ha do 0,50 ha. Działają głównie na zasadzie: „wpuść i złów”. 

Ich zadaniem jest również poprawa atrakcyjności turystycznej. Nie mają większego znaczenia w produkcji 

towarowej. 

 

2.4.5.2. Stawy pstrągowe 

Stawy pstrągowe na obszarze LSROR zajmują 0,5 ha. Produkcja roczna – ok. 75 ton pstrągów, sprzedawanych 

do przetwórni: 55 ton i odbiorcom prywatnym: ok. 20 ton. 

 

2.4.6. Zarybienia jezior i stawów 

W ostatnim roku (2009) zarybiono jeziora na obszarze LGR następującymi gatunkami ryb: 

 sandacz, 

 szczupak, 

 węgorz, 

 sielawa,  

 lin, 

 sieja, 

 karp (niewielkie ilości)  

Łączna wartość zakupionego materiału zarybieniowego szacuje się na ok. 290 000 zł. Dane te dotyczą tylko 

dzierżawców. 

Pozostałe gatunki ryb występujących w jeziorach takie jak: płotka, okoń, leszcz, tarła odbywają samoczynnie, w 

związku z tym zarybianie tymi gatunkami jest zbędne. 

Zarybianie stawów przydomowych odbywa się co roku jesienią i wiosną. Stawy zarybiane są głównie karpiem, 

linem, amurem, tołpygą, węgorzem w małych ilościach i sumem- niewielkie ilości. 

 

2.4.7. Zatrudnienie  

W większości obsługa jezior odbywa się na zasadzie organizacji pracy rodzinnej. Dzierżawcy większych jezior 

zatrudniają w sumie 35 osób, w tym ichtiologa. Pozostali pracownicy zatrudniani są sezonowo na umowy- 

zlecenie lub na czas określony. Prywatni właściciele jezior prowadzą gospodarkę rybacką raczej ekstensywną, a 

połowy ryb odbywają się kilka razy w roku na jednorazowe zlecenie brygadzie rybackiej pracującej w innym 

gospodarstwie. 

 

2.4.8. Wykształcenie osób prowadzących działalność rybacką 

Wykształcenie osób prowadzących działalność rybacką na terenie LSROR jest różnorodne. Niewiele osób posiada 

wykształcenie związane z rybactwem. Doświadczenie i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

Natomiast dość znaczną ilość osób dzierżawiących jeziora i właścicieli prywatnych posiada różnego rodzaju 

kursy rybackie z zakresu chowu i połowów ryb. 

 

2.4.9. Przetwórstwo ryb 

Na obszarze LSROR działają 2 zakłady przetwórcze, funkcjonujące w oparciu o lokalne źródła zaopatrzenia oraz 

rybę importowaną. Są to: spółka „Almar” z Kartuz oraz przedsiębiorstwo „Belona” (członek LGR Kaszuby).
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2.5. Wskazanie, jaka liczba osób z obszaru objętego LSROR spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1, określenie rodzaju aktywności tych osób, 

powiązania z innymi sektorami gospodarki. 

 

Na obszarze LSROR wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 (Dz. U. z 2009, Nr 177, poz 1371 

ze zmianami) spełnia 169 osób.  

 

Określenie rodzaju aktywności tych osób oraz ich powiązań z innymi sektorami gospodarki. 

  GMINA Uprawnieni do 
rybactwa, o których 

mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 

18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. 

z 1999 r. Nr 66, poz. 

750, 

z późn. zm.) 

Domownicy w 
rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu 

społecznym rolników 

lub zatrudnieni na 

podstawie umowy o 

pracę pracownicy 

podmiotów, 

o których mowa w w 

art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o 

rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. z 

1999 r. Nr 66, poz. 

750, 

z późn. zm.) 

Podmioty, których 
siedziba albo 

miejsce 

zamieszkania 

znajduje się na 

obszarze objętym 

LSROR, 

prowadzące 

działalność w 

zakresie 

wykonywania 
rybołówstwa 

morskiego; 

 

Osoby zatrudnione na 
podstawie umowy 

o pracę przez 

a) stowarzyszenie, 

fundację lub inną 

organizację 

społeczną, (…), jeżeli 

świadczą pracę na 

obszarze objętym 

LSROR, 

b) podmioty, których 
siedziba albo miejsce 

zamieszkania znajduje 

się albo znajdowała 

się na obszarze 

objętym LSROR i które 

prowadziły albo 

prowadzą działalność 

w zakresie 

wykonywania 
rybołówstwa 

morskiego; 

Przedsiębiorcy, którzy 
na obszarze objętym 

LSROR, na podstawie 

umowy z uprawnionym 

do rybactwa prowadzą 

połowy ryb, 

skorupiaków, 

mięczaków lub innych 

organizmów 

żyjących w wodzie, 

oraz osoby 
zatrudnione przez nich 

na podstawie umowy 

o pracę. 

 

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 

przetwórstwa ryb, 

skorupiaków, 

mięczaków 

i innych organizmów 

żyjących w wodzie, 

jeżeli 

siedziba albo miejsce 

zamieszkania tych 

podmiotów 
znajduje się na obszarze 

objętym 

LSROR. 

RAZEM 

1 Kartuzy 30 8 0 6 1 2 47 

2 Chmielno 0 4 0 0 0 0 4 

3 Przodkowo 2 0 0 0 0 0 2 

4 Sierakowice 20 7 0 0 0 1 28 

5 Somonino 7 0 0 0 35 0 42 
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6 Stężyca 10 9 0 0 1 0 20 

7 Sulęczyno 19 7 0 0 0 0 26 

RAZEM 91 32 0 6 37 3 169 

 

Źródło: opracowanie własne
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3. WSKAZANIE SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ OBSZARU 

OBJĘTEGO LSROR 

 

W analizie SWOT przeprowadzonej na potrzeby LSROR badaniu poddano poszczególne elementy potencjału 

(wnętrza) obszaru LGR Kaszuby oraz jego otoczenia, w kontekście sytuacji sektora rybackiego. W badaniu 

zdefiniowano siły i słabości potencjału LGR oraz szanse i zagrożenia w jego otoczeniu.  

Analizę od strony technicznej przeprowadzono w formie trzech sesji analizy z udziałem osób związanych z 

rybactwem, wędkarzy, mieszkańców obszaru LSROR zainteresowanych rozwojem sektora rybackiego.  

 

Punktem wyjścia do analizy SWOT była ocena wniosków z opisu obszaru objętego LSROR. Uczestnicy sesji 

analizy SWOT z listy wniosków umieszczonych w opisie obszaru LSROR wskazali te, które mają kluczowe 

znaczenie dla rybackości obszaru LSROR i są najważniejszymi elementami potencjału LGR Kaszuby 

 

 Wszystkie jeziora charakteryzują się zróżnicowaną czystością wód i wymagają podjęcia stałych działań 

w zakresie ich monitoringu i zapobiegania zanieczyszczeniom.  

 Przeprowadzone badania wskazują, że podstawową przyczyną nasilonej eutrofizacji rozpatrywanych 

jezior na obszarze LGR są nadmierne ładunki nutrientów dostarczanych ze zlewni. Substancje te 

pochodzą głównie z użytków rolniczych, zabudowań gospodarskich a także licznych obiektów bazy 

rekreacyjnej, lokalizowanej często w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. 

 Współcześnie tradycja rybacka powoli zanika. Coraz rzadziej zawód rybaka jest dziedziczony w rodzinie 

z ojca na syna. 

 Generalnie rybactwo było trwałym elementem kultury Kaszub, mającym swój wyraz w literaturze, 

malarstwie, muzyce. 

 Spory udział w odłowach stanowią „małe karpiowate" o znikomej wartości rynkowej, co znacząco 

wpływa na rentowność odłowów. W związku z tym rybacki użytkownik nie ma wystarczających 

bodźców ekonomicznych aby drobne sortymenty, zwłaszcza leszcza, ale także krąpia i płoci odławiać 

na odpowiednio wysokim poziomie. 

 Niepokojącym zjawiskiem jest, notowany także na terenie całego kraju, systematyczny spadek udziału 

węgorza, stanowiącego jeszcze w latach 80. i do połowy lat 90. XX wieku podstawę dochodowości 

wielu gospodarstw. Materiał zarybieniowy tego gatunku pochodzi wyłącznie z eksportu, a aktualna 

cena węgorza montee (najlepszej formy zarybieniowej) przekracza znacznie możliwości finansowe 

wszystkich gospodarstw rybackich. 

 Na całokształt stanu ichtiofauny w Jeziorach Radunskich mają wpływ również szkody wyrządzane przez 

kłusownictwo oraz drapieżniki (np. kormorany). Z szacunków wynika, iż nielegalny odłów ryb 

(kłusownictwo rybackie i nielegalny połów ryb na wędkę) w skali ogólnopolskiej wynosi około 10 kg/ha.  

 Odrębnym problemem, budzącym wiele kontrowersji i jak dotychczas nieuregulowanym, są kormorany, 

których liczebność stale rośnie. Według obliczeń Krzywosza (2005) w skali całego kraju straty w 

ichtiofaunie, jakie wyrządza kormoran, mogą wynosić nawet ponad 7 kg ryb z 1 ha wody. 

 Wędkarstwo jest rozwijającą się formą rekreacji. 

 Połowy wędkarskie swą wielkością nie ustępują, a nawet przekraczają wyniki uzyskiwane w 

eksploatacji sieciowej. Niesie to skutki środowiskowe -z jednej strony poprzez wysokie odłowy 

karpiowatych regulują pogłowie tych ryb, z drugiej zaś szczególna presja na drapieżniki stanowi 

zagrożenie dla równowagi ekologicznej ekosystemu 

 

Uczestnicy sesji analizy na podstawie ww. wniosków z opisu obszaru LSROR oraz własnych propozycji 

zdefiniowali poszczególne elementy potencjału LGR i jej otoczenia. Następnie wyniki analizy zostały 

zobiektywizowane poprzez zastosowanie grupowych technik redukcji.  
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3.1. Wyniki analizy SWOT po redukcji 

SIŁY SŁABOŚCI 

S 1. Długa tradycja rybactwa (od kilkuset lat) 

powiązana z tradycją Kaszubów. 

 

SŁ 1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej degradacji 
ekosystemu wód. Rosnące zanieczyszczenie wód 
spowodowane zrzutem ścieków z gospodarstw 
leżących blisko linii brzegowej oraz spływem 
zanieczyszczeń z pól. Skutkuje to efektem 
okresowego niedotlenienia (przyduchy),   tzw. 
kwitnień wody (lipiec - sierpień) i  powstaniem stref 
beztlenowych (stałych oraz okresowych).   

 

S 2. Język kaszubski i tożsamość kulturowa  

łącząca mieszkańców obszaru LGR 

 

SŁ 2. Brak systemu usuwania odpadów na obszarze 

bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 

S 3. W jeziorach występują cenione gatunki ryb 

(szczupak, sandacz, węgorz) 

 

SŁ. 3 Brak systemu monitoringu ścieków, spływów, 

odpadów oraz nielegalnej zabudowy wokół jezior 

S 4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - 

atrakcyjność turystyczna dla wędkarzy oraz 

wypoczynku rodzinnego, bliska odległość na 

łowiska z Trójmiasta. 

 

SŁ. 4 Brak świadomości wśród mieszkańców (w tym 

nowo osiedlonych) oraz środowisk opiniotwórczych w 

zakresie konieczności zatrzymania degradacji 

ekosystemu wód. 

S 5. Dobry charakter wód: wody płynące, górski 

charakter rzek, otwarte jeziora (początek 

systemu rzek: Słupia, Łeba, Radunia). 

 

SŁ 5 Niedostateczne rozpoznanie stanu jezior. 

S 6. Duży popyt na rybę słodkowodną na rynku 

lokalnym. 

 

SŁ 6 Brak systemu ustawicznego kształcenia w 

zakresie zmian kwalifikacji rybaków. 

 SŁ 7 Utrudniony dostęp do środków finansowych na 

rozwój rodzinnych przedsiębiorstw (trudny dostęp do 

dotacji i kredytów) 

 

 SŁ 8 Problem kłusownictwa (brak obserwatorów, brak 

sprzętu) 

 

 SŁ 9 Straty w rybostanie dokonywane przez 

kormorany wydry, norki, czaple siwe. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

SZ.1 Euro 2012 – wzrost potencjału turystycznego 

Trójmiasta. Część tego potencjału będzie udziałem 

turystyki na wodach śródlądowych na Kaszubach. 

Z.1 Presja budowlana na zabudowę atrakcyjnych 

terenów nad jeziorami na obszarze LGR Kaszuby 

 

SZ.2 Rosnący popyt na zdrową rybę prosto z jeziora 

(turyści). Jest to element szerszego zjawiska: moda 

na agroturyzm, ekologię, zdrową wodę, powietrze i 

żywność. 

Z.2 Tanie ryby z hodowli przemysłowych mogą stać 

się substytutem dla ryb łowionych przez rybaków z 

obszaru LGR Kaszuby (polityka cenowa na święta sieci 

handlowych-ceny dumpingowe w okresie 

świątecznym). 

 

SZ.3 Na terenie LGR Kaszuby działa Kaszubski Park 

Krajobrazowy. To potencjalny partner LGR Kaszuby w 

działaniach prowadzących do ochrony środowiska 

przyrodniczego (woda, linia brzegowa) 

Z.3 Rozproszenie odpowiedzialności w zakresie 

ochrony jezior. Jeziora są sprawą ponadlokalną, 

przekraczającą granice gmin oraz prywatnych 

terenów 

SZ.4 Rosnące zainteresowanie ofertą różnych form 

turystyki wiejskiej (nowe atrakcyjne źródło dochodów 

mieszkańców wsi) 

Z.4 Brak świadomości ekologicznej wśród turystów 

(brak dbałości o czystość wody i linii brzegowej) 

SZ.5 Rośnie dostępność i znaczenie Internetu. 

Z.5 Zanik tradycji, w tym tradycyjnych zawodów, 

wywołana rozwojem cywilizacyjnym (nowe wzorce, 

nowe technologie).Tendencja pokoleniowa- młode 

pokolenie ucieka z zawodu rybaka (a zawód rybaka to 

głównie dziedziczenie z ojca na syna). 

SZ.6 Prawo coraz lepiej chroni środowisko naturalne 

(obszary chronione Natura 2000) 
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4. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPISU OBSZARU LGR I Z ANALIZY SWOT, ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW I POTRZEB SEKTORA RYBACTWA. 

 

4.1. Opis metody opracowania wniosków z analizy SWOT oraz wniosków wynikających z opisu 

obszaru 

 

Ocenę wpływu potencjału LGR Kaszuby na jej otoczenie tzn. wyznaczenie kluczowych sił i słabości oraz 

wzajemnych ich relacji z elementami w otoczenia, przeprowadzono w celu obiektywizacji wyników analizy 

SWOT. Pozwoliło to na wyznaczenie obiektywnie najważniejszych sił i słabości potencjału LGR.  

Macierz konfrontacji (macierz badania synergii) pozwoliła na określenie wpływu elementów potencjału LGR 

Kaszuby na jego otoczenie. 

Synergię rozumiemy jako – kooperację (oddziaływanie) czynników, której efekt jest większy niż 

suma ich oddzielnego działania. W naszym przypadku jest to oddziaływanie elementów potencjału 

LGR (silnych/słabych stron) na elementy w otoczeniu (szanse/zagrożenia). 

Do wyznaczenia wartości synergii wykorzystano system ocen w przedziale liczb całkowitych <-2,+2>, tzn. 

synergia może przyjmować następujące wartości: -2,-1,0,+1,+2.  

• Synergia dodatnia: +2,+1 – sytuacja korzystna dla LGR   

• Synergia ujemna: -2,-1 – sytuacja niekorzystna dla LGR   

• „0” – sytuacja neutralna dla LGR 

 

W procesie oceny wpływu wzięto pod uwagę poniższe wnioski dotyczące sytuacji ogólnej i uwarunkowań 

rozwoju obszaru LSROR: 

 

 Sytuacja demograficzna oraz rosnące bezrobocie będą szczególnie dotkliwie odczuwalne na obszarach 

wiejskich LGR. 

 Cechą powiatowego rynku pracy jest wysoka mobilność zawodowa kobiet. 

 Dane te oznaczają, że tereny wiejskie będą miały kluczowe znaczenie w rozwoju rynku pracy w 

powiecie kartuskim. 

 Do 2015 roku będzie następował regularny przyrost ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym, co ma 

istotne znaczenie dla rynku pracy.  

 Obszar LGR cechuje szczególnie wysoka koncentracja charakterystycznych dla regionu elementów 

dziedzictwa kulturowego. 

 

Ocenę wpływu potencjału obszaru LSROR na otoczenie przeprowadzono w 4 etapach: 

1. Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę? 

2. Czy dana mocna strona pozwoli zniwelować zagrożenie? 

3. Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? 

4. Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?  
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Czy dana silna 
strona pozwoli 

wykorzystać daną 
szansę? 

SZANSE  

SZ.1. SZ.2. SZ.3. SZ.4. SZ.5. SZ.6.  

Rosnący popyt na 
zdrową rybę prosto 
z jeziora (turyści). 
Jest to element 
szerszego zjawiska: 
moda na 
agroturyzm, 

ekologię, zdrową 
wodę, powietrze i 
żywność. 

Euro 2012 – 
wzrost 
potencjału 
turystycznego 
Trójmiasta. 
Część tego 
potencjału 
będzie udziałem 

turystyki na 
wodach 
śródlądowych na 
Kaszubach. 

Na terenie LGR 
Kaszuby działa 
Kaszubski Park 
Krajobrazowy. To 
potencjalny partner 
LGR Kaszuby w 
działaniach 
prowadzących do 
ochrony środowiska 
przyrodniczego (woda, 
linia brzegowa) 

Rosnące 
zainteresowanie ofertą 
różnych form turystyki 
wiejskiej (nowe 
atrakcyjne źródło 
dochodów 
mieszkańców wsi) 

Rośnie 
dostępność 
i znaczenie 
Internetu. 

Prawo coraz 
lepiej chroni 
środowisko 
naturalne (obszary 
chronione Natura 

2000) 

 

S
I
Ł
Y

 

S.1. 

Długa tradycja 
rybaczenia (od kilkuset 
lat) powiązana z 
tradycją Kaszubów. 

1 0 0 1 0 1 3 

S.2. 

Język kaszubski- 
tożsamość kulturowa, 
tradycja łącząca 
mieszkańców obszaru LGR 

0 0 0 1 0 0 1 

S.3. 

W jeziorach występują 
cenione gatunki ryb 
(szczupak, sandacz, 
węgorz) 

1 0 0 1 0 0 2 

S.4. 

Bardzo dobra lokalizacja 
obszaru LGR - atrakcyjność 
turystyczna dla wędkarzy 
oraz wypoczynku 
rodzinnego, bliska 
odległość na łowiska z 
Trójmiasta.  

1 0 0 1 0 0 2 

KIERUNEK ODDZIALYWANIA 
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S.5. 

Dobry charakter wód: 
wody płynące, górski 
charakter rzek, otwarte 
jeziora (początek 
systemu rzek: Słupia, 
Łeba, Radunia). 

2 0 1 2 0 0 5 

S.6. 
Duży popyt na rybę na 

rynku lokalnym. 
2 0 0 0 0 0 2 

 

Wnioski: 

Analiza wyników synergii wykazuje, że kluczową siłą potencjału LGR Kaszuby jest:  

 "Dobry charakter wód: wody płynące, górski charakter rzek, otwarte jeziora (początek systemu rzek: Słupia, Łeba, Radunia)" w sposób efektywny wykorzystuje 

szanse (SZ.1., SZ.3., SZ.4.)  

 Należy w LSROR wzmocnić tę siłę, rozumiejąc dobry charakter wód także jako „jeszcze dobrą czystość wody”.  

 Kolejne siły (S.1., S.2., S.3., S.4)  w sposób równoważny wykorzystują szanse.  
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Czy dana silna 
strona pozwoli 

zniwelować dane 
zagrożenie? 

ZAGROŻENIA  

Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5.  

Presja budowlana 
na zabudowę 
atrakcyjnych 
terenów nad 
jeziorami na 
obszarze LGR 
Kaszuby 

Tanie ryby z hodowli 
przemysłowych mogą 
stać się substytutem 
dla ryb łowionych przez 
rybaków z obszaru LGR 
Kaszuby (polityka 
cenowa na święta sieci 
handlowych-ceny 
dumpingowe w okresie 
świątecznym). 

Rozproszenie 
odpowiedzialności w 
zakresie ochrony jezior. 
Jeziora są sprawą 
ponadlokalną, 
przekraczającą granice 
gmin oraz prywatnych 
terenów 

Brak świadomości 
ekologicznej wśród 
turystów (brak 
dbałości o czystość 
wody i linii 
brzegowej). 

Zanik tradycji, w tym 
tradycyjnych 
zawodów, wywołana 
rozwojem 
cywilizacyjnym (nowe 
wzorce, nowe 
technologie).Tendencja 
pokoleniowa- młode 
pokolenie ucieka z 
zawodu rybaka (zawód 
rybaka to głównie 
dziedziczenie z ojca na 
syna). 

 

S
I
Ł
Y

 

S.1. 
Długa tradycja rybaczenia 

(od kilkuset lat) powiązana 
z tradycją Kaszubów. 

0 0 0 1 0 1 

S.2. 

Język kaszubski- 
tożsamość kulturowa, 
tradycja łącząca 
mieszkańców obszaru LGR 

0 0 0 0 1 1 

S.3. 

W jeziorach występują 
cenione gatunki ryb 
(szczupak, sandacz, 
węgorz) 

0 0 0 1 1 2 

S.4. 

Bardzo dobra lokalizacja 
obszaru LGR - atrakcyjność 
turystyczna dla wędkarzy 
oraz wypoczynku 

rodzinnego, bliska odległość 
na łowiska z Trójmiasta.  

-1 0 0 0 0 -1 

KIERUNEK ODDZIALYWANIA 
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S.5. 

Dobry chrakter wód: 
wody płynące, górski 
charakter rzek, otwarte 
jeziora (początek systemu 
rzek: Słupia, Łeba, 
Radunia). 

-1 0 -1 0 1 -1 

S.6. 
Duży popyt na rybę na 

rynku lokalnym. 
0 2 0 0 1 3 

 

Wnioski: 

 

 Najsilniejszą siłą, która pozwala niwelować zagrożenia to S.6. Duży lokalny popyt na rybę, ogranicza on popyt na ryby z hodowli przemysłowych (Z.2.) oraz 

ogranicza zanik tradycji zawodu rybackiego (Z.5.).  

 Siły S.4. i S.5. znacznie zwiększają zagrożenie Z.1.  
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Czy dana słaba strona 
ogranicza możliwość 
wykorzystania danej 

szansy? 

SZANSE  

SZ.1. SZ.2. SZ.3. SZ.4. SZ.5. SZ.6.  

Rosnący popyt 
na zdrową rybę 
prosto z jeziora 
(turyści). Jest to 
element szerszego 
zjawiska: moda na 

agroturyzm, 
ekologię, zdrową 
wodę, powietrze i 
żywność. 

Euro 2012 – 
wzrost 
potencjału 
turystycznego 
Trójmiasta. 
Część tego 
potencjału 

będzie udziałem 
turystyki na 
wodach 
śródlądowych na 
Kaszubach. 

Na terenie LGR 
Kaszuby działa 
Kaszubski Park 
Krajobrazowy. To 
potencjalny 
partner LGR 
Kaszuby w 
działaniach 

prowadzących do 
ochrony 
środowiska 
przyrodniczego 
(woda, linia 
brzegowa) 

Rosnące 
zainteresowanie 
ofertą różnych form 
turystyki wiejskiej 
(nowe atrakcyjne 
źródło dochodów 
mieszkańców wsi) 

Rośnie 
dostępność 
i znaczenie 

Internetu. 

Prawo 
coraz lepiej 
chroni 
środowisko 
naturalne 
(obszary 
chronione 
Natura 
2000) 

 

S
Ł
A

B
O

Ś
C

I
 

SŁ.1. 

Niebezpieczeństwo nieodwracalnej 
degradacji ekosystemu wód. 

Rosnące zanieczyszczenie wód 
spowodowane zrzutem ścieków z 
gospodarstw leżących blisko linii 
brzegowej oraz spływem 
zanieczyszczeń z pól. Skutkuje to 
efektem okresowego niedotlenienia 
(przyduchy),   kwitnień wody 
(lipiec sierpień) i  powstaniem stref 
beztlenowych (stałych oraz 
okresowych).   

-1 0 0 -2 0 0 -3 

SŁ.2. 
Brak systemu usuwania odpadów 
na obszarze bezpośredniej zlewni 
jezior i rzek. 

-1 0 0 -2 0 0 -3 

SŁ.3. 
Brak systemu monitoringu ścieków, 
spływów, odpadów oraz nielegalnej 
zabudowy wokół jezior  

0 0 0 0 0 0 0 

KIERUNEK ODDZIALYWANIA 
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SŁ.4. 

Brak świadomości wśród mieszkańców 
(w tym nowo osiedlonych) oraz 
środowisk opiniotwórczych w zakresie 
konieczności zatrzymania degradacji 
ekosystemu wód  

0 0 0 -1 0 0 -1 

SŁ.5. 
Niedostateczne rozpoznanie stanu 
jezior  

0 0 0 0 0 0 0 

SŁ.6. 
Brak systemu ustawicznego kształcenia 
w zakresie zmian kwalifikacji rybaków. 

0 0 0 -1 0 0 -1 

SŁ.7. 

Utrudniony dostęp do środków 

finansowych na rozwój rodzinnych 
przedsiębiorstw (trudny dostęp do 
dotacji i kredytów) 

-2 0 0 -2 0 0 -4 

SŁ.8. 
Problem kłusownictwa (brak 
obserwatorów, brak sprzętu, słaba 
współpraca ze Strażą Rybacką). 

-1 0 0 0 0 0 -1 

SŁ.9. 
Straty  w rybostanie dokonywane przez 
kormorany wydry, norki, czaple siwe. 

-2 0 0 0 0 0 -2 

Wnioski: 

 Słabość SŁ.7. w sposób kluczowy ogranicza wykorzystanie szans SZ.1. i SZ.4.,  

 Słabości SŁ.1. i SŁ.2. ograniczają możliwości wykorzystania szans SZ.1. i SZ.4 
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Czy dana słaba strona 
potęguje ryzyko związane 

z danym zagrożeniem? 

ZAGROŻENIA  

Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.4.  

Presja 
budowlana na 
zabudowę 
atrakcyjnych 
terenów nad 
jeziorami na 
obszarze LGR 
Kaszuby 

Tanie ryby z 
hodowli 
przemysłowych mogą 
stać się substytutem 
dla ryb łowionych 
przez rybaków z 
obszaru LGR Kaszuby 
(polityka cenowa na 
święta sieci 

handlowych-ceny 
dumpingowe w 
okresie 
świątecznym). 

Rozproszenie 
odpowiedzialności w 
zakresie ochrony 
jezior. Jeziora są 
sprawą ponadlokalną, 
przekraczającą 
granice gimn oraz 
prywatnych terenów 

Brak 
świadomości 
ekologicznej 
wśród turystów 
(brak dbałości o 
czystość wody i 

linii brzegowej). 

Zanik tradycji, w 
tym tradycyjnych 
zawodów, wywołana 
rozwojem 
cywilizacyjnym (nowe 
wzorce, nowe 
technologie).Tendencja 
pokoleniowa- młode 
pokolenie ucieka z 

zawodu rybaka (zawód 
rybaka to głównie 
dziedziczenie z ojca na 
syna). 

 

S
Ł
A

B
O

Ś
C

I
 

SŁ.1. 

Niebezpieczeństwo 
nieodwracalnej degradacji 
ekosystemu wód. Rosnące 
zanieczyszczenie wód 
spowodowane zrzutem ścieków z 
gospodarstw leżących blisko linii 
brzegowej oraz spływem 
zanieczyszczeń z pól. Skutkuje to 
efektem okresowego 
niedotlenienia (przyduchy),   
kwitnień wody (lipiec sierpień) i  
powstaniem stref beztlenowych 
(stałych oraz okresowych).   

0 -1 -2 0 -1 -4 

SŁ.2. 
Brak systemu usuwania 

odpadów na obszarze 
bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 

-2 0 -2 0 0 -4 

SŁ.3. 

Brak systemu monitoringu 
ścieków, spływów, odpadów oraz 
nielegalnej zabudowy wokół 
jezior  

-2 0 -2 0 0 -4 

KIERUNEK ODDZIALYWANIA 
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SŁ.4. 

Brak świadomości wśród 
mieszkańców (w tym nowo 
osiedlonych) oraz środowisk 
opiniotwórczych w zakresie 
konieczności zatrzymania 
degradacji ekosystemu wód  

-1 0 0 -2 0 -3 

SŁ.5. 
Niedostateczne rozpoznanienie 

stanu jezior  
0 0 -1 0 0 -1 

SŁ.6. 
Brak systemu ustawicznego 

kształcania w zakresie zmian 
kwalifikacji rybaków. 

0 0 0 0 -1 -1 

SŁ.7. 

Utrudniony dostęp do środków 
finansowych na rozwój 
rodzinnych przedsiębiorstw 
(trudny dostęp do dotacji i 
kredytów) 

-1 0 -1 -2 0 -4 

SŁ.8. 
Problem kłusownictwa (brak 

obserwatorów, brak sprzętu, słaba 
współpraca ze Strażą Rybacką). 

0 0 -1 0 0 -1 

SŁ.9. 
Straty  w rybostanie dokonywane 

przez kormorany wydry, norki, czaple 
siwe. 

0 0 -1 0 0 -1 

 

Wnioski: 

 

 Słabe strony SŁ.1. SŁ.2. SŁ.3 potęgują zagrożenie  Z.3.  

 Słabość SŁ.7 potęguje ryzyko zagrożeń Z.1., Z.3, Z.4.  

 Słabość SŁ.4. potęguje ryzyko zagrożenia Z.4.   
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4.2. Wnioski z analizy SWOT 

 

Po przeprowadzeniu redukcji elementów SWOT: wnętrza (potencjału) i otoczenia zdefiniowano kluczowe czynniki wpływające na sektor rybacki na obszarze LGR Kaszuby. 

 

KLUCZOWE CZYNNIKI POTENCJAŁU (WNĘTRZA) 

KLUCZOWE SIŁY POTENCJAŁU LGR  KLUCZOWE SŁABOŚCI LGR 

S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset lat) powiązana z tradycją 

Kaszubów. 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej degradacji ekosystemu wód. Rosnące 

zanieczyszczenie wód spowodowane zrzutem ścieków z gospodarstw leżących blisko linii 

brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. Skutkuje to efektem okresowego 

niedotlenienia (przyduchy), kwitnień wody (lipiec sierpień) i powstaniem stref 

beztlenowych (stałych oraz okresowych).   

S.5. Dobry charakter wód: wody płynące, górski charakter rzek, otwarte 

jeziora (początek systemu rzek: Słupia, Łeba, Radunia). 

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 

S.6. Duży popyt na rybę na rynku lokalnym.  SŁ.7. Utrudniony dostęp do środków finansowych na rozwój rodzinnych przedsiębiorstw 

(trudny dostęp do dotacji i kredytów) 

S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - atrakcyjność turystyczna dla 

wędkarzy oraz wypoczynku rodzinnego, bliska odległość na łowiska z 

Trójmiasta.  

 SŁ. 3. Brak systemu monitoringu ścieków, spływów, odpadów oraz nielegalnej zabudowy 

wokół jezior  

  SŁ.4. Brak świadomości wśród mieszkańców (w tym nowo osiedlonych) oraz środowisk 

opiniotwórczych w zakresie konieczności zatrzymania degradacji ekosystemu wód  
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4.3. Wnioski dla sektora rybactwa wynikające z analizy SWOT oraz z opisu obszaru 

 

Badanie z użyciem matryc synergii pozwoliło określić najważniejsze (kluczowe) elementy siły i słabości LGR 

Kaszuby, a tym samym zdecydować o wyborze strategii realizacji  

Przyjęto następujące  założenie strategiczne, ze w celu utrzymania rybackiego charakteru LGR Kaszuby należy: 

1. wzmocnić kluczowe siły potencjału LGR Kaszuby: 

 S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset lat) powiązana z tradycją Kaszubów. 

 S.5. Dobry charakter wód: wody płynące, górski charakter rzek, otwarte jeziora (początek 

systemu rzek: Słupia, Łeba, Radunia). 

 S.6. Duży popyt na rybę na rynku lokalnym. 

 S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - atrakcyjność turystyczna dla wędkarzy oraz 

wypoczynku rodzinnego, bliska odległość na łowiska z Trójmiasta,  

 

poprzez zaplanowanie w ramach LSROR adekwatnych działań wykorzystujących efektywnie 

wskazane typy operacji przewidzianych do realizacji na obszarze LSROR. Planując cele i działania 

LSROR będziemy wykorzystywać zdefiniowane w trakcie analizy SWOT szanse oraz niwelować 

zagrożenia 

 

2. zniwelować kluczowe słabości potencjału: 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej degradacji ekosystemu wód. Rosnące zanieczyszczenie 

wód spowodowane zrzutem ścieków z gospodarstw leżących blisko linii brzegowej oraz spływem 

zanieczyszczeń z pól. Skutkuje to efektem okresowego niedotlenienia (przyduchy),   kwitnień 

wody (lipiec sierpień) i  powstaniem stref beztlenowych (stałych oraz okresowych),   

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek, 

 SŁ.7. Utrudniony dostęp do środków finansowych na rozwój rodzinnych przedsiębiorstw (trudny 

dostęp do dotacji i kredytów), 

 SŁ. 3. Brak systemu monitoringu ścieków, spływów, odpadów oraz nielegalnej zabudowy wokół 

jezior , 

 SŁ.4. Brak świadomości wśród mieszkańców (w tym nowo osiedlonych) oraz środowisk 

opiniotwórczych w zakresie konieczności zatrzymania degradacji ekosystemu wód,  

 

i doprowadzić do ich zmiany: ze słabości w siły. W procesie zmiany będziemy efektywnie 

wykorzystywać szanse zdefiniowane podczas analizy SWOT w otoczeniu oraz minimalizować 

ryzyka wynikające z zagrożeń. 

 

Na podstawie ww. czynników zostaną zdefiniowane cele ogólne i szczegółowe LSROR 

 

PRZYJĘTA STRATEGIA WDRAŻANIA  LSROR  ZAKŁADA  WZMOCNIENIE KLUCZOWYCH SIŁ ORAZ "ODWRÓCENIE 

KIERUNKU" CZYLI ZMIANA KLUCZOWYCH SŁABOŚCI NA SIŁY OBSZARU LSROR.  
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5. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSROR, ŚRODKÓW 

SŁUŻĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW ORAZ RODZAJÓW OPERACJI, 
KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE W RAMACH WDRAŻANIA LSROR, A TAKŻE ICH 

PRZEWIDYWANEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

 

Cele LSROR zostały zdefiniowane na podstawie wyników analizy SWOT oraz analizy 

obszaru LGR Kaszuby. 

 

5.1. CELE OGÓLNE LSROR 

 

Cel ogólny nr 1 

Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni. 

 

Wskaźniki oddziaływania 

 

CEL OGÓLNY NR 1 

Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni. 

Opis wskaźnika na poziomie oddziaływania Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Udziału środków finansowych LSROR w łącznych 
wydatkach budżetów gmin  i powiatu kartuskiego w 
dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
2013 i 2014 (Źródło: dane własne i dane GUS)  

% 0% 49 % 

Liczba zakończonych operacji z zakresu ochrony 
środowiska lub dziedzictwa  przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa lub przywrócenia  
potencjału produkcyjnego sektora  rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 
(Źródło: dane własne) 

liczba 
operacji 

0 4 

Udział powierzchni obszarów chronionych na których 
zrealizowano operacje wspierane przez LSROR mające 
na celu ochronę środowiska lub dziedzictwa  
przyrodniczego lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w stosunku do 
powierzchni tych ogółem obszarów chronionych na 
obszarze LSROR. 
(Źródło: dane własne, dane GUS) 

% 0% 30% 
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Cel ogólny nr 2 

Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby 

Wskaźniki oddziaływania 

CEL OGÓLNY NR 2 

Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby. 

Opis wskaźnika na poziomie oddziaływania Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba zakończonych operacji dotyczących 
restrukturyzacji lub reorientacji działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem. 
(Źródło: dane własne) 

liczba 
operacji 

0 7 

Liczba utworzonych miejsc pracy dzięki realizacji 
operacji restrukturyzacji lub reorientacji działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w 
drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem. 
(Źródło: dane własne) 

liczba osób 0 10 

Liczba funkcjonujących placówek promujących ochronę 
kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa 
kulturowego Kaszubów, które korzystały ze wsparcia 
finansowego LSROR. 
(Źródło: dane własne) 

liczba 
placówek 

0 1 

Odsetek członków LGR Kaszuby, którzy uczestniczyli w 
spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach 
studyjnych organizowanych przez LGR Kaszuby. 
(Źródło: dane własne) 

procent 0% 57 % 

 

 

Cel ogólny nr 3 

Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiskaWskaźniki 

oddziaływania 

CEL OGÓLNY NR 3 

Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiska. 

Opis wskaźnika na poziomie oddziaływania Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba podmiotów z sektora gospodarczego i 
społecznego, które otrzymały wsparcie dotyczące 
podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju 
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa. 
(Źródło: dane własne) 

liczba 
jednostek 

0 35 

Liczba utworzonych miejsc pracy, powstałych w wyniku 
realizacji operacji na obszarze LSROR. 
(Źródło: dane własne) 

liczba 
miejsc 
pracy 

0 30 
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Powierzchnia miejscowości objętych projektami 
rewitalizacji w ramach LSROR. 
(Źródło: dane własne) 

ha 0 1 400  

Liczba ludności zamieszkałej w miejscowościach 
objętych projektami rewitalizacji. 
(Źródło: dane własne) 

liczba osób 0 3 128 

Wskaźnik wartości wsparcia inwestycyjnego 
udzielonego podmiotom sektora MMŚP w stosunku do 
liczby mieszkańców obszaru LSROR. 
(Źródło: dane własne, dane GUS) 

wartość 
wsparcia w 
zł/1 
mieszkańca 

0 22,14 zł 

Udział MMŚP korzystających ze wsparcia 
inwestycyjnego LSROR w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych MMŚP na obszarze LSROR. 
(Źródło: dane własne, dane GUS) 

procent 0 0,74 % 

 

 

Realizacja powyższych celów ogólnych LSROR bezpośrednio sprzyja realizacji wizji strategicznej 

LSROR (celu strategicznego) – „Zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej obszaru LGR 

Kaszuby, a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA STRATEGICZNA LSROR 

Zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej 

obszaru LGR Kaszuby, przy zachowaniu zasady 

zrównoważonego rozwoju, a poprzez to poprawa jakości 

życia mieszkańców i środowiska. 

CEL OGÓLNY NR 1 

Zatrzymanie procesu 

degradacji ekosystemu 

wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej  zlewni. 

 

CEL OGÓLNY NR 2 

Zachowanie rybackiego 

charakteru obszaru LGR 

Kaszuby 

 

CEL OGÓLNY NR 3 

Zrównoważony rozwój 

obszaru LGR Kaszuby 

oraz poprawa jakości 

życia i środowiska 
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5.2. CELE SZCZEGÓŁOWE LSROR 

 

Cele szczegółowe sprzyjają osiągnięciu celów ogólnych LSROR w dłuższej perspektywie czasu. 

Osiągnięcie poszczególnych celów szczegółowych LSROR prowadzi bezpośrednio do osiągnięcia 

danego celu ogólnego LSROR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL OGÓLNY NR 1 

Zatrzymanie procesu degradacji 

ekosystemu wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej  zlewni. 

CEL SZCZEGÓŁOWY  1.2 

Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu 

wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni 

oraz wzrost świadomości ekologicznej w 

aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz 

obszaru ich bezpośredniej zlewni wśród 

mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz 

turystów 

CEL SZCZEGÓŁOWY  1.1 

 

Ograniczenie procesu 

zanieczyszczenia wód oraz 

ograniczenie ilości odpadów na 

obszarze bezpośredniej zlewni 

CEL OGÓLNY NR 2 

Zachowanie rybackiego charakteru 

obszaru LGR Kaszuby 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.1 

 

Promocja obszaru 

objętego LSROR 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2 

 

Ochrona kaszubskiej 

tradycji rybackiej oraz 

dziedzictwa 

kulturowego Kaszubów 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.3 

 

Zachowanie rybackości 

obszaru LGR poprzez 

dywersyfikację źródeł 

dochodów i zatrudnienia 

dla osób mających 

pracę związaną z 

sektorem rybactwa, w 

drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc 

pracy poza tym 

sektorem. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.4 

 

Rozwój potencjału LGR 

Kaszuby 
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5.3. Środki – metody, dzięki którym LGR zamierza osiągnąć cele LSROR 

 

Zakładamy, że prowadzona będzie akcja informacyjno- promocyjna adresowana do całej społeczności lokalnej i 

wykorzystująca dostępne i skuteczne kanały dotarcia, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów 

zapewniających zaangażowanie i aktywność samych mieszkańców.  

Proces wdrażania LSROR oraz informowania o działalności LGR będzie realizowany w oparciu o dostępne na 

obszarze LSROR środki komunikacji społecznej. Nadrzędnym celem tych działań będzie zapewnienie 

powszechnej dostępności do informacji dla jak najszerszej grupy osób. Przygotowanie działań informacyjnych i 

promocyjnych LGR będzie podporządkowane zasadom:  zrozumiałości, systematyczności i aktualności. 

Przewidujemy następujące typy działań: 

 Bezpośrednie spotkania, 

 Wykorzystanie lokalnych mediów, 

 Zorganizowanie głównego punktu informacyjnego przy LGR oraz gminnych punktów informacyjnych, 

 Wykorzystanie Internetu, 

 Kościelne ogłoszenia parafialne, 

 Akcje plakatowe i ulotkowe. 

 

Zaplanowano m.in.: 

 Opracowanie streszczenia LSROR zawierającego informacje o celach LSROR, budżecie, harmonogramie 

ogłaszania konkursów wraz z charakterystyką dotyczącą przebiegu naboru wniosków, procedur oraz 

kryteriów wyboru projektów, 

 Spotkania z mieszkańcami obszaru LGR, w tym przede wszystkim potencjalnymi beneficjentami 

wdrażanych w ramach LSROR rodzajów operacji, 

 Udzielanie bezpośrednich informacji w Punkcie Informacyjnym LGR, 

 Zamieszczanie ogłoszeń o głównych wydarzeniach w działalności LGR w tym przede wszystkim o 

ogłoszeniu naborów wniosków, organizacji spotkań i szkoleń itp., 

CEL OGÓLNY 3 

Zrównoważony rozwój obszaru LGR 

Kaszuby oraz poprawa jakości życia 

i środowiska. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.1 

 

Rozwój infrastruktury 

służącej poprawie 

jakości życia 

mieszkańców LGR, w 

szczególności na 

obszarach zależnych od 

rybactwa 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.2 

 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGR poprzez rozwój 

malej infrastruktury 

turystycznej 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.3 

 

Rozwój sektora usług 

na rzecz społeczności 

LGR, w szczególności 

obszarach zależnych od 

rybactwa 
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 Zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli lokalnej i regionalnej prasy w pracach LGR oraz 

informowaniu tych mediów o najważniejszych wydarzeniach, 

 Druk plakatów i ulotek o działalności LGR – przygotowane materiały będą udostępnianie i szeroko 

rozpowszechnianie wśród potencjalnych beneficjentów, w instytucjach działających na terenie LGR, 

przy okazji organizowanych spotkań społeczności lokalnej: rad gmin, spotkań sołeckich, branżowych 

wydarzeń, itp., 

 Strona internetowa LGR zawierać będzie najnowsze informacje i aktualności dotyczące wdrażania 

LSROR w tym: 

 aktualności, terminy konkursów, wynikach konkursów, terminach i zakresie organizowanych 

spotkań itp. 

 dokumenty dotyczące wdrażania LSROR, w tym przede wszystkim: tekst LSROR w formacie do 

ściągnięcia, akty prawne, wzory wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcjami, wzory innych 

dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie i w procedurze odwołania, 

 pytania i odpowiedzi – przykłady najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów dotyczących 

wdrażania LSROR i odpowiedzi na nie,  

 dane dotyczące funkcjonowania LGR, dane kontaktowe, 

 funkcję RSS umożliwiającą przesyłanie nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez 

użytkownika RSS stronach. W ten sposób użytkownicy strony LGR będą otrzymywali 

systematycznie najnowsze informacje o wdrażaniu LSROR, 

 bieżące dokumenty sprawozdawcze z realizacji działań w zakresie typu operacji: Funkcjonowanie 

LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności lub promowanie współpracy 

międzyregionalnej lub międzynarodowej LGR. 
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5.4. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie 

Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie opracowano w zgodności z typami operacji wymienionymi w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 

priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”23 oraz w oparciu  

o wyniki konsultacji z członkami LGR.  

W ramach konsultacji przeprowadzono 3 sesje planowania typów operacji dla łącznej liczby 88 

osób. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  1.1 

Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze 

bezpośredniej zlewni 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1)  d) 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. 

 

Typy operacji: 

Operacja realizowana w zakresie celu szczegółowego 1.1. LSROR Kaszuby polega na realizacji co najmniej 

jednego z typów operacji: 

1) inwestycje melioracyjne związane z: 

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych  

b) ochroną przeciwpowodziową,  

c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,  

e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej, z wyłączeniem inwestycji  melioracyjnych na 

terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli  ryb lub innych 

organizmów wodnych, 

2) budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,  

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, 

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 

2000,  

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę  instalacji i urządzeń technicznych 

znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, 

uszkodzonych   albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia działalności rybackiej,       

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych 

 i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

                                                   

23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 Dz. U. z 2009, Nr 177, poz 1371 ze zmianami, zwane dalej 

Rozporządzeniem 
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Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Obszar powierzchni (wody, gruntu) objętych inwestycjami 

melioracyjnymi,  

0 200 ha 

Długość zbudowanych, odbudowanych i zabezpieczonych szlaków 

wodnych,  

0 10 km 

Obszar zachowanych i zabezpieczonych obszarów objętych szczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 

0 10 ha 

Obszar wody, na którym realizowano operację w zakresie zachowania 

różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb i/lub innych 

organizmów wodnych,  

0 20 ha 

Liczba zabezpieczonych i oznakowanych pomników przyrody.  0 4 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń:  

ścieki (m3/rok),  

spływy (m3/rok),  

odpady (tony/rok),  

0 

 

1000m3/rok                           

1000 m3/rok                         

100 t/rok 

Liczba inwestycji w obszarze ograniczania procesu zanieczyszczenia wód  

oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni.  

0 36 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

  

CEL SZCZEGÓŁOWY  1.2 

Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz 

wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) a) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji:  organizowanie kół zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży 

Tematyka kół zainteresowań: monitoring ekosystemu, edukacja ekologiczna, działania w zakresie podniesienia 

świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni wśród 

mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
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 Liczba pomiarów w zakresie monitoringu ekosystemu,   0 15 

 Liczba czynników zanieczyszczeń objętych monitoringiem,  0 4 

 Liczba upublicznionych raportów z wynikami monitoringu w formie 

drukowanej oraz w formie internetowej 

0 10 

 Liczba godz. zajęć w zakresie eko-edukacji.  0 800 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba osób uczestniczących w działaniach monitoringowych,  0 50 

Obszar wody i gruntu objęty monitoringiem,  0 700 ha 

Liczba kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,  0 7 

Liczba działań promujących eko-świadomość  0 11 

Liczba uczestników imprez promujących eko-świadomość 0 1000 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.1 

Promocja obszaru objętego LSROR 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) a) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji:   

1. Promocja obszaru objętego LSROR m.in.: 

 organizowanie festynów rybackich, 

 dni regionalnej kuchni rybackiej, 

 wydawanie publikacji o tradycyjnych przepisach potraw z ryb. 

2. Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba  działań promocyjnych wykorzystujących kaszubską tradycję 

rybacką,  

0  5 

Liczba kanałów dotarcia do odbiorców z przekazem promocyjnym,  0 5 

Liczba publikacji  i/lub opracowań drukowanych,  0  3 
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Liczba publikacji i/lub opracowań internetowych.  0  2  

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba odbiorców, do których dotarły informacje promocyjne o obszarze 

LSROR,  

0 20000 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2 

Ochrona kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) a) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: tworzenie lub rozwój muzeów, izb 

regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, 

historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba przedmiotów zgromadzonych w placówkach powstałych w ramach 

realizacji celu.  

0 30 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba powstałych placówek promujących ochronę kaszubskiej tradycji 

rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów 

0 1 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.3 

Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez dywersyfikację źródeł dochodów i zatrudnienia dla 

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

pracy poza tym sektorem 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) b) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności 

gospodarczej, lub  dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. 
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Typy operacji: 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność 

gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,   

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,   

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie 

niezbędnym do jej prowadzenia,   

4) remont lub adaptacja statku  rybackiego, na  którym  jest  prowadzona  działalność gospodarcza, lub zakup  

lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza,  

5) udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji 

zawodowych, 

6) zakup maszyn, urządzeń  lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba budynków podlegających budowie, przebudowie lub rozbiórce 0 8 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba zrealizowanych i zakończonych inwestycji,   0 8 

Liczba utworzonych nowych miejsc w sektorze pozarybackim,  0 10 

Liczba osób, które ukończyły kursy, szkolenia, studia, staże i inne formy 

kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych,  

0 11 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.4 

Rozwój potencjału LGR Kaszuby 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) e) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej 

"LGR", oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji:   

Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej "LGR", oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności: 

1) administrowanie LGR, 

2) badania dotyczące obszaru objętego LSROR, 

3) działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR,  

4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR,  
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5) realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub 

działalnością LGR, 

6) działania aktywizujące lokalne społeczności (m.in. rozwój partnerstwa i współpracy pomiędzy władzami 

publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki) 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba badań dotyczących obszaru objętego LSROR  0 1 

Liczba raportów oceny własnej LGR  0 6 

Liczba działań informacyjnych  0 65 

Liczba godzin szkoleń dla pracowników LGR, członków LGR, członków 

organów LGR  

0 200 

Liczba wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem 

objętym LSROR lub działalnością LGR  

0 4 

Liczba działań aktywizujących lokalną społeczność  0 28 

Liczba przedsięwzięć partnerskich.  0 28 

Liczba  działań promocyjnych wykorzystujących kaszubską tradycję 

rybacką,  

0 10 

Liczba publikacji  i/lub opracowań drukowanych,  0 7 

Liczba publikacji i/lub opracowań internetowych.  0  7 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba osób poinformowanych o działaniach LGR,  0 30000 

Liczba przeszkolonych pracowników LGR, członków LGR, członków 

organów LGR,   

0 160 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych LGR.  0  100 % 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.4 

Rozwój potencjału LGR Kaszuby 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.2) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu 

współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji:  

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: 

1) organizacja  spotkań, szkoleń,  konferencji i  wyjazdów  studyjnych, mających na  celu nawiązanie   

współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia, lub 

udział w takich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych 

2) prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

3) organizacja staży i praktyk: 

   a) dla członków lub pracowników LGR w celu nabywania doświadczeń i umiejętności związanych z  realizacją  

operacji, o  których mowa w § 1 pkt 1 lit. e Rozporządzenia, 
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    b) dla  pracowników  podmiotów  będących członkami  LGR  w  zakresie  operacji  wymienionych w § 1 pkt 

1 lit. a—d Rozporządzenia, które są realizowane przez dany podmiot. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na 

celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiany informacji i 

doświadczeń lub realizacji wspólnego przedsięwzięcia,   

0 8 

Liczba osób z LGR uczestniczących w spotkaniach, szkoleniach, 

konferencjach i wyjazdach studyjnych mających na celu nawiązanie 

współpracy, zdobycie wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń lub 

realizacji wspólnego przedsięwzięcia,  

0 40 

Liczba działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa.  

0 8 

Liczba publikacji  i/lub opracowań drukowanych,  0 6 

Liczba publikacji i/lub opracowań internetowych.  0  7 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba nawiązanych porozumień współpracy na poziomie regionalnym, 

krajowym oraz międzynarodowym 

0 2 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych LGR  0 100% alokacji 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.1 

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców LGR, w szczególności na 

obszarach zależnych od rybactwa 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) a) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet,    

2) poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę 

obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,  

3) rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników,  

parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu,  

4) remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków, 

7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  obiektów   turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub    

obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona  działalność kulturalna w  rozumieniu ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działal- ności  kulturalnej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 13, poz. 

123, z późn. zm.) 
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WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba nowo powstałych miejsc świadczących usługi dostępu do sieci 

Internet,   

0  3 

Liczba obiektów turystycznych i rekreacyjno sportowych dostosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 

0 5 

Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków poddanych remontowi, odbudowie lub przebudowie,  

0 1 

Liczba miejscowości poddanych projektowi rewitalizacji,  0 1 

   

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba zrealizowanych i zakończonych inwestycji,   0  11 

Odsetek opinii mieszkańców wskazujących na poprawę atrakcyjności 

obszaru LGR,  

b.d. 20% 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.2 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR poprzez rozwój małej infrastruktury 

turystycznej 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) a) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, 

punktów widokowych,  miejsc   wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji 

turystycznej,  wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją. 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba obiektów małej infrastruktury (w szczególności: przystani, 

kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, 

tras turystycznych, łowisk i stanowisk dla wędkarzy, punktów informacji 

turystycznej ) 

0  27 

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
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Liczba inwestycji w zakresie budowy, remontu lub przebudowy małej 

infrastruktury turystycznej,  

0  16 

Odsetek opinii turystów wskazujących na poprawę turystycznej 

atrakcyjności obszaru LGR 

0 20% 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY  3.3 

Rozwój sektora usług na rzecz społeczności LGR, w szczególności obszarach zależnych od rybactwa 

 

Środek: zgodny z Rozporządzeniem §1. pkt.1) c) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach 

którego mogą być realizowane operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój usług 

na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

 

Typy operacji: 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29  grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych  przy  

produkcji  produktów  pochodzenia zwierzęcego  przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie  

szczegółowych warunków    uznania   działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U.  Nr 113, poz. 

753),  

2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz 

lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:  

a) konserwacji i naprawy  pojazdów  samochodowych,  

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi,  

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,  

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,  

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 

powiązanej,  

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,  

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,  

h) opieki zdrowotnej,  

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,  

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,  

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. 

l) działalności związanej z  zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi. 

 

WSKAŹNIKI DLA REALIZACJI CELU 

Wskaźnik na poziomie produktu: Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw,  0 10 

Liczba nowych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 0 30 
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zależne od rybactwa.  

Wskaźnik na poziomie rezultatów (efektów): 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na koniec 

projektu (na podstawie tabeli IV – 1 wniosku o dofinansowanie) 

0 30 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY zakontraktowanych 

wnioskodawcom,  

0 100% alokacji 

Wielkość środków finansowych z osi 4 PO RYBY przekazanych 

wnioskodawcom.  

0 100% alokacji 

 

5.5. Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

 

Diagnoza stanu obecnego środowiska naturalnego na obszarze LSROR oraz wyniki analizy SWOT jednoznacznie 

wykazały, że w ramach LSROR Kaszuby należy podjąć efektywne działania mające na celu zatrzymanie procesu 

degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni (Cel ogólny nr 1 LSROR). 

Będzie to wdrażane poprzez: realizację operacji w obszarze Celu szczegółowego LSROR nr 1.1. „Ograniczenie 

procesu zanieczyszczenia wód  oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni oraz w 

obszarze Celu szczegółowego LSROR nr 1.2. ”Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru 

ich bezpośredniej zlewni oraz wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz 

obszaru ich bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów”. 

Realizacja operacji w obszarze ww. celów szczegółowych LSROR skoncentruje się na obszarze do 1000 m od 

linii brzegowej jeziora lub rzeki (kryterium punktowe wyboru operacji), na obszarach objętych szczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 (kryterium punktowe wyboru operacji) oraz na obszarach jezior 

zdegradowanych, silnie zeutrofizowanych oraz zagrożonych eutrofizacją (kryteria punktowe wyboru operacji).  

Takie preferencje dla operacji gwarantują efektywny wpływ realizowanych inwestycji na 

środowisko naturalne. 

Planujemy, że operacjami w zakresie Celów szczegółowych 1.1. i 1.2. zostaną w pierwszej kolejności objęte 

jeziora na obszarze LSROR silnie zeutrofizowane oraz zagrożone eutrofizacją ze względu na efektywną relację 

kosztów operacji do planowanych rezultatów w zakresie wpływu na ochronę środowiska naturalnego. 

W tabeli na str. 15  umieszczono spis jezior zdegradowanych, silnie zeutrofizowanych oraz zagrożonych 

eutrofizacją. 

Wymóg pozytywnego wpływu na środowisko naturalne uwzględniono także w innych typach operacji (operacje 

w zakresie celów szczegółowych 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.). Są to wszystkie możliwe operacje w ramach 

LSROR o charakterze inwestycyjnych.  

Wymóg pozytywnego wpływu na środowisko naturalne zagwarantowano wprowadzając kryterium punktowe 

wyboru operacji- „Operacja ma pozytywny wpływ na środowisko”. 

Wprowadzenie takiego kryterium wyboru operacji doprowadzi do tego, że nowo powstałe w ramach realizacji 

LSROR obiekty (przedsięwzięcia) będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 
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6. WYKAZANIE ZWIĄZKU I SPÓJNOŚCI PRZYJĘTYCH W LSROR CELÓW I 

ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 5, Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI Z OPISU 

OBSZARU I ANALIZY SWOT, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4, ORAZ Z CELAMI OSI 

PRIORYTETOWEJ 4 ZAWARTYMI W PO RYBY 

 

 

6.1. Cele szczegółowe oraz ich spójność z wynikami analizy SWOT 

 

 

C
E
L
E

 O
G

Ó
L
N

E
 

      Cel ogólny 1     

  

 
 

  

Zatrzymanie procesu 
degradacji ekosystemu 
wód oraz obszaru ich 
bezpośredniej zlewni 

    

  

  

          

  

  

          

C
E
L
E

 S
Z
C

Z
E

G
Ł
O

W
E
 

  

Cel szczegółowy 1.1.   Cel szczegółowy.1.2. 

  

Ograniczenie procesu 
zanieczyszczenia wód  oraz 

ograniczenie ilości 
odpadów na obszarze 
bezpośredniej zlewni 

 

Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru 
ich bezpośredniej zlewni oraz wzrost świadomości ekologicznej w 

aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich 
bezpośredniej zlewni wśród mieszkańcowi, środowisk 

opiniotwórczych oraz turystów 

              

              

K
L
U

C
Z

O
W

E
 E

L
E
M

E
N

T
Y

 S
W

O
T

 

  

SŁ.1. 
Niebezpieczeństwo 

nieodwracalnej 
degradacji ekosystemu 

wód. Rosnące 
zanieczyszczenie wód 

spowodowane zrzutem 
ścieków z gospodarstw 

leżących blisko linii 
brzegowej oraz 

spływem 
zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem 
okresowego niedotlenienia 

(przyduchy),   kwitnień 
wody (lipiec, sierpień) i  

powstaniem stref 
beztlenowych (stałych oraz 

okresowych). 

  

SŁ. 3. Brak systemu 
monitoringu ścieków, 

spływów, odpadów oraz 
nielegalnej zabudowy 

wokół jezior 

  

SŁ.4. Brak 
świadomości wśród 

mieszkańców (w tym 
nowo osiedlonych) oraz 

środowisk 
opiniotwórczych w 

zakresie konieczności 
zatrzymania degradacji 

ekosystemu wód 

            

  

SŁ.2. Brak systemu 
usuwania odpadów na 

obszarze bezpośredniej 
zlewni jezior i rzek. 
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C
E
L
E

 O
G

Ó
L
N

E
 

      Cel ogólny 2        

 
 

    
Zachowanie rybackiego 

charakteru obszaru LGR Kaszuby 
       

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

              

C
E
L
E

 S
Z
C

Z
E

G
Ł
O

W
E
 

  

Cel 
szczegóło

wy 2.1 
  Cel szczegółowy 2.2.   Cel szczegółowy 2.3.   

Cel szczegółowy 
2.4. 

 
 

Promocja 
obszaru 
LSROR 

 
Ochrona kaszubskiej tradycji 
rybackiej oraz dziedzictwa 

kulturowego Kaszubów 
 

Zachowanie rybackości 
obszaru LGR poprzez 

dywersyfikację źródeł 
dochodów i zatrudnienia 
dla osób mających pracę 

związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym 

sektorem 

 
Rozwój 

potencjału LGR 
Kaszuby 

                  

                  

K
L
U

C
Z

O
W

E
 E

L
E
M

E
N

T
Y

 S
W

O
T
 

  
S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset lat) 

powiązana z tradycją Kaszubów 
  

 

 

 

SŁ.7. Utrudniony dostęp 

do środków 

finansowych na rozwój 

rodzinnych 

przedsiębiorstw (trudny 

dostęp do dotacji i 

kredytów) 

  

SŁ.4. Brak 
świadomości 

wśród 
mieszkańców 
(w tym nowo 
osiedlonych) 

oraz środowisk 
opiniotwórczych 

w zakresie 
konieczności 
zatrzymania 
degradacji 

ekosystemu 
wód 
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C
E
L
E

 O
G

Ó
L
N

E
 

 
    Cel ogólny 3     

  
 

  

Zrównoważony rozwój 
obszaru LGR Kaszuby 
oraz poprawa jakości 

życia i środowiska 

    

  
   

  
  

  
  

  
 

          

C
E
L
E

 S
Z
C

Z
E

G
Ł
O

W
E
 

 
Cel szczegółowy 3.1.   Cel szczegółowy 3.2.   Cel szczegółowy 3.3. 

 

Rozwój infrastruktury służącej 
poprawie jakości życia 
mieszkańców LGR, w 

szczególności na obszarach 
zależnych od rybactwa 

 

Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

obszaru LGR poprzez 
rozwój małej infrastruktury 

turystycznej 

 

Rozwój sektora usług na 
rzecz społeczności LGR, 

w szczególności na 
obszarach zależnych od 

rybactwa 

             

  
 

          

K
L
U

C
Z

O
W

E
 E

L
E
M

E
N

T
Y

 S
W

O
T
 

 

S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - atrakcyjność 
turystyczna dla wędkarzy oraz wypoczynku rodzinnego, 

bliska odległość na łowiska z Trójmiasta. 
 

SŁ.7. Utrudniony 
dostęp do środków 

finansowych na 
rozwój rodzinnych 

przedsiębiorstw 
(trudny dostęp do 
dotacji i kredytów) 

           

           

 

Zgodność z celami PO Ryby 

Na poziomie lokalnym działania i operacje planowane do realizacji na obszarze LGR Kaszuby wpisują się w cele i 

środki (typy operacji) Osi Priorytetowej 4 PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” : 

 minimalizacja zaniku sektora rybackiego, 

 rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze,  

 poprawa jakości życia w społecznościach rybackich, 

 usprawnienie współpracy między władzami publicznymi a organizacjami (organami reprezentującymi 

sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi). 
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Poniższa tabela prezentuje spójność pomiedzy celami LSROR a PO Ryby. 

 

L.P. 

 

Cele LGR Kaszuby 

 

 

 

 

 

Główne cele określone dla Osi Priorytetowej 4 PO 

Ryby  

Cel ogólny 1 Cel ogólny 2 Cel ogólny 3 

Zatrzymanie procesu 

degradacji  ekosystemu 

wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej  zlewni. 

Zachowanie 

rybackiego 

charakteru 

obszaru LGR 

Kaszuby 

Zrównoważony rozwój 

obszaru LGR Kaszuby 

oraz poprawa jakości 

życia i środowiska 

1 Minimalizacja zaniku sektora rybackiego 
X X X 

2 Rekonwersja obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze 
 X X 

3 Poprawa, jakości życia w społecznościach 

rybackich 
X  X 

4 Usprawnienie współpracy między władzami 

publicznymi a organizacjami (organami 

reprezentujący sektor rybacki, jak również 

pomiędzy grupami rybackimi). 

X X X 
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7. PLAN BUDŻETU LSROR, Z PODZIAŁEM NA DWULETNIE OKRESY, UWZGLĘDNIAJĄCEGO ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA 

FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI 

 Razem sektor publiczny:    35,17% 

 Razem sektor gospodarczy i sektor społeczny:   50,00% 

 Razem funkcjonowanie LGR:    9,94% 

 Razem wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej:   4,88%

Rodzaj 

operacj

i 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

Środek 4.2  
Wsparcie 
na rzecz 

współpracy 
międzyregi

onalnej i 
międzynar

odowej 

Razem oś priorytetowa 4 
„Zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od 

rybactwa” 

Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od 

rybactwa 

Restrukturyzacja lub 
reorientacja działalności 

gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę 
związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym 

sektorem 

Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa, rozwój 
usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa 

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  

Funkcjonowani
e lokalnej 

grupy 
rybackiej, 

zwanej dalej 
„LGR”, oraz 
nabywanie 

umiejętności i 
aktywizacja 
lokalnych 

społeczności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Sektor 
publiczny 

Sektor 
gospodarczy 

i sektor 
społeczny 

Sektor 
publiczny   

Sektor 
gospodarczy  

i sektor 
społeczny 

Sektor 
publiczny   

Sektor 
gospodarczy  

i sektor 
społeczny 

Sektor 
publiczny   

Sektor 
gospodarczy   

i sektor 
społeczny 

 

 

 

2010-
2011 

     1 806 697,79   931 450,22 0,00   544 984,36    0,00    2 270 258,49   1 583 659,92    347 556,88 671 660,22      8 156 267,88 

2012-
2013 

  8 172 825,19    528 265,10 0,00   2 783 284,66 0,00    7 466 489,97    2 247 805,45 4 761 086,85 2 096 718,11 1 142 239,37    29 198 714,70 

2014-
2015 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      0,00 0,00 0,00     1 135 868,70     775 800,00   1 911 668,70 

Razem     9 979 522,98   1 459 715,32 0,00    3 328 269,02    0,00     9 736 748,46    3 831 465,37    5 108 643,73     3 904 247,03 
     

1 918 039,37 
    39 266 651,28 
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8. Opis procedur oceny operacji przez Komitet 

 

8.1. Informacje ogólne 

Celem stworzonych procedur oceny operacji przez Komitet LGR Kaszuby jest stworzenie praktycznego 

mechanizmu realizowania LSROR LGR Kaszuby zgodnie z jej treścią. Zapewniają one wybór operacji, które będą 

realizowały założenia i cele zapisane w LSROR.  

W LGR Kaszuby obowiązują następujące rodzaje procedur: 

1. Procedura ogłoszenia o możliwości składania wniosków i naboru wniosków o dofinansowanie operacji. 

2. Procedura oceny zgodności wniosku (operacji) z LSROR. 

3. Procedura oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru wniosku (operacji) LSROR. 

4. Procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu LGR Kaszuby dotyczącej wyboru wniosku (operacji). 

5. Procedura wyboru i rekomendowania wniosku (operacji) do dofinansowania w ramach LSROR.  

 

8.2 Podstawy prawne 

 

Podstawę prawną tworzą: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007—2013 (Dz. U. z 2009, Nr 177, poz 1371 ze zmianami) zwane dalej 

Rozporządzeniem, 

2. Statut LGR Kaszuby, zwany dalej Statutem 

3. Regulamin Komitetu Stowarzyszenia LGR Kaszuby przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, zwany dalej Regulaminem Komitetu 

4. Regulamin organizacyjny dotyczący zasad i procedur funkcjonowania Komitetu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka Kaszuby, z siedzibą w Wieżycy, zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym. 

Zgodnie za Statutem Komitet jest organem Stowarzyszenia, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 

operacji do dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz 

uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

 

8.3 Informacje dotyczące wprowadzania zmian w procedurach LSROR 

Organem Stowarzyszenia LGR Kaszuby uprawnionym do dokonywania zmian w procedurach oceny i wyboru 

wniosków o dofinansowanie jest Komitet.  

Z inicjatywą w sprawie dokonania zmian mogą wystąpić: Delegaci na Walne Zebranie LGR, Zarząd, Członkowie 

Komitetu. Musi być zachowana pisemna forma propozycji zmian wraz uzasadnieniem. Należy ją złożyć do 

Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem Zarządu LGR Kaszuby.  

Propozycje zmian będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komitetu. W przypadku zmiany kryteriów 

zgodności z LSROR oraz lokalnych kryteriów wyboru projektów LGR Kaszuby będą one obowiązywać w 

terminach składania wniosków o dofinansowanie ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 
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8.4. Wyjaśnienie używanych terminów 

 

 W opisie procedur oceny i wyboru, pojęcia „operacji” i „wniosku o dofinansowanie” są traktowane jako 

równoznaczne.  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007—2013 (Dz. U. z 2009, Nr 177, poz 1371 ze zmianami) zwane jest dalej 

Rozporządzeniem. 

 

8.5. OPIS PROCEDUR 

8.5.1. PROCEDURA OGŁOSZENIA I NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI 

 

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji 

1. LGR Kaszuby prowadzi działania propagujące znajomość LSROR wśród mieszkańców i zachęcające do 

składania wniosków o dofinansowanie operacji. 

2. Biuro LGR Kaszuby przekazuje Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego informację o 

możliwości składania, za pośrednictwem LGR Kaszuby, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych 

w § 1 pkt 1 lit. a—d Rozporządzenia w terminie od 60 do 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia 

biegu terminu składania wniosków o dofinansowanie.  Informacja o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGR Kaszuby, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d 

Rozporządzenia zawiera w szczególności dane wskazane w par. 22 Rozporządzenia. 

3. Biuro LGR Kaszuby podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania, za pośrednictwem 

LGR Kaszuby wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d Rozporządzenia, w 

sposób i w zakresie wskazanym w par. 22 Rozporządzenia. 

Nabór wniosków o dofinansowanie operacji 

4. Pracownik Biura LGR Kaszuby potwierdza złożenie wniosku o dofinansowanie operacji na kopii jego 1 

strony. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o dofinansowanie operacji oraz jest 

opatrzone pieczęcią LGR Kaszuby i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

5. Pracownik Biura LGR Kaszuby nadaje znak sprawy na wniosku o dofinansowanie operacji i rejestruje go w 

rejestrze elektronicznym w kolejności zgłoszeń. 

6. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona nie ma 

możliwości dokonywania w nim poprawek ani zmian, ma jednak prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem 

do Dyrektora Biura LGR Kaszuby o wycofanie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji. 

7. Po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie operacji Biuro LGR Kaszuby dokonuje wydruku 

elektronicznego rejestru wniosków. 

8. Rejestr wraz z kompletem wniosków o dofinansowanie operacji i załączników zostaje przekazany 

protokołem Przewodniczącemu Komitetu lub jego Zastępcy. 

9. Pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia wnioski o dofinansowanie operacji złożone w sposób niezgodny ze 

sposobem składania wniosków o dofinansowanie operacji zawartym w informacji o możliwości składania, za 

pośrednictwem LGR Kaszuby wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d 

Rozporządzenia. 

10. Do Wnioskodawców, których wnioski o dofinansowanie operacji złożono niezgodnie ze sposobem składania 

wskazanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGR Kaszuby wniosków o 

dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d Rozporządzenia, przesyła się pismo 

informujące, że wnioski te nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
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8.5.2. PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR ORAZ OCENY OPERACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA  

KRYTERIÓW WYBORU WNIOSKU (OPERACJI) LSROR 

 

Zwołanie posiedzenia Komitetu 

1. Posiedzenie Komitetu zwoływane jest w trybie przewidzianym Regulaminem Komitetu. 

2. Kopie rejestru i kopie wniosków o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami  są przekazywane członkom 

Komitetu osobiście w siedzibie Biura LGR Kaszuby na posiedzeniu Komitetu poświęconym ocenie operacji.                                                                                                                     

Posiedzenie Komitetu 
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3. Przed przystąpieniem do oceny operacji, Członkowie Komitetu składają  deklarację bezstronności.  

4. Członkowie wyłączeni z procedury oceny, nie biorą udziału w procedurze oceny i wyboru danej operacji. 

5. Przewodniczący protokolarnie przekazuje do oceny wnioski o dofinansowanie operacji dwóm członkom 

Komitetu, wybranym w drodze losowania.  

6. Każdy oceniający otrzymuje: kopię wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami, kartę oceny 

zgodności operacji z LSROR, kartę oceny operacji  pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR. 

Każda strona w/w kart oceny jest opieczętowana pieczęcią LGR Kaszuby przez Biuro LGR Kaszuby. 

Ocena zgodności operacji z LSROR 

7. Ocena zgodności operacji z LSROR ma charakter zero-jedynkowy. Oceniający wypełniają karty oceny 

zgodności operacji z LSROR zgodnie z instrukcją.  

8. Operacja, dla której wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny zgodności operacji z LSROR 

brzmią TAK, uznaje się za zgodny z LSROR. 

9. Operacja, dla której jedna lub więcej odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny zgodności operacji z 

LSROR brzmi NIE, uznaje się za niezgodny z LSROR.  

Dyskusja i głosowanie nad zgodnością operacji z LSROR 

10. Przewodniczący lub Przewodniczący grupy roboczej lub osoby oceniające przedstawiają na posiedzeniu 

Komitetu informację o wynikach oceny zgodności kolejnych operacji z LSROR wraz rekomendacją i 

uwagami.  

11. Przewodniczący zarządza dyskusję nad uznaniem kolejnych operacji za zgodne z LSROR.  

12. W trakcie dyskusji oceniający operację mogą dokonać korekty oczywistych błędów w karcie oceny 

zgodności operacji z LSROR oraz uzupełnić braki, opatrując je własnoręcznym podpisem. 

13. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny zgodności operacji z LSROR są przekazywane 

Przewodniczącemu. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków  w sposobie wypełniania karty, 

Przewodniczący wzywa członka Komitetu, który wypełnił tę kartę, do złożenia wyjaśnień i ewentualnego 

skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także opatrzenia ich podpisem. 

14. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad uchwałami w sprawie uznania kolejnych operacji za 

zgodne z LSROR. W głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni członkowie Komitetu. 

15. Przewodniczący sporządza listę zawierającą wyniki oceny zgodności operacji  z LSROR. 

16. Operacje uznane za zgodne z LSROR podlegają dalszej ocenie pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji LSROR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru wniosku (operacji) LSROR 

Głosowanie nad wynikami oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru wniosku (operacji) 

LSROR 
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17. Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru wniosku (operacji) LSROR ma charakter punktowy. 

Oceniający wypełniają karty oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów zgodnie z instrukcją. 

18. Przewodniczący lub Przewodniczący grupy roboczej lub osoby oceniające przedstawiają na posiedzeniu 

Komitetu informację o wynikach oceny punktowej kolejnych operacji wraz z rekomendacją i uwagami.  

19. Przewodniczący zarządza dyskusję  w sprawie wyników oceny punktowej operacji.  

20. W trakcie dyskusji oceniający operację mogą dokonać korekty błędów w karcie oceny operacji oraz 

uzupełniać braki, opatrując je podpisem. 

21. W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów 

wyboru jest równa lub mniejsza niż 30 punktów, końcową ocenę operacji stanowi średnia arytmetyczna24 

sumy punktów z dwóch ocen. 

22. W przypadku różnicy punktów w ocenie operacji za spełnianie kryteriów wyboru pomiędzy oceniającymi 

większej niż 30 pktów, Przewodniczący wyznacza trzecią osobę (w drodze losowania) do oceny operacji.  W 

tej sytuacji końcową ocenę operacji stanowi średnia arytmetyczna sumy punktów z trzech ocen. 

23. Operacja, która uzyskała średnią ocen  w wysokości co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów za 

spełnianie kryteriów wyboru, uznaje się za spełniającą kryteria wyboru.   

24. Operacja, która uzyskała średnią ocen mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów za spełnianie 

kryteriów wyboru, uznaje się za niespełniającą kryteriów wyboru.   

25. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny są przekazywane Przewodniczącemu wraz z 

kopiami wniosków o dofinansowanie operacji. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków  w sposobie 

wypełniania karty oceny, Przewodniczący wzywa członka Komitetu, który wypełnił tę kartę, do złożenia 

wyjaśnień i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także opatrzenia ich 

podpisem.   

26. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad kolejnymi uchwałami w sprawie wyników oceny 

operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR. W głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni 

członkowie Komitetu. 

27. W przypadku odrzucenia uchwały w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów 

wyboru operacji LSROR Przewodniczący przekazuje operację do oceny przez wszystkich członków Komitetu 

obecnych na posiedzeniu. W ponownej ocenie nie biorą udziału wyłączeni członkowie Komitetu. Końcową 

ocenę operacji ustala się jako średnią arytmetyczną sumy punktów z wszystkich ocen, łącznie z oceną 

dokonaną w pierwszym etapie oceny. Uzyskana ocena jest oceną ostateczną, potwierdzoną uchwałą w 

sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR. W głosowaniu nad 

uchwałą nie biorą udziału wyłączeni członkowie Komitetu. 

28. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

operacji (w tym zgodnych i niezgodnych), ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w 

ramach oceny dokonanej przez Komitet. W głosowaniu nad zatwierdzeniem listy biorą udział wszyscy 

członkowie Komitetu. 

29. W przypadku uzyskania podczas oceny jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o 

dofinansowanie operacji, o kolejności na liście wniosków o dofinansowanie operacji ocenionych decyduje 

wyrażony  procentowo wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych 

wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub 

więcej wnioskach, zdecyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

                                                   

24 Średnia arytmetyczna: iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb) 
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Publikacja i udostępnianie wyników oceny 

30. Biuro LGR Kaszuby niezwłocznie publikuje na stronie www LGR Kaszuby uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

listy ocenionych operacji (w tym zgodnych i niezgodnych) i przesyłają wnioskodawcom pismo o wynikach 

oceny wniosku o dofinansowanie operacji.  

31. Na wniosek Wnioskodawcy złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty Biuro LGR Kaszuby przekazuje 

Wnioskodawcy (np. w formie elektronicznej), w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku, informację o 

spełnianiu/niespełnianiu poszczególnych kryteriów strategicznych i/lub o średniej liczbie punktów 

uzyskanych podczas oceny operacji, w zakresie każdego z kryteriów wyboru operacji. 
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8.5.3. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ KOMITETU LGR KASZUBY DOTYCZĄCEJ WYBORU WNIOSKU 

(OPERACJI) 

 

Przyjmowanie  i rejestracja odwołań  

1. Odwołania przyjmowane są w okresie 7 dni od dnia wysłania przez LGR Kaszuby listy ocenionych 

operacji/wniosków drogą elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres poczty elektronicznej 

i/lub w okresie 7 dni od dnia opublikowania na stronie www LGR Kaszuby uchwały Komitetu w sprawie 

listy ocenionych operacji (w tym zgodnych i niezgodnych). Data wysyłki listy ocenionych 

operacji/wniosków jest tożsama z datą opublikowania na stronie www.lgrkaszuby.pl listy ocenionych 

operacji/wniosków. 

2. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie oceny własnego wniosku. Wnioskodawca nie ma możliwości 

dostarczania wraz z odwołaniem dodatkowych informacji, których nie wskazał we wniosku o 

dofinansowanie operacji ani dokumentów, których nie dołączył do wniosku o dofinansowanie operacji na 

etapie składania wniosku. W odwołaniu należy wskazać kryterium, którego odwołanie dotyczy.  

3. Odwołanie należy kierować do Komitetu LGR Kaszuby za pośrednictwem Zarządu LGR Kaszuby, na 

formularzu udostępnionym na stronie internetowej LGR Kaszuby.  

4. Odwołania mogą być składane osobiście w siedzibie LGR Kaszuby.  

5. Pracownik Biura LGR Kaszuby potwierdza złożenie odwołania na kopii jego 1 strony. Potwierdzenie 

zawiera datę i godzinę złożenia odwołania oraz jest opatrzone pieczęcią LGR Kaszuby i podpisane przez 

osobę przyjmującą odwołanie. 

6. Pracownik Biura LGR Kaszuby nadaje znak sprawy na odwołaniu 

7. Odwołania są rejestrowane w rejestrze elektronicznym  

8. Po upływie terminu na złożenie odwołań pracownik Biura LGR Kaszuby dokonuje wydruku elektronicznego 

rejestru odwołań 

9. Rejestr wraz z odwołaniami oraz wnioskami o dofinansowanie operacji, których odwołania dotyczą zostaje 

przekazany protokołem Przewodniczącemu Komitetu lub jego Zastępcy. 

10. Pozostawia się bez dalszego rozpatrzenia odwołania złożone w sposób niezgodny ze sposobem składania 

odwołań wskazanym w piśmie o wynikach oceny wniosku tj. odwołania złożone w innym miejscu i 

terminie niż wskazane w piśmie o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie operacji.   

11. Do Wnioskodawców, którzy złożyli odwołania niezgodnie ze sposobem składania odwołań wskazanym w 

piśmie o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie operacji, przesyła się pismo informujące, że 

odwołania te nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Posiedzenie Komitetu dotyczące oceny odwołań w zakresie zgodności wniosku (operacji) z LSROR 

12. Posiedzenie Komitetu Zwoływane jest w trybie przewidzianym Regulaminem Komitetu. 

13. Kopie odwołań i kopie wniosków o dofinansowanie operacji, których dotyczą odwołania  są przekazywane 

członkom Komitetu osobiście w siedzibie Biura LGR Kaszuby na posiedzeniu Komitetu poświęconym 

ocenie odwołań. 

14. Przed przystąpieniem do oceny odwołań Członkowie Komitetu, składają deklarację bezstronności.  

15. Członkowie wyłączeni z procedury oceny odwołań, nie biorą udziału w procedurze oceny odwołania i 

wyboru operacji. W ocenie odwołań nie biorą również udziału członkowie Komitetu, którzy oceniali dana 

operację podczas pierwszej oceny. 

16. Przewodniczący protokolarnie przekazuje do oceny każde odwołanie dwóm członkom Komitetu, 

wybranym w drodze losowania.  

17. Każdy oceniający otrzymuje: opieczętowaną kartę oceny zgodności operacji z LSROR (w przypadku gdy 

odwołanie dotyczyło wyników oceny zgodności operacji z LSOR) lub/i opieczętowaną kartę oceny operacji 

pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR oraz kopię odwołania, kopię wniosku o 

dofinansowanie operacji, informację o liczbie przyznanych punktów podczas pierwszej oceny. 

http://www.lgrkaszuby.pl/
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18. Ponowna ocena zgodności operacji z LSROR ma charakter zero-jedynkowy i dotyczy wyłącznie ponownej 

oceny kryteriów wskazanych przez Wnioskodawcę w odwołaniu.  

19. Oceniający wypełniają kartę oceny, w zakresie dotyczącym kryteriów wskazanych przez Wnioskodawcę w 

odwołaniu. 

Głosowanie nad uznaniem operacji za zgodnej z LSROR po odwołaniu. 

20. Przewodniczący lub osoby oceniające odwołanie przedstawiają na posiedzeniu Komitetu informację o 

wynikach oceny odwołań w zakresie niezgodności kolejnych operacji z  LSROR wraz rekomendacją i 

uwagami.  

21. Przewodniczący zarządza dyskusję nad uznaniem kolejnych operacji za zgodne z LSROR.  

22. W trakcie dyskusji oceniający daną operację mogą dokonać korekty oczywistych błędów w karcie oceny 

oraz uzupełnić braki, opatrując je podpisem. 

23. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny są przekazywane Przewodniczącemu. W 

przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków  w sposobie wypełniania karty oceny, Przewodniczący wzywa 

członka Komitetu, który wypełnił tę kartę, do złożenia wyjaśnień i ewentualnego skorygowania błędów 

i/lub uzupełnienia braków, a także opatrzenia ich własnoręcznym podpisem. 

24. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad uchwałami w sprawie uznania kolejnych operacji 

za zgodne z LSROR po odwołaniu. W głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni członkowie Komitetu. 

25. Przewodniczący Komitetu sporządza listę zawierającą wyniki oceny zgodności z LSROR po odwołaniu. 

26. Operacje uznane za zgodne z LSROR po odwołaniu, podlegają dalszej ocenie pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LROR. 

Ocena pod kątem spełniania kryteriów wyboru  wniosku (operacji) LSROR po odwołaniu 

27. Ocena odwołań pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR z odwołania ma charakter 

punktowy i dotyczy wyłącznie oceny kryteriów wskazanych przez Wnioskodawcę w odwołaniu. Oceniający 

wypełniają kartę oceny zgodnie z instrukcją.  

28. Przewodniczący lub osoby oceniające przedstawiają na posiedzeniu Komitetu informację o wynikach 

oceny punktowej kolejnych operacji z odwołania wraz z rekomendacją i uwagami.  

29. Przewodniczący zarządza dyskusję nad wynikami oceny kolejnych operacji po ocenie odwołania. 

30. W trakcie dyskusji oceniający daną operację mogą dokonać korekty błędów w karcie oceny oraz uzupełnić 

braki, opatrując je podpisem. 

31. Ocenę punktową operacji po ocenie odwołań ustala się jako średnią arytmetyczną sum punktów z ocen 

operacji dokonanych w pierwszym etapie oraz ocen operacji  po odwołaniu z uwzględnieniem: 

a) ocen punktowych uzyskanych podczas pierwszej oceny - dla kryteriów, od których wnioskodawca się 

nie odwoływał 

b) ocen punktowych uzyskanych podczas oceny odwołania –dla kryteriów, których dotyczy odwołanie   

32. Wypełnione i podpisane przez oceniających karty oceny są przekazywane Przewodniczącemu wraz z 

kopiami wniosku o dofinansowanie operacji oraz odwołaniem. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub 

braków w sposobie wypełniania karty oceny, Przewodniczący wzywa członka Komitetu, który wypełnił tę 

kartę, do złożenia wyjaśnień i ewentualnego skorygowania błędów i/lub uzupełnienia braków, a także 

opatrzenia ich podpisem. 

33. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad kolejnymi uchwałami w sprawie wyników oceny 

operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR po odwołaniu. W głosowaniu nie biorą 

udziału wyłączeni członkowie Komitetu oraz członkowie, którzy oceniali dany wniosek podczas pierwszej 

oceny. 

34. W przypadku odrzucenia uchwały w sprawie wyników oceny wniosku pod kątem spełniania kryteriów 

wyboru operacji LSROR po odwołaniu Przewodniczący przekazuje odwołanie do oceny przez wszystkich 

członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. W ponownej ocenie odwołania nie biorą udziału wyłączeni 

członkowie Komitetu oraz członkowie, którzy oceniali dany wniosek podczas pierwszej oceny. Ocenę 

punktową operacji po ocenie odwołań ustala się jako średnią arytmetyczną sum punktów z ocen operacji 
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dokonanych w pierwszym etapie oraz ocen odwołań przez wszystkich członków Komitetu z 

uwzględnieniem: 

a) ocen punktowych uzyskanych podczas pierwszej oceny - dla kryteriów, od których wnioskodawca się 

nie odwoływał 

b) ocen punktowych uzyskanych podczas oceny odwołania –dla kryteriów, których dotyczy odwołanie. 

Uzyskana ocena jest oceną ostateczną, potwierdzoną uchwałą w sprawie wyników oceny operacji pod 

kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR po odwołaniu. W głosowaniu nad uchwałą nie biorą 

udziału wyłączeni członkowie Komitetu. 

35. W przypadku uzyskania, w wyniku oceny operacji po ocenie odwołania, mniejszej łącznej liczby punktów 

niż w wyniku pierwszej oceny operacji, końcową i ostateczną oceną operacji jest wynik pierwszej oceny 

operacji.  
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8.5.4. PROCEDURA WYBORU I REKOMENDOWANIA WNIOSKU (OPERACJI) DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR 

 

Wybór i rekomendowanie wniosku (operacji) do dofinansowania w ramach LSROR 

1. Członkowie Komitetu w głosowaniu jawnym głosują nad uchwałami w sprawie wyboru kolejnych 

operacji do dofinansowania 

2. Za operacje wybrane do dofinansowania uznaje się te, które spełniają łącznie wszystkie niżej 

wymienione warunki: 

a) operacje są zgodne z celami LSROR, 

b) operacje, których średnia punktów uzyskanych w procedurze oceny wynosi 50% i więcej 

maksymalnej liczby punktów za spełnienie kryteriów wyboru operacji zgodnych z 

odpowiednim celem szczegółowym LSROR (tj. podczas oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSROR), 

c) operacje, które otrzymały najwyższą liczbę punktów podczas oceny wniosków. 

3. Za operacje niewybrane do finansowania uznaje się te, które spełniają co najmniej jeden z niżej 

wymienionych warunków: 

a) operacje niezgodne z celami LSROR, 

b) operacje, które uzyskały mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów w procedurze oceny 

pod katem kryteriów wyboru operacji LSROR (tj. podczas oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru operacji LSROR), 

c) operacje objęte wnioskami o dofinansowanie, złożonymi w innym miejscu lub terminie niż 

wskazane w informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGR Kaszuby wniosków o 

dofinansowanie operacji. 

4. Członkowie Komitetu, w głosowaniu jawnym, głosują nad uchwałą w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania 

kryteriów wyboru operacji. W głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Komitetu. 

5. Biuro LGR publikuje uchwałę Komitetu w sprawie wyboru operacji do dofinansowania na stronie www 

LGR i w siedzibie stowarzyszenia. 

6. Biuro LGR rozsyła do Wnioskodawców pisma o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania w 

terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Komitet uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania,.  

7. Biuro LGR przekazuje listy wybranych i nie wybranych operacji wraz z uchwałami Komitetu  w sprawie 

wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego w trybie określonym w Rozporządzeniu. 
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Przykładowy harmonogram naboru: 

RODZAJ DZIAŁANIA 

PRZYKŁADOWE TERMINY 

REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

1. Przygotowanie materiałów i dokumentów dla członków 

Komitetu (w tym kopii złożonych wniosków o przyznanie 

pomocy) 

1 i 2 dzień 

2. Zawiadomienie członków Komitetu o miejscu, terminie i 

porządku posiedzenia Komitetu 

3 dzień 

3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o miejscu, 

terminie i porządku posiedzenia Komitetu 

3 dzień 

4. Posiedzenie Komitetu - ocena zgodności operacji z LSROR, 

ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji LSROR 

5. Podjęcie uchwał 

10 dzień 

6. Opublikowanie listy ocenionych operacji, rozesłanie 

wnioskodawcom pisemnej informacji o wynikach oceny 

wniosków dokonanej przez Komitet 

12 dzień 

7. Zawiadomienie członków Komitetu o miejscu, terminie i 

porządku posiedzenia Komitetu, którego celem będzie 

22 dzień 
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RODZAJ DZIAŁANIA 

PRZYKŁADOWE TERMINY 

REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

rozpatrzenie odwołań.  

8. Posiedzenie Komitetu - rozpatrzenie odwołań, wybór 

operacji do dofinansowania  

29 dzień 

9. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu wraz z listą 

operacji wybranych przez LGR do dofinansowania oraz listą 

operacji niewybranych do dofinansowania 

30 dzień 

10. Przekazanie właściwej instytucji wdrażającej listy operacji 

wybranych do dofinansowania i listy operacji niewybranych 

do dofinansowania wraz z załącznikami 

Nie później niż 44 dzień 

11. Przekazanie wnioskodawcom informacji o wybraniu lub 

niewybraniu operacji do dofinansowania 

Nie później niż 44 dzień 
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Podsumowanie 

 

Opisane powyżej procedury stosowane w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSROR 

(w tym procedura odwołania od rozstrzygnięć Komitetu dotyczącej oceny wniosku) jak również Regulamin 

Organizacyjny Komitetu zapewniają jawność i demokratyczność w podejmowaniu decyzji oraz określają 

przejrzysty podział zadań i zakres odpowiedzialności na każdym z etapów tego procesu. 

 LGR Kaszuby opracował wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru 

operacji przez LGR, które zostały zawarte w załączniku nr 10 do wniosku o wybór LGR. 

 LGR określił procedury wyłączenia członka/ów  Komitetu z udziału w dokonywaniu oceny i 

wyboru operacji:  

- Członków Komitetu, którzy nie złożą deklaracji bezstronności, Przewodniczący Komitetu ma 

obowiązek wyłączyć z udziału w ocenie zgodności tego wniosku z LSROR, ocenie  tego wniosku 

pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSROR, z udziału w głosowaniu nad uchwałą 

dotyczącą wybrania lub niewybrania tego wniosku (operacji) do dofinansowania oraz z udziału 

w innych głosowaniach dotyczących tylko tego wniosku (operacji).  

- Z udziału w dokonywaniu wyboru wniosków o dofinansowanie operacji wyłączany jest 

członek Komitetu, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności 

jeżeli: 

- wnioskodawcą jest: sam członek Komitetu, jego małżonek/nka lub krewny członka 

komitetu, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa, osoba związana z 

członkiem komitetu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba, której 

pełnomocnikiem jest członek Komitetu, korporacyjna osoba prawna, której członkiem 

jest członek Komitetu, 

- wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot, którego członek 

Komitetu jest Delegatem na Walne Zebranie LGR Kaszuby, 

- wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot, w organach 

którego zasiada członek Komitetu, 

- wniosek o dofinansowanie operacji składany jest przez podmiot lub osobę, z którym 

członka Komitetu łączy stosunek pracy, stosunek stałego zlecenia lub innej umowy, z 

którą związany jest obowiązek określonego regularnego świadczenia. 

- w innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, 

które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności członka Komitetu. 

- Złożenie nieprawdziwej deklaracji bezstronności stanowi podstawę do odwołania Członka 

Komitetu. 

- Każdy członek Komitetu może zgłosić wniosek o głosowanie nad wyłączeniem innego członka 

Komitetu. Wyłączenie członka Komitetu następuje zwykłą większością głosów. 

 LGR określił procedurę odwołania od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji. 
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9. WSKAZANIE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZGODNYCH Z 
TYPAMI OPERACJI WYMIENIONYMI W ROZPORZĄDZENIU25 

 

Opracowując kryteria oceny operacji  przyjęto założenie, że należy  zapewnić możliwie największy stopień 

osiągnięcia celów szczegółowych LSROR.  

W tym celu wyodrębniono konkursy na dofinansowanie wniosków w ramach typów projektów 

określonych w Rozporządzeniu. Konkursy bezpośrednio odnoszą się do zakresu tematycznego danego celu 

szczegółowego LSROR. Pozwoliło to na precyzyjne określenie kryteriów oceny zgodności operacji z LSROR oraz 

opracowanie dedykowanej skali punktowej w ramach kryteriów wyboru operacji LGR Kaszuby. 

Poniżej umieszczono tabelę ilustrującą wyodrębnienie konkursów na dofinansowanie wniosków w ramach 

dopuszczalnych typów operacji w odniesieniu do celów szczegółowych LSROR. 

 

                                                   

25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 (Dz. U. z 2009, Nr 177, poz 1371 ze zmianami) zwane dalej 

Rozporządzeniem 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 85 

Konkurs na 
wniosek o 

dofinansowanie 
 

Nr konkursu 

Cele szczegółowe LSROR 

TYPY  OPERACJI - Środek 4.1 Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa, w tym: 

Wzmocnienie 
konkurencyjności 

i utrzymanie 
atrakcyjności 

obszarów 
zależnych od 

rybactwa   

Restrukturyzacja lub 
reorientacja 
działalności 

gospodarczej, lub  
dywersyfikacja 

zatrudnienia osób 
mających pracę 

związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze 

tworzenia 
dodatkowych miejsc 

pracy poza tym 
sektorem 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, rozwój 

usług na rzecz 
społeczności 

zamieszkującej 
obszary zależne od 

rybactwa  

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 

1 2 3 4 5 6 

01 
C.SZ. 1.1. Ograniczenie procesu 
zanieczyszczenia wód  oraz ograniczenie ilości 
odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni  

        

02 

C.SZ.1. 2. Stworzenie systemu monitoringu 
ekosystemu wód oraz obszaru ich 
bezpośredniej zlewni oraz Wzrost świadomości 
ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu 
wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni 
wśród mieszkańców, środowisk 
opiniotwórczych oraz turystów 

        

03 C.SZ. 2.1. Promocja obszaru objętego LSROR         

04 
C.SZ. 2.2. Ochrona kaszubskiej tradycji 
rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego 
Kaszubów 

        

05 

C.SZ. 2.3. Zachowanie rybackości obszaru 
LGR poprzez restrukturyzacje i reorientacje 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 
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Konkurs na 
wniosek o 

dofinansowanie 
 

Nr konkursu 

Cele szczegółowe LSROR 

TYPY  OPERACJI - Środek 4.1 Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa, w tym: 

Wzmocnienie 
konkurencyjności 

i utrzymanie 
atrakcyjności 

obszarów 
zależnych od 

rybactwa   

Restrukturyzacja lub 
reorientacja 
działalności 

gospodarczej, lub  
dywersyfikacja 

zatrudnienia osób 
mających pracę 

związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze 

tworzenia 
dodatkowych miejsc 

pracy poza tym 
sektorem 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, rozwój 

usług na rzecz 
społeczności 

zamieszkującej 
obszary zależne od 

rybactwa  

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 

1 2 3 4 5 6 

06 

C.SZ.3.1. Rozwój infrastruktury służącej 
poprawie jakości życia mieszkańców LGR, w 
szczególności na obszarach zależnych od 
rybactwa 

        

07 
C.SZ. 3.2. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGR poprzez rozwój 
malej infrastruktury turystycznej 

        

08 
C.SZ. 3.3. Rozwój sektora usług na rzecz 
społeczności LGR, w szczególności obszarch 
zależnych od rybactwa 
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9.1. KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI (WNIOSKÓW O 

DOFINANSOWANIE) Z LSROR 

 

9.1.1. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.1. - „OGRANICZENIE PROCESU ZANIECZYSZCZENIA WÓD  ORAZ 
OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW NA OBSZARZE ICH BEZPOŚREDNIEJ ZLEWNI” 

 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się 

do osiągnięcia Celu szczegółowego nr 1.1. 

„Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód  

oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze 

ich bezpośredniej zlewni” 

Operacja realizowana w zakresie celu szczegółowego 1.1. 

LSROR Kaszuby polega na realizacji co najmniej jednego z 

typów operacji: 

1) inwestycje melioracyjne związane z: 

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i 

utrzymaniem zbiorników wodnych  

b) ochroną przeciwpowodziową,  

c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez 

realizację programu małej retencji,  

e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii 

brzegowej, z wyłączeniem inwestycji  

melioracyjnych na terenach, na których jest 

prowadzona działalność polegająca na chowie i 

hodowli  ryb lub innych organizmów wodnych, 

2) budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie 

szlaków wodnych,  

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych 

gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, 

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych 

szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 

2000,  

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont 

lub wymianę  instalacji i urządzeń technicznych znajdujących 

się w tych budynkach lub budowlach związanych z 

prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych   albo 

zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich 

wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

działalności rybackiej,       

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w 

wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych 

 i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska 

tych obszarów. 

 

 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 
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Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu 

ogólnego nr 1 LSROR „Zatrzymanie procesu degradacji  

ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej  zlewni”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 

LSROR nr 1.1. „Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód  

oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze ich 

bezpośredniej zlewni” 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.2. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2. - „STWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU EKOSYSTEMU WÓD ORAZ 
OBSZARU ICH BEZPOŚREDNIEJ ZLEWNI ORAZ WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ W ASPEKCIE 

OCHRONY EKOSYSTEMU WÓD ORAZ OBSZARU ICH BEZPOŚREDNIEJ ZLEWNI WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW, ŚRODOWISK OPINIOTWÓRCZYCH ORAZ TURYSTÓW” 
 

Kryterium strategiczne 

 

Zgodność z LSROR 

 

 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 1.2. 

„Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu 

wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz 

wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie 

ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, 

środowisk opiniotwórczych oraz turystów” 

Operacja polega na realizacji operacji: organizowanie kół 

zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 1 

LSROR „Zatrzymanie procesu degradacji  ekosystemu wód oraz 

obszaru ich bezpośredniej  zlewni”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 1.2 

LSROR  „Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz 

obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz wzrost świadomości 

ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru 

ich bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk 

opiniotwórczych oraz turystów” 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku. 

 

 

9.1.3. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.1. - „PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO LSROR” 
 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2.1. „Promocja 

obszaru objętego LSROR” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów 

operacji:   

9) Promocja obszaru objętego LSROR m.in.: 

 organizowanie festynów rybackich, 

 dni regionalnej kuchni rybackiej, 

 wydawanie publikacji o tradycyjnych przepisach potraw z 

ryb. 

10) popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym 
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Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

LSROR. 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 2 

LSROR „Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR 

Kaszuby”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR 

nr 2.1. „Promocja obszaru objętego LSROR” 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.4. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.2.- „OCHRONA KASZUBSKIEJ TRADYCJI RYBACKIEJ ORAZ DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO KASZUBÓW” 
 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2.2. „Ochrona 

kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa 

kulturowego Kaszubów” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub 

skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie 

lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności 

związanych z tradycjami rybackimi. 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 2 

LSROR „Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR nr 

2.2. „Ochrona kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa 

kulturowego Kaszubów” 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.5. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.3.-„ZACHOWANIE RYBACKOŚCI OBSZARU LGR POPRZEZ 
RESTRUKTURYZACJĘ I REORIENTACJĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJĘ 
ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE 
TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM” 
 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 2.3. -

„Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez 

restrukturyzację i reorientację działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być 

lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie 

odpadów pochodzących z rozbiórki,   

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona 

działalność gospodarcza,   

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona 

działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,   

4) remont lub adaptacja statku  rybackiego, na  którym  jest  

prowadzona  działalność gospodarcza, lub zakup  lub budowa nowej 

jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność 

gospodarcza,  

5) udział  w  kursach, szkoleniach, stażach i innych formach 

kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, 

6) zakup maszyn, urządzeń  lub środków transportu, przeznaczonych 

do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych. 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 2 

LSROR „Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby” 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR nr 

2.3. -„Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez restrukturyzację i 

reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 
Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.6. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.1.- „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW LGR, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA” 
 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 3.1. „Rozwój 

infrastruktury służącej poprawie jakości życia 

mieszkańców LGR, w szczególności na obszarach 

zależnych od rybactwa” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów 

operacji: 

1) adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone 

usługi dostępu do sieci Internet,    

2) poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, 

przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury 

służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,  

3) rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji 

polegającej w szczególności na remoncie chodników,  parkingów, 

placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, 

budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu,  

4) remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków, 

7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  obiektów   

turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub    obiektów, w których 

jako podstawowa jest prowadzona  działalność kulturalna w  

rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o  

organizowaniu  i  prowadzeniu  działal- ności  kulturalnej (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 3 

LSROR „Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz 

poprawa jakości życia i środowiska”. 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR 

nr 3.1. „Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia 

mieszkańców LGR, w szczególności na obszarach zależnych od 

rybactwa” 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 
Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.7. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.2. - „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGR 
POPRZEZ ROZWÓJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ” 
 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 3.2. 

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 

LGR poprzez rozwój malej infrastruktury 

turystycznej” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów 

operacji: 

6) budowa, remont lub przebudowa  małej infrastruktury 

turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów 

widokowych,   miejsc   wypoczynkowych, tras turystycznych, 

łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej,  wraz ze 

ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 3 

LSROR „Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz 

poprawa jakości życia i środowiska”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR 

nr 3.2. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR 

poprzez rozwój malej infrastruktury turystycznej” 

 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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9.1.8. Kryteria zgodności operacji z LSROR w zakresie: 
 
CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.3. - „ROZWÓJ SEKTORA USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LGR, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA” 

 

Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

Typ operacji zgodnie z typem operacji 

wymienionych w LSROR, przyczyniających się do 

osiągnięcia Celu szczegółowego nr 3.3. „Rozwój 

sektora usług na rzecz społeczności LGR, w 

szczególności na obszarach zależnych od 

rybactwa” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów 

operacji: 

1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów 

rybactwa, prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29  grudnia 2006 r. w sprawie 

wymagań weterynaryjnych  przy  produkcji  produktów  

pochodzenia zwierzęcego  przeznaczonych do sprzedaży 

bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

czerwca 2010 r. w sprawie  szczegółowych warunków    uznania   

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U.  Nr 113, 

poz. 753),  

2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej 

na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, 

w szczególności w zakresie:  

a) konserwacji i naprawy  pojazdów  samochodowych,  

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi,  

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu 

detalicznego pojazdami samochodowymi,  

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,  

e) działalności związanej z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 

powiązanej,  

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i 

doradztwa podatkowego,  

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań 

i analiz technicznych,  

h) opieki zdrowotnej,  

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,  

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku 

osobistego i domowego,  

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. 

l) działalności związanej z  zakwaterowaniem lub 

usługami gastronomicznymi. 

 

Lokalizacja operacji 
Obszar gmin objętych LSROR 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu 

ogólnego LSROR Kaszuby 

 

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego nr 3 

LSROR „Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz 

poprawa jakości życia i środowiska”. 

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celu Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSROR 
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Kryterium strategiczne Zgodność z LSROR 

szczegółowego LSROR Kaszuby 

 

nr 3.3. „Rozwój sektora usług na rzecz społeczności , w 

szczególności na obszarach zależnych od rybactwa” 

 

 

Sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

Wnioskodawca złożył wniosek na odpowiednim formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosku 
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Przy definiowaniu kryteriów zgodności wzięto pod uwagę zapisy statutu LGR (Rozdział II Cele i zasady działania Stowarzyszenia)  

 

ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSROR ORAZ STATUTEM LGR KASZUBY 

 

L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

1 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.1. - 

„OGRANICZENIE PROCESU 

ZANIECZYSZCZENIA WÓD  ORAZ 

OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW NA 

OBSZARZE ICH BEZPOŚREDNIEJ 

ZLEWNI” 

 

Operacja realizowana w zakresie celu szczegółowego 1.1. LSROR Kaszuby polega na 

realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) inwestycje melioracyjne związane z: 

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych  

b) ochroną przeciwpowodziową,  

c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej 

retencji,  

e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej, z wyłączeniem 

inwestycji  melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona 

działalność polegająca na chowie i hodowli  ryb lub innych organizmów 

wodnych, 

2) budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,  

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych 

organizmów wodnych, 

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym Natura 2000,  

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę  instalacji i 

urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach 

 

§4 pkt 2. punkty: 

13) lepsze wykorzystanie i ochrona 

zasobów lokalnych, 

14) wspólne działanie na rzecz 

ochrony wód i ich zasobów 
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L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych   albo 

zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej,       

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w 

wodach śródlądowych 

 i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów. 

 

2 

Wnioski o dofinansowanie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2. - 

„STWORZENIE SYSTEMU 

MONITORINGU EKOSYSTEMU WÓD 

ORAZ OBSZARU ICH BEZPOŚREDNIEJ 

ZLEWNI ORAZ WZROST 

ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ W 

ASPEKCIE OCHRONY EKOSYSTEMU 

WÓD ORAZ OBSZARU ICH 

BEZPOŚREDNIEJ ZLEWNI WŚRÓD 

MIESZKAŃCÓW, ŚRODOWISK 

OPINIOTWÓRCZYCH ORAZ 

TURYSTÓW” 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: organizowanie 

kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

§4 pkt 2. punkty: 

14) wspólne działanie na rzecz 

ochrony wód i ich zasobów, 

26) wspieranie edukacji ekologicznej, 

aktywności proekologicznej 

mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego. 

 

3 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2 .1. - 

„PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO 

LSROR” 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji:   

9) Promocja obszaru objętego LSROR m.in.: 

 organizowanie festynów rybackich, 

 dni regionalnej kuchni rybackiej, 

 wydawanie publikacji o tradycyjnych przepisach potraw z ryb. 

10) popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

§4 pkt 2. punkty: 

18)budowanie wizerunku i promocja 

obszaru objętego działaniem 

stowarzyszenia, 

22) promocja konsumpcji ryb, 
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L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

 26) promocja i rozwój wędkarstwa, 

34) promowanie produktów lokalnych, 

rzemiosła, rękodzielnictwa i innych 

wyrobów 

 

 

 

4 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.2.- 

„OCHRONA KASZUBSKIEJ TRADYCJI 

RYBACKIEJ ORAZ DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO KASZUBÓW” 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: tworzenie lub 

rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu 

zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w 

szczególności związanych z tradycjami rybackimi. 

 

§4 pkt 2. punkty: 

44) ochrona dziedzictwa kulturowego i 

narodowego, 

34) promowanie produktów lokalnych, 

rzemiosła, rękodzielnictwa i innych 

wyrobów, 

5 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 2.3.-

„ZACHOWANIE RYBACKOŚCI 

OBSZARU LGR POPRZEZ 

RESTRUKTURYZACJĘ I REORIENTACJĘ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ 

DYWERSYFIKACJĘ ZATRUDNIENIA 

OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z 

SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE 

TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC 

PRACY POZA TYM SEKTOREM” 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest 

prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących 

z rozbiórki,   

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność 

gospodarcza,   

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność 

gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,   

4) remont lub adaptacja statku  rybackiego, na  którym  jest  prowadzona  

działalność gospodarcza, lub zakup  lub budowa nowej jednostki pływającej, na 

której ma być prowadzona działalność gospodarcza,  

5) udział  w  kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających 

na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, 

§4 pkt 2. punkty: 

19)łagodzenie skutków zmian w 

sektorze rybackim, 

20) rozwój sektora rybackiego i 

minimalizacja jego zaniku 
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L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

6) zakup   maszyn, urządzeń  lub środków transportu, przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów 

osobowych. 

 

6 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.1.- 

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

SŁUŻĄCEJ POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW LGR, W 

SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH 

ZALEŻNYCH OD RYBACTWA” 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do 

sieci Internet,    

2) poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, 

remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu 

działalności związanej z tym transportem,  

3) rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w 

szczególności na remoncie chodników,  parkingów, placów, ścieżek rowerowych, 

terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu,  

4) remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  obiektów   turystycznych, 

rekreacyjno-sportowych lub    obiektów, w których jako podstawowa jest 

prowadzona  działalność kulturalna w  rozumieniu ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działal- ności  kulturalnej (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) 

 

§4 pkt 2. punkty: 

12) działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

rybackich, 

14)  podnoszenie atrakcyjności 

obszarów rybackich, 

16) poprawa jakości życia w 

społecznościach lokalnych, 

17) rozbudowa infrastruktury na 

obszarach rybackich, 

36) wspieranie działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

7 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.2. - 

„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI 

TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGR 

POPRZEZ ROZWÓJ MALEJ 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

6) budowa, remont lub przebudowa  małej infrastruktury turystycznej, w 

szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych,   miejsc   

wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji 

turystycznej,  wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych 

§4 pkt 2. punkty: 

12) działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

rybackich, 
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L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ” inwestycją 14)  podnoszenie atrakcyjności 

obszarów rybackich, 

16) poprawa jakości życia w 

społecznościach lokalnych, 

17) rozbudowa infrastruktury na 

obszarach rybackich 

 

8 

Wnioski o dofinansowanie w zakresie: 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3.3. - 

„ROZWÓJ SEKTORA USŁUG NA RZECZ 

SPOŁECZNOŚCI LGR, W 

SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH 

ZALEŻNYCH OD RYBACTWA” 

 

Operacja polega na realizacji co najmniej jednego z typów operacji: 

1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonego 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29  grudnia 

2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych  przy  produkcji  produktów  

pochodzenia zwierzęcego  przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 

2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

8 czerwca 2010 r. w sprawie  szczegółowych warunków    uznania   działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U.  Nr 113, poz. 753),  

2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub 

świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:  

a) konserwacji i naprawy  pojazdów  samochodowych,  

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi,  

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi,  

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,  

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalności powiązanej,  

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa 

podatkowego,  

§4 pkt 2. punkty: 

21) promocja konsumpcji ryb  

22) różnicowanie działalności 

gospodarczej na terenach rybackich 
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L.p. 

 

Rodzaj konkursu na wnioski 

o dofinansowanie 

 

Zgodność z LSROR 
Zgodność ze Statutem LGR 

Kaszuby 

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz 

technicznych,  

h) opieki zdrowotnej,  

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,  

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i 

domowego,  

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. 

l) działalności związanej z  zakwaterowaniem lub usługami 

gastronomicznymi. 
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9.2. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

 

Definiując kryteria wyboru operacji przyjęto następujące założenia: 

 

 Kryteria zapewniają dostęp do dofinansowania osób związanych z rybactwem. Wprowadzono 

kryterium ” Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność rybacką lub osoba, która utraciła 

miejsce pracy w tym sektorze”. Zapewni to osobom spełniającym to kryterium pierwszeństwo w 

dostępie do dofinansowania. 

 

 Kryteria preferują operacje, które mają duże znaczenie zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR. Wprowadzono kryterium „Operacja przyczynia się do zwiększenia 

spożycia ryb wyławianych na obszarze LSROR”.  

 

 Kryteria bezpośrednio wynikają z wyników analizy SWOT. Kryteria na poziomie efektów operacji 

(czyli tych, które przesądzają o charakterze operacji) opracowano bezpośrednio w odniesieniu do 

wyników SWOT. Pod każdą tabelą kryteriów dla danego konkursu (celu szczegółowego) umieszczono 

odniesienie kryteriów efektów operacji do wyników analizy SWOT. 

 

 Kryteria mają charakter mierzalny. Każdy konkurs na wnioski o dofinansowanie w ramach 

określonego celu szczegółowego posiada zestaw mierzalnych punktowych kryteriów wyboru operacji.  

 

 Kryteria zapewniają pozytywny wpływ realizowanych operacji na ochronę środowiska.  

 Kryteria preferują operacje innowacyjne.  
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9.2.1. Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 1.1. - 

„Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód  oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze ich 

bezpośredniej zlewni” 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1. Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

 

 

 15 pkt. 

1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie  

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został 

wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach wyborów 

operacji w zakresie celu szczegółowego 1.1. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

 

2 

Znaczenie 

operacji dla 

rozwoju sektora 

rybackiego lub 

ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje 

wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie 

spożycia ryb 

wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

5 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej 

operacji zasady 

partnerstwa 

międzysektorowe

go 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa 

sektory (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

5 pkt. 

4 
Innowacyjność 

operacji 

 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
technologii lub technik wcześniej niestosowanych na obszarze 
objętym LSROR,  

i/lub 

b) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze 
objętym LSROR,  

 

Przyznanie punktów w tej kategorii możliwe jest jedynie w 

przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji na jakiej 

4 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

podstawie stwierdził innowacyjność swojego projektu. 

[punktacja: 0 pkt. lub 4] 

5.  

Zastosowane 
wskaźniki 

produktu dla 
operacji. 

 

Punkty mogą być 
przyznane tylko 
w sytuacji, gdy 
Wnioskodawca 
wskaże dany 
wskaźnik/ki we 
wniosku. 

 

5.1. Powierzchnia (wody, gruntu) objętych inwestycjami 
melioracyjnymi [wartość - ha], 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

10 pkt. 

5.2. Długość zbudowanych, odbudowanych i zabezpieczonych 
szlaków wodnych [wartość - km] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

5.3. Obszar zachowanych i zabezpieczonych obszarów objętych 
szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 
[wartość - ha] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

5.4. Obszar wody, na którym realizowano operację w zakresie 
zachowania różnorodności biologicznej (w tym gatunków 
chronionych i/lub innych gatunków organizmów wodnych) [wartość 
- ha] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

5.5. Liczba zabezpieczonych i/lub oznakowanych pomników 
przyrody [wartość - liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

6. 

Zastosowane 

wskaźniki 

rezultatu dla 

operacji 

6.1. Wpływ na ograniczenie emisji czynnika zanieczyszczeń - 
ścieki [wartość - m3/rok] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

14 pkt. 

6.2. Wpływ na ograniczenie emisji czynnika zanieczyszczeń - 
spływy [wartość - m3/rok] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

6.3. Wpływ na ograniczenie emisji czynnika zanieczyszczeń - 
odpady [wartość - tony/rok] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2] 

6.4. Wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń na obszarze 
realizacji  

Punktacja: 

a) Operacja nie ma wpływu ograniczenie czynnika zanieczyszczeń  
– 0  pkt 

b) Operacja ma wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń na 
obszarze realizacji operacji – 4 pkt 

c) Operacja ma wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń: 
ścieki, spływy, odpady na obszarze większym niż obszar realizacji 
operacji ) – 8pkt 

 

7 
Racjonalność 

budżetu 

7.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 
zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 
swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) odpowiednie 
pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 
mają swoje odzwierciedlenie w dwóch ofertach dołączonych do 
wniosku. Oferty muszą zawierać cenę jednostkową  pozycji 
wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt. 

7.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu 
ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 
wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 
pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) odpowiednie 
pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 
mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej ofercie dołączonej do 
wniosku. Oferta musi zawierać cenę jednostkową pozycji 
wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5] 

7.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty nie 
zawierają cen jednostkowych odnoszących się do odpowiednich 
pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie dołączono ofert 
do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu rzeczowo – 
finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja: 0 pkt.] 

8 

Przygotowanie 

(formalno – 

prawne) operacji 

do realizacji 

 

8.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O ostateczności 

świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że decyzja jest 
ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło 
więcej niż 3 lata, Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę 
tj. zaświadczenie stosownego organu potwierdzającego, że decyzja 
nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia budowy 
obiektów lub wykonywania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, Wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z dowodem jego 
przekazania właściwemu organowi (pieczęć potwierdzająca wpływ 
do właściwego organu) oraz potwierdzenia, że organ ten nie wniósł 
sprzeciwu w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia. O tym, że 
organ nie wniósł sprzeciwu świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) 
właściwego Organu , że nie zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia 
robót wskazanych w zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie 
Organu. Zgłoszenie jest ważne 2 lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt. 

 

8.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 
decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania decyzji 
administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

9 

Poziom 

zaangażowanych 

środków 

własnych 

9.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

10 
Miejsce realizacji 

operacji 

10.1. Operacja jest realizowana w odległości do 1000  m od linii 

naturalnego zbiornika wodnego i /lub cieku. 

[punktacja: 0 pkt. lub 3 pkt.]   

 
10 pkt. 

10.2. Operacja jest realizowana na obszarach objętych 

szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000. 

[punktacja: 0 pkt. lub 3 pkt.]   
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

10.3. Operacja jest realizowana na obszarach jezior 

zdegradowanych, jezior silnie zeutrofizowanych oraz  jezior 

zagrożonych eutrofizacją, które zostały wskazane w LSROR. 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.]  

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

93 pkt. 

 

 

 

Odniesienie kryteriów oceny operacji w zakresie celu szczegółowego 1.1. - „Ograniczenie procesu 

zanieczyszczenia wód  oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze ich bezpośredniej zlewni” do wyników 

analizy SWOT 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT 

2. Efekty realizacji operacji Kryteria efektów realizacji operacji bezpośrednio 

wynikają z kluczowych zdefiniowanych w analizie 

SWOT słabości (SŁ.) potencjału LGR Kaszuby   

 

SŁ. 1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej degradacji 

ekosystemu wód. Rosnące zanieczyszczenie wód 

spowodowane zrzutem ścieków z gospodarstw leżących 

blisko linii brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z 

pól. Skutkuje to efektem okresowego niedotlenienia 

(przyduchy), kwitnień wody (lipiec, sierpień) i  

powstaniem stref beztlenowych (stałych oraz 

okresowych); 

 

SŁ. 2. Brak systemu usuwania odpadów na obszarze 

bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 

 

Osiągnięcie planowanych efektów operacji przyczyni się 

sposób bezpośrednio do zniwelowania ww. słabości 

LGR Kaszuby 

Wpływ na ograniczenie czynnika zanieczyszczeń: 

ścieki, spływy, odpady 

Wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej wód  

Wpływ na udrożnienie szlaków wodnych na terenie 

realizacji LSROR lub poprawa jakości kąpieliska 

(renowacja, oznakowanie, zabezpieczenie)  
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9.2.2.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 1.2. - 

„Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz 

wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów” 

 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1. Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

15 pkt. 

1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do 

dofinansowanie  lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę 

nie został wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w 

ramach wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 1.2. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

2 

Znaczenie operacji 

dla rozwoju sektora 

rybackiego lub 

ograniczenia zjawiska 

zaniku tego sektora 

na obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie spożycia 

ryb wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

5 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej operacji 

zasady partnerstwa 

międzysektorowego 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa 

sektory (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

5 pkt. 

4 

Innowacyjność 
operacji 

 

 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na np.:  

a) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności, 

i/lub 

b) aktywizacji grup i środowisk lokalnych, dotychczas biernych 
wobec problemów ochrony środowiska 

i/lub 

c) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych, 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

4 pkt. 

5.  

Zastosowane 
wskaźniki produktu 
dla operacji. 

 

5.1. Liczba pomiarów w zakresie monitoringu ekosystemu 
[wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 12 pkt. 

5.2. Liczba czynników zanieczyszczeń objętych monitoringiem 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

[wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

5.3. Liczba upublicznionych raportów z wynikami monitoringu w 
formie drukowanej oraz w formie internetowej [wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

5.4. Liczba godz. zajęć w zakresie eko-edukacji [wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

6. 

Zastosowane 
wskaźniki rezultatu 
dla operacji  

 

6.1. Liczba osób uczestniczących w działaniach monitoringowych 
[wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

18 pkt 

6.2. Liczba imprez promujących eko-świadomość, [wartość- 
liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

6.3. Liczba uczestników imprez promujących eko-świadomość  
[wartość- liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

6.4. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do wyników 
monitoringu [wartość liczba – liczba użytych instrumentów 
dotarcia] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

6.5. Liczba kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży [wartość –
liczba] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

6.6. Obszar wody i gruntu objęty monitoringiem [wartość – ha] 

[punktacja 0 pkt. lub 3 pkt.] 

7 Racjonalność budżetu 

7.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 
zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 
swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 
odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch 
ofertach dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 
jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja 0 pkt. lub 10 pkt] 

10 pkt. 

7.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu 
ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 
wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 
pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 
odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej 
ofercie dołączonej do wniosku. Oferta musi zawierać cenę 
jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja 0 pkt. lub 5 pkt] 

7.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty 
nie zawierają cen jednostkowych odnoszących się do 
odpowiednich pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie 
dołączono ofert do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu 
rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja 0 pkt.] 

8 
Przygotowanie 

(formalno – prawne) 

8.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 

10 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

operacji do realizacji budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O 
ostateczności świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że 
decyzja jest ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się 
decyzji minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę tj. zaświadczenie stosownego organu 
potwierdzającego, że decyzja nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia 
budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z 
dowodem jego przekazania właściwemu organowi (pieczęć 
potwierdzająca wpływ do właściwego organu) oraz 
potwierdzenia, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 
dni od dokonania zgłoszenia. O tym, że organ nie wniósł 
sprzeciwu świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) właściwego 
Organu , że nie zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia robót 
wskazanych w zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. 
Zgłoszenie jest ważne 2 lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

 

8.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga 
uzyskiwania decyzji administracyjnych ani dokonywania 
zgłoszenia, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia 
oświadczenia, iż realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 

decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

9 

Poziom 

zaangażowanych 

środków własnych 

9.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: od 0 pkt. do 10 pkt] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

 

89 pkt. 

 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT w zakresie celu szczegółowego 1.2.  

 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT 

2. Efekty realizacji operacji  

 

Kryteria efektów realizacji operacji bezpośrednio 

wynikają z kluczowych zdefiniowanych w analizie SWOT 

słabości (SŁ.)  potencjału LGR Kaszuby:  

SŁ. 3. Brak systemu monitoringu ścieków, spływów, 

odpadów oraz nielegalnej zabudowy wokół jezior; 

SŁ.4. Brak świadomości wśród mieszkańców (w tym 

nowo osiedlonych) oraz środowisk opiniotwórczych w 

zakresie konieczności zatrzymania degradacji 

ekosystemu wód; 

Osiągnięcie planowanych efektów operacji przyczyni się  

 Liczba zagrożeń (zanieczyszczeń) 

monitorowanych w ramach operacji;  

 Liczba wskaźników wody monitorowanych w 

ramach operacji;  

 Zagwarantowanie powszechnego dostępu do 

wyników monitoringu; 

 Odniesienie działań w ramach operacji do 

wcześniej zdefiniowanych potrzeb grup 

docelowych w zakresie ekoedukacji i 

koniecznych zmian w świadomości 
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ekologicznej; 

 Wykorzystanie różnorodnych form 

ekoedukacji dzieci i młodzieży 

bezpośrednio do zniwelowania ww. słabości LGR 

Kaszuby 
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9.2.3.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie: celu szczegółowego 2.1. - 

„Promocja obszaru objętego LSROR” 

 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1.Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

15 pkt. 
1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie  

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został 

wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach 

wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 2.1. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

2 

Znaczenie 

operacji dla 

rozwoju sektora 

rybackiego lub 

ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje 

wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie 

spożycia ryb 

wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 10 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 10 pkt  

10 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej 

operacji zasady 

partnerstwa 

międzysektorowe

go 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa 

sektory (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

5 pkt. 

4 
Innowacyjność 

operacji 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas nieoferowanego / produkowanego na 
obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

c) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

d) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności LSROR  

i/lub 

e) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – 
komunikacyjnych LSROR. 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

4 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

5 

Zastosowane 

wskaźniki 
produktu dla 
operacji. 

5.1. Liczba imprez (działań) promocyjnych wykorzystujących 
kaszubską tradycję rybacką [wartość-liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

8 pkt.  

5.2. Liczba kanałów dotarcia do odbiorców z przekazem 

promocyjnym [wartość-liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

5.3. Liczba publikacji drukowanych[wartość-liczba], [nakład-

liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

5.4. Liczba publikacji internetowych [wartość-liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

6 

Zastosowane 
wskaźniki 
rezultatu dla 
operacji  

6.1.  Liczba odbiorców i/lub uczestników działań promocyjnych 
[wartość-liczba] 

Punktacja: 

- nie wskazano wartości – 0 pkt  

- mniej niż 50 osób – 2 pkt 

- 50 do 100 osób – 4 pkt 

- 101 – 200 osób – 6 pkt 

- pow 200 osób – 10 pkt 

 

10 pkt. 

7 

Racjonalność 
budżetu 

 

7.1. W przypadku zakupów produktów i/lub usług odpowiednie 

pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) 

operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch ofertach 

dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 

7.2 W przypadku zakupów odpowiednie pozycje w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają swoje 

odzwierciedlenie tylko w jednej ofercie dołączonej do wniosku. 

Oferta musi zawierać cenę jednostkową pozycji wskazanych w 

budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.] 

7.3. Do wniosku nie dołączono ofert albo oferty nie zawierają cen 

jednostkowych odnoszących się do odpowiednich pozycji 

wskazanych w budżecie operacji albo nie dołączono ofert do co 

najmniej jednej pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji 

[punktacja: 0 pkt.] 

8 

Poziom 

zaangażowanych 

środków 

własnych 

8.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

 

72 pkt. 
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Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie w zakresie: 

celu szczegółowego 2.1.   

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

2. Efekty realizacji operacji 

 

Kryteria efektów realizacji operacji bezpośrednio 

wynikają z kluczowych zdefiniowanych w analizie 

SWOT sił potencjału LGR Kaszuby: 

 S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset 

lat) powiązana z tradycją Kaszubów. 

 

Wykorzystanie ww. silnej strony potencjału LGR 

Kaszuby zapewni efektywniejsze osiągnięcie celów 

LSROR 

 Wykorzystanie kaszubskiej tradycji rybackiej 

w ramach realizacji operacji; 

 

 Odniesienie działań w ramach operacji do 

wcześniej zdefiniowanych potrzeb grup 

docelowych w zakresie promocji obszaru 

LSROR; 

 

 Wykorzystanie różnorodnych kanałów 

dotarcia do grup docelowych operacji 

(mieszanka co najmniej 3 kanałów dotarcia); 
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9.2.4.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 2.2. - 

„Ochrona kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów” 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymal

na liczba 

punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1. Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

15 pkt. 

 1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie  

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został wybrany, 

przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach wyborów operacji w 

zakresie celu szczegółowego 2.2. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

2 

Znaczenie operacji 

dla rozwoju 

sektora rybackiego 

lub ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje 

wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie 

spożycia ryb 

wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb wyławianych 

na obszarze LSROR– 5 pkt  

5 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej 

operacji zasady 

partnerstwa 

międzysektoroweg

o 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa sektory 

(sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

 

5 pkt. 

4 

Innowacyjność 
operacji 

 

 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), 
dotychczas nieoferowanego / produkowanego na obszarze objętym 
LSROR, 

i/lub 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze 
objętym LSROR  

i/lub 

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSROR  

i/lub 

4 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymal

na liczba 

punktów 

e) nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności, 

i/lub 

f) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – 
komunikacyjnych. 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

5 

Zastosowane 
wskaźniki produktu 
dla operacji. 

 

5.1. Liczba przedmiotów zgromadzonych w placówkach powstałych w 
ramach realizacji celu [wartość –liczba]  

Punktacja: 

- nie wskazano – 0 pkt 

- do 5  szt. – 2 pkt, 

- 6 – 10 – 6 pkt 

- pow. 10 szt. – 12 pkt 

12 pkt. 

6. 

Zastosowane 
wskaźniki 
produktu dla 
operacji. 

 

Punkty mogą być 
przyznane tylko w 

sytuacji gdy 
Wnioskodawca 
wskaże dany 
wskaźnik/ki we 
wniosku. 

6.1. Liczba powstałych placówek promujących ochronę kaszubskiej 
tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów [wartość –
liczba] 

Punktacja: 

- nie wskazano – 0 pkt 

- 1 i więcej – 10 pkt 

10 pkt. 

7. 
Racjonalność 
budżetu 

7.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 

zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają swoje 

odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) odpowiednie 

pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

mają swoje odzwierciedlenie w dwóch ofertach dołączonych do 

wniosku. Oferty muszą zawierać cenę jednostkową pozycji 

wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 

7.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu ale 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 

wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 

pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) odpowiednie 

pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej ofercie dołączonej do 

wniosku. Oferta musi zawierać cenę jednostkową pozycji 

wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0pkt. lub 5 pkt.] 

7.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty nie 

zawierają cen jednostkowych odnoszących się do odpowiednich 

pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie dołączono ofert do 

co najmniej jednej pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymal

na liczba 

punktów 

(budżecie) operacji 

[punktacja: 0pkt.] 

8 

Przygotowanie 
(formalno – 
prawne) operacji 
do realizacji 

8.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone przez 
organ, który je wydał, że są one ostateczne. O ostateczności 
świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że decyzja jest 
ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się decyzji minęło 
więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających aktualność pozwolenia na budowę tj. 
zaświadczenie stosownego organu potwierdzającego, że decyzja nie 
wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia budowy 
obiektów lub wykonywania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, Wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z dowodem jego 
przekazania właściwemu organowi (pieczęć potwierdzająca wpływ do 
właściwego organu) oraz potwierdzenia, że organ ten nie wniósł 
sprzeciwu w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia. O tym, że 
organ nie wniósł sprzeciwu świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) 
właściwego Organu , że nie zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia 
robót wskazanych w zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. 
Zgłoszenie jest ważne 2 lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

 

10 pkt. 

 

8.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 
decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania decyzji 
administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

9 

Poziom 

zaangażowanych 

środków własnych 

9.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. 

 

81 pkt. 

 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu 

szczegółowego 2.2.  

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

2. Efekty realizacji operacji 
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Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

 Wykorzystanie kaszubskiej tradycji rybackiej 

w ramach realizacji operacji; 

 

 Efekty operacji umożliwiają aktywny 

bezpośredni kontakt grup docelowych z 

kaszubską tradycją rybacką (produkty 

operacji mają charakter interaktywny); 

 

 Wykorzystanie w ramach operacji 

różnorodnych form prezentowania 

kaszubskiej tradycji (rzemiosła, sztuki, 

obyczajów);  

 

 

Kryteria efektów realizacji operacji bezpośrednio 

wynikają z kluczowych zdefiniowanych w analizie 

SWOT sił potencjału LGR Kaszuby: 

 S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset 

lat) powiązana z tradycją Kaszubów. 

 

Wykorzystanie ww. silnej strony potencjału LGR 

Kaszuby zapewni efektywniejsze osiągnięcie celów 

LSROR 

 Operacja ma pozytywny wpływ na 

środowisko. 

 

 

Dodatkowo kryteria efektów operacji są bezpośrednią 

odpowiedzią na słabości potencjału LGR Kaszuby: 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej 

degradacji ekosystemu wód. Rosnące 

zanieczyszczenie wód spowodowane zrzutem 

ścieków z gospodarstw leżących blisko linii 

brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem okresowego 

niedotlenienia (przyduchy),   kwitnień wody 

(lipiec, sierpień) i  powstaniem stref 

beztlenowych (stałych oraz okresowych);  

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na 

obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 
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9.2. 5. Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 2.3. - 

„Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez restrukturyzację i reorientację działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1 Wnioskodawca 

1.1.Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie 

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został 

wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach 

wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 2.3. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

 

10 pkt. 

2 

Znaczenie operacji 

dla rozwoju 

sektora rybackiego 

lub ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

 

*punktowane są operacje wpływające bezpośrednio na 
zwiększenie spożycia ryb wyławianych na obszarze LSROR 
poprzez handel lub/i świadczenie usług w szczególności w n/w 
branżach: 
-sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków  
-działalność usługowa związana z wyżywieniem  
-rybactwo i wędkarstwo w wodach śródlądowych 
-chów i hodowla ryb 
-przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

 

Przyznanie punktów za spełnianie kryterium możliwe jest w 

przypadku, gdy Wnioskodawca uzasadni jaki wpływ będzie miała 

planowana do realizacji operacja na zwiększenie spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

5 pkt. 

3 
Innowacyjność 
operacji 

3.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas nieoferowanego / produkowanego na 
obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na 
obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

e) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno - 
komunikacyjnych. 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

lub  

4 pkt 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

 

3.2. Kształcenie powoduje nabycie nowych kwalifikacji 
potwierdzonym certyfikatem i/lub świadectwem 

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

4 

Zastosowane 
wskaźniki produktu 
dla operacji. 

  

4.1. Liczba budynków podlegających budowie, przebudowie lub 
rozbiórce [wartość – liczba] 

Punktacja:  

- nie wskazano wartości – 0 pkt 

- 1  i więcej obiektów – 10 pkt 

 

10 pkt. 

5 

Zastosowane 
wskaźniki rezultatu 
dla operacji  

 

5.1. Liczba osób, które ukończyły kursy, szkolenia, staże i inne 
formy kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji 
zawodowych [wartość – liczba osób] 

Punktacja: 

- nie wskazano wartości – 0 pkt 

- 1 osoba  – 4 pkt 

- 2 osoby   - 6 pkt. 

- 3 i więcej osób – 8 pkt 
38 pkt. 

5.2. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 
koniec projektu (na podstawie tabeli IV – 1 wniosku o 
dofinansowanie) - maksymalnie 30 pkt. [wartość – liczba osób] 

Punktacja: 

- nie wskazano wartości – 0 pkt. 

- 1 osoba -10 pkt. 

- 2 osoby -20 pkt. 

- 3 osoby i więcej – 30 pkt. 

6 
Racjonalność 

budżetu 

6.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 

zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 

swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch 

ofertach dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 6.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu 

ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 

wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 

pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej 

ofercie dołączonej do wniosku. Oferta musi zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.] 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

6.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty 

nie zawierają cen jednostkowych odnoszących się do 

odpowiednich pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie 

dołączono ofert do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja: 0 pkt.] 

7 

Przygotowanie 

(formalno – 

prawne) operacji 

do realizacji 

7.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O 
ostateczności świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że 
decyzja jest ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się 
decyzji minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę tj. zaświadczenie stosownego organu 
potwierdzającego, że decyzja nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia 
budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z 
dowodem jego przekazania właściwemu organowi (pieczęć 
potwierdzająca wpływ do właściwego organu) oraz potwierdzenia, 
że organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od 
dokonania zgłoszenia. O tym, że organ nie wniósł sprzeciwu 
świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) właściwego Organu , że nie 
zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia robót wskazanych w 
zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. Zgłoszenie jest ważne 2 
lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt. 

7.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 
decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania decyzji 
administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

8 

Poziom 

zaangażowanych 

środków własnych 

8.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

 

97 pkt. 

 

 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie  w zakresie celu 

szczegółowego 2.3. 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT 

2. Efekty realizacji operacji 

 

 

 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 122 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT 

 Utworzenie nowych miejsc pracy poza 

sektorem rybackim; 

 

 Operacja obejmuje udział w kursach, 

szkoleniach, studiach, stażach i innych 

formach kształcenia mającego na celu 

zmianę kwalifikacji zawodowych poza 

sektorem rybackim; 

 

 Operacja nawiązuje do kaszubskiej tradycji 

rybackiej 

 

Kryteria efektów operacji są bezpośrednią odpowiedzią 

na słabości (SŁ.) potencjału LGR Kaszuby:  

 SŁ.7. Utrudniony dostęp do środków 

finansowych na rozwój rodzinnych 

przedsiębiorstw (trudny dostęp do dotacji i 

kredytów); 

 

 

 

Kryterium efektów realizacji operacji bezpośrednio 

wynika z kluczowych zdefiniowanych w analizie SWOT 

sił (S.) potencjału LGR Kaszuby: 

 S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset 

lat) powiązana z tradycją Kaszubów 

 

 

 

 Operacja ma pozytywny wpływ na 

środowisko- zdefiniowano sposób usuwania 

ścieków, spływów i odpadów, które będą 

powstawać w okresie wdrażania inwestycji 

oraz jej funkcjonowania  realizowanej w 

ramach operacji; 

 

 

Kryterium efektów operacji są bezpośrednią 

odpowiedzią na słabości (SŁ.) potencjału LGR Kaszuby: 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej 

degradacji ekosystemu wód. Rosnące 

zanieczyszczenie wód spowodowane zrzutem 

ścieków z gospodarstw leżących blisko linii 

brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem okresowego 

niedotlenienia (przyduchy),   kwitnień wody 

(lipiec sierpień) i  powstaniem stref 

beztlenowych (stałych oraz okresowych); 

 

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na 

obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 
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9.2.6.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 3.1. - 

„Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców LGR, w szczególności na 

obszarach zależnych od rybactwa” 

 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1.Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

 

15 pkt. 
1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do 

dofinansowanie lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę 

nie został wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w 

ramach wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 3.1. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

2 

Znaczenie operacji 

dla rozwoju 

sektora rybackiego 

lub ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje 

wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie 

spożycia ryb 

wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

5 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej 

operacji zasady 

partnerstwa 

międzysektoroweg

o 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa 

sektory (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

5 pkt. 

4 

Innowacyjność 
operacji 

 

 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas nieoferowanego /produkowanego 
na obszarze objętym LSROR, 

i/lub 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na 
obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSROR,  

4 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

i/lub 

e) wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-
komunikacyjnych.  

[punktacja: 0 pkt. lub 4 pkt.] 

5 

Zastosowane 

wskaźniki produktu 

dla operacji. 

5.1. Liczba nowo powstałych miejsc świadczących usługi 

dostępu do sieci Internet [wartość- liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

8 pkt. 

5.2. Liczba obiektów turystycznych, rekreacyjno- sportowych 

lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona 

działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 ze zm.) 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych [wartość- 

liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

5.3. Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 

objętych wojewódzką ewidencją zabytków poddanych 

remontowi, odbudowie lub przebudowie [wartość- liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

5.4. Liczba obiektów małej architektury służących wykonywaniu 

działalności związanej z transportem, poddanych budowie, 

przebudowie, remontowi lub odbudowie [wartość- liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 2 pkt.] 

6 

Zastosowane 

wskaźniki rezultatu 

dla operacji. 

6.1. Liczba miejscowości poddanych projektowi rewitalizacji 

[wartość- liczba] 

[punktacja: 0 pkt. lub 6 pkt.] 

6 pkt. 

7 
Racjonalność 

budżetu 

7.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 

zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 

swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch 

ofertach dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 
7.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono 

kosztorysu ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – 

finansowym (budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w 

dołączonej do wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać 

cenę jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej 

ofercie dołączonej do wniosku. Oferta musi zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

[punktacja: 0pkt. lub 5 pkt.] 

7.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty 

nie zawierają cen jednostkowych odnoszących się do 

odpowiednich pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie 

dołączono ofert do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja: 0p kt.] 

8 

Przygotowanie 

(formalno – 

prawne) operacji 

do realizacji 

8.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O 
ostateczności świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, 
że decyzja jest ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia 
się decyzji minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę tj. zaświadczenie stosownego organu 
potwierdzającego, że decyzja nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia 
budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz 

z dowodem jego przekazania właściwemu organowi (pieczęć 
potwierdzająca wpływ do właściwego organu) oraz 
potwierdzenia, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 
dni od dokonania zgłoszenia. O tym, że organ nie wniósł 
sprzeciwu świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) właściwego 
Organu , że nie zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia robót 
wskazanych w zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. 
Zgłoszenie jest ważne 2 lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt. 

8.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga 
uzyskiwania decyzji administracyjnych ani dokonywania 
zgłoszenia, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia 
oświadczenia, iż realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 

decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

9 

Poziom 

zaangażowanych 

środków własnych 

9.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu 

własnego wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

77 pkt. 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie zgodnych z 

typem operacji określonych w Rozporządzeniu §1. pkt.1) a) w zakresie celu szczegółowego 3.1. 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

2. Efekty realizacji operacji 
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Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

 

 Operacja przyczynia się do poprawy jakości 

oferty turystycznej na obszarze LSROR 

 

 

 

Kryteria wykorzystują silne strony potencjału LGR: 

 S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - 

atrakcyjność turystyczna dla wędkarzy oraz 

wypoczynku rodzinnego, bliska odległość na 

łowiska z Trójmiasta.   

 Operacja ma pozytywny wpływ na 

środowisko. 

 

 

Kryteria efektów operacji są bezpośrednią odpowiedzią 

na słabości potencjału LGR Kaszuby: 

 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej 

degradacji ekosystemu wód. Rosnące 

zanieczyszczenie wód spowodowane zrzutem 

ścieków z gospodarstw leżących blisko linii 

brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem okresowego 

niedotlenienia (przyduchy),   kwitnień wody 

(lipiec sierpień) i  powstaniem stref 

beztlenowych (stałych oraz okresowych); 

 

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na 

obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 
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9.2.7.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie zgodnych z typem operacji określonych 

Rozporządzeniem „§1. pkt.1) a) w zakresie celu szczegółowego 3.2. - „Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej obszaru LGR poprzez rozwój małej infrastruktury turystycznej”. 

 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1.Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

15 pkt. 

 1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie  

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został 

wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach 

wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 3.2. 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

2 

Znaczenie 

operacji dla 

rozwoju sektora 

rybackiego lub 

ograniczenia 

zjawiska zaniku 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

*punktowane są 

operacje 

wpływające 

bezpośrednio na 

zwiększenie 

spożycia ryb 

wyławianych na 

obszarze LSROR 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 
wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

5 pkt. 

3 

Wykorzystanie w 

planowanej 

operacji zasady 

partnerstwa 

międzysektorowe

go 

3.1. W realizacje operacji są zaangażowane co najmniej dwa 

sektory (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny). 

[punktacja: 0 pkt. lub 5 pkt.]   

5 pkt. 

4 

Innowacyjność 

operacji 

 

 

4.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na 
obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR,  

i/lub  

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na 
obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 

4 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

stosowanych na obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

e)wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – 
komunikacyjnych.  

[punktacja: od 0 pkt. lub 4 pkt.] 

5 

Zastosowane 

wskaźniki 

produktu dla 

operacji. 

5.1. Liczba obiektów małej infrastruktury (w szczególności: 

przystani, kąpielisk (miejsc do kąpieli), punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk 

i stanowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej) 

[wartość – liczba] 

[punktacja: od 0 pkt. lub 2 pkt.] 

2 pkt. 

6 

Zastosowane 

wskaźniki 

rezultatu dla 

operacji 

6.1. Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub 

przebudowanych obiektów małej infrastruktury (w szczególności: 

przystani, kąpielisk (miejsc do kąpieli), punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk 

i stanowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej )  

[wartość – liczba] 

Punktacja: 

- brak wskazania  wartości – 0 pkt 

- od 1 do 2 obiektów – 4 pkt 

- od 3 do  5  obiektów –  8 pkt 

- od 6 do 8 obiektów – 12 pkt. 

- od 9 do 11 obiektów – 16 pkt..  

 - powyżej 11 obiektów – 18 pkt 

18 pkt. 

7 
Racjonalność 

budżetu 

7.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 

zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 

swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch 

ofertach dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: od 0 pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 7.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu 

ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 

wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 

pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej 

ofercie dołączonej do wniosku. Oferta musi zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: od 0 pkt. lub 5 pkt.] 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 

7.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty 

nie zawierają cen jednostkowych odnoszących się do 

odpowiednich pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie 

dołączono ofert do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja: od 0 pkt.] 

8 

Przygotowanie 

(formalno – 

prawne) operacji 

do realizacji 

8.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O 
ostateczności świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że 
decyzja jest ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się 
decyzji minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę tj. zaświadczenie stosownego organu 
potwierdzającego, że decyzja nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia 
budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z 
dowodem jego przekazania właściwemu organowi (pieczęć 
potwierdzająca wpływ do właściwego organu) oraz potwierdzenia, 
że organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od 
dokonania zgłoszenia. O tym, że organ nie wniósł sprzeciwu 
świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) właściwego Organu , że nie 
zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia robót wskazanych w 
zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. Zgłoszenie jest ważne 2 
lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt 

8.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 
decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania decyzji 
administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

9 

Poziom 

zaangażowanych 

środków 

własnych 

9.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

79 pkt. 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu 

szczegółowego 3.2.  

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

2. Efekty realizacji operacji  
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 Operacja przyczynia się do 

poprawy jakości oferty 

turystycznej na obszarze 

LSROR; 

 

 Inwestycje realizowane w 

ramach operacji wprost 

nawiązują do kaszubskiej 

tradycji rybackiej; 

 

Kryteria wykorzystują silne strony potencjału LGR: 

 S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - atrakcyjność 

turystyczna dla wędkarzy oraz wypoczynku rodzinnego, 

bliska odległość na łowiska z Trójmiasta.   

 

Kryterium efektów realizacji operacji bezpośrednio wynika z 

kluczowych zdefiniowanych w analizie SWOT sił potencjału LGR 

Kaszuby: 

 S.1. Długa tradycja rybaczenia (od kilkuset lat) powiązana 

z tradycją Kaszubów. 

 Operacja na pozytywny wpływ 

na środowisko. 

 

 

Kryterium efektów operacji są bezpośrednią odpowiedzią na 

słabości potencjału LGR Kaszuby: 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej degradacji 

ekosystemu wód. Rosnące zanieczyszczenie wód 

spowodowane zrzutem ścieków z gospodarstw leżących 

blisko linii brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem okresowego niedotlenienia 

(przyduchy),   kwitnień wody (lipiec, sierpień) i  

powstaniem stref beztlenowych (stałych oraz 

okresowych); 

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na obszarze 

bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 

 

 

9.2.8.  Kryteria wyboru operacji dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu szczegółowego 3.3 - 

„Rozwój sektora usług na rzecz społeczności LGR, w szczególności na obszarach zależnych od 

rybactwa”. 

 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Wnioskodawca 

1.1.Beneficjentem operacji jest osoba prowadząca działalność 

rybacką lub osoba, która utraciła miejsce pracy w tym sektorze. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.] 

 

20 pkt. 1.2. Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się do dofinansowanie  

lub żaden wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został 

wybrany, przez LGR Kaszuby, do finansowania w ramach 

wyborów operacji w zakresie celu szczegółowego 3.3. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10 pkt.]   

 

2 

Znaczenie operacji 

dla rozwoju 

sektora rybackiego 

lub ograniczenia 

zjawiska zaniku 

2.1. Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

[punktacja: 0 lub 5 pkt.]   

Punktacja: 
a) Operacja nie przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

5 pkt. 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 131 

L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

tego sektora na 

obszarze objętym 

LSROR* 

 

wyławianych na obszarze LSROR– 0 pkt 

b) Operacja przyczynia się do zwiększenia spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR– 5 pkt  

 

*punktowane są operacje wpływające bezpośrednio na 
zwiększenie spożycia ryb wyławianych na obszarze LSROR 
poprzez handel lub/i świadczenie usług w szczególności w n/w 
branżach: 
-sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków  
-działalność usługowa związana z wyżywieniem  
-rybactwo i wędkarstwo w wodach śródlądowych 
-chów i hodowla ryb 
-przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 
 

Przyznanie punktów za spełnianie kryterium możliwe jest w 

przypadku, gdy Wnioskodawca uzasadni jaki wpływ będzie miała 

planowana do realizacji operacja na zwiększenie spożycia ryb 

wyławianych na obszarze LSROR 

3 
Innowacyjność 

operacji 

3.1. Innowacyjność operacji może polegać na:  

a) wytworzeniu nowej usługi lub produktu (w tym 
turystycznego), dotychczas nieoferowanego/produkowanego na 
obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

b) zastosowaniu nowych sposobów organizacji lub zarządzania, 
wcześniej niestosowanych na obszarze objętym LSROR,  

i/lub  

c) zrealizowaniu inwestycji, jakiej dotychczas nie było na 
obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

d) nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów również 
kulturowych i historycznych oraz surowców, wcześniej nie 
stosowanych na obszarze objętym LSROR,  

i/lub 

e)wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – 
komunikacyjnych.  

[punktacja: od 0 pkt. lub 4 pkt.] 

4 pkt 

4 

Zastosowane 

wskaźniki produktu 

dla operacji. 

4.1. Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw [wartość – liczba] 

[punktacja: od 0 pkt. lub 2 pkt.] 

4 pkt. 4.2. Liczba nowych usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa [wartość – liczba] 

[punktacja: od 0 pkt. lub 2 pkt.] 

5 

Zastosowane 

wskaźniki rezultatu 

dla operacji. 

5.1. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 

koniec projektu (na podstawie tabeli IV – 1 wniosku o 

dofinansowanie) [wartość – liczba osób] 

Punktacja: 

0 osób – 0 pkt. 

1 osoba -10 pkt. 

2 osoby -20 pkt 

3 osoby i więcej - 30pkt 

 

30 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

6 
Racjonalność 

budżetu 

6.1. W przypadku robót budowalnych - odpowiednie pozycje w 

zestawieniu rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji mają 

swoje odzwierciedlenie w dołączonym do wniosku kosztorysie.  

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dwóch 

ofertach dołączonych do wniosku. Oferty muszą zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: od 0 pkt. lub 10 pkt.] 

10 pkt. 

6.2. W przypadku robót budowalnych – nie dołączono kosztorysu 

ale odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie w dołączonej do 

wniosku jednej ofercie. Oferta musi zawierać cenę jednostkową 

pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

i/Lub 

W przypadku zakupów (np. sprzętu, wyposażenia itp.) 

odpowiednie pozycje w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

(budżecie) operacji mają swoje odzwierciedlenie tylko w jednej 

ofercie dołączonej do wniosku. Oferta musi zawierać cenę 

jednostkową pozycji wskazanych w budżecie operacji. 

[punktacja: od 0 pkt. lub 5 pkt.] 

6.3. Do wniosku nie dołączono kosztorysu albo ofert albo oferty 

nie zawierają cen jednostkowych odnoszących się do 

odpowiednich pozycji wskazanych w budżecie operacji albo nie 

dołączono ofert do co najmniej jednej pozycji w zestawieniu 

rzeczowo – finansowym (budżecie) operacji 

[punktacja: od 0 pkt.] 

7 

Przygotowanie 

(formalno – 

prawne) operacji 

do realizacji 

7.1. Operacja uznawana jest za przygotowaną do realizacji w 
następujących sytuacjach: 

a) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne decyzje, poświadczone 
przez organ, który je wydał, że są one ostateczne. O 
ostateczności świadczy pieczęć właściwego organu na decyzji, że 
decyzja jest ostateczna. Jeśli od momentu uprawomocnienia się 
decyzji minęło więcej niż 3 lata. Wnioskodawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualność 
pozwolenia na budowę tj. zaświadczenie stosownego organu 
potwierdzającego, że decyzja nie wygasła – 10 pkt. 

b) W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zgłoszenia 
budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedłożenia dokonanego zgłoszenia wraz z 
dowodem jego przekazania właściwemu organowi (pieczęć 
potwierdzająca wpływ do właściwego organu) oraz potwierdzenia, 
że organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od 
dokonania zgłoszenia. O tym, że organ nie wniósł sprzeciwu 
świadczy adnotacja (na zgłoszeniu) właściwego Organu , że nie 
zgłasza on sprzeciwu do prowadzenia robót wskazanych w 
zgłoszeniu lub stosowne zaświadczenie. Zgłoszenie jest ważne 2 
lata – 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. lub 10] 

10 pkt. 
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L.p. Kryterium Definicja kryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

7.2 W przypadku gdy realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania 
decyzji administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż 
realizacja operacji nie wymaga uzyskiwania decyzji 
administracyjnych ani dokonywania zgłoszenia – 5 pkt. 

 [punktacja: 0 pkt. lub 5] 

8 

Poziom 

zaangażowanych 

środków własnych 

8.1. Za każdy procent większego niż minimalny wkładu własnego 

wnioskodawcy - 1 punkt, ale nie więcej niż 10 pkt. 

[punktacja: 0 pkt. do 10 pkt.] 

10 pkt. 

Maksymalna liczba przyznanych punktów 

Projekt zostanie wybrany do realizacji, gdy uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. 

 

93 pkt. 

 

 

Odniesienie kryteriów oceny operacji do wyników analizy SWOT dla wniosków o dofinansowanie w zakresie celu 

szczegółowego 3.3. 

Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

2. Efekty realizacji operacji 

 

 

 

Kryteria efektów operacji są bezpośrednią odpowiedzią 

na słabości potencjału LGR Kaszuby: 

 SŁ.7. Utrudniony dostęp do środków 

finansowych na rozwój rodzinnych 

przedsiębiorstw (trudny dostęp do dotacji i 

kredytów) 

 

Kryteria wykorzystują silne strony potencjału LGR: 

 S.4. Bardzo dobra lokalizacja obszaru LGR - 

atrakcyjność turystyczna dla wędkarzy oraz 

wypoczynku rodzinnego, bliska odległość na 

łowiska z Trójmiasta.   

 Wpływ operacji na wzrost zatrudnienia; 

 

 

 

 

 

 

 Wprowadzenie nowych usług na obszarze 

LSROR 

- Nowa usługa w skali gminy z obszaru LSROR; 

- Nowa usługa w skali obszaru LSROR; 

 Operacja ma pozytywny wpływ na 

środowisko. 

 

 

Kryterium efektów operacji są bezpośrednią 

odpowiedzią na słabości potencjału LGR Kaszuby: 

 SŁ.1. Niebezpieczeństwo nieodwracalnej 

degradacji ekosystemu wód. Rosnące 

zanieczyszczenie wód spowodowane zrzutem 

ścieków z gospodarstw leżących blisko linii 

brzegowej oraz spływem zanieczyszczeń z pól. 

Skutkuje to efektem okresowego 

niedotlenienia (przyduchy),   kwitnień wody 

(lipiec, sierpień) i  powstaniem stref 
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Kryterium oceny operacji Odniesienie do wyników analizy SWOT  

beztlenowych (stałych oraz okresowych); 

 SŁ.2. Brak systemu usuwania odpadów na 

obszarze bezpośredniej zlewni jezior i rzek. 
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10. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSROR. 

 

Pomysł powołania Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby powstał w grupie osób związanych z rybactwem oraz 

kulturą i tradycją kaszubską. Trwający od wielu lat proces rozwoju kultury kaszubskiej, szczególnie w wymiarze 

języka, sztuki ludowej i folkloru spowodował wzrost zainteresowania kaszubską tradycją rybactwa 

śródlądowego. Tradycyjne zajęcia rybackie były od wieków elektem tożsamości lokalnych społeczności oraz 

źródłem utrzymania. Wokół „rybaczenia” tworzył się język i obyczaj. Rybak na jeziorze stał się elementem 

krajobrazu Szwajcarii Kaszubskiej. Niestety procesy cywilizacyjne i degradacja środowiska naturalnego 

stanowią zagrożenie dla charakteru kulturowego i gospodarczego obszaru.  

W tej sytuacji potrzeba zachowania rybactwa jako elementu kulturowego oraz istotnego źródła dochodów dla 

autochtonicznych mieszkańców stała się inspiracją do stworzenia grupy inicjatywnej.  

W skład tej grupy weszli rybacy od pokoleń gospodarujący na wodach Pojezierza Kaszubskiego, działacze 

organizacji kaszubskich oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Burmistrz Mirosława Lehman zachęciła do 

partnerstwa dodatkowo 5 gmin (Sierakowice, Chmielno, Somonino, Stężyca, Sulęczyno) oraz Fundację 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy. W porozumieniu z partnerami do współpracy zaproszono Powiat Kartuski i 

Gminę Przodkowo. Idea zawiązania partnerstwa stała się przedmiotem dyskusji wśród władz samorządowych 

ww  gmin  na spotkaniach odbywających się w lipcu i sierpniu 2009 r. 

Grupa inicjatywna przeprowadziła serię spotkań i rozmów. Krąg osób zainteresowanych stworzeniem LSROR 

poszerzono o reprezentujących wędkarzy organizację Polski Związek Wędkarski. Dzięki temu skład grupy 

zmienił się w sposób adekwatny do obecnego charakteru sektora rybackiego, gdzie dominują rybacy i 

wędkarze.  

Działania te pozwoliły na zapewnienie właściwego składu grupy inicjatywnej, w której znaleźli się 

przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.  

W celu poinformowania o inicjatywie powołania LGR podjęto następujące działania: 

 Spotkania z rybakami, wędkarzami i przedstawicielami organizacji wędkarskich 

 Spotkania z przedstawicielami firm sektora rybackiego, 

 W porozumieniu z władzami samorządowymi wyznaczono w gminach i starostwie osoby 

(koordynatorzy gminni), których zadaniem było informowanie o inicjatywie powołania LGR; 

 Spotkania z właścicielami jezior; 

 Spotkania Oddziałów Gminnych Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 

 Informacja dla lokalnych i regionalnych mediów (Express Kaszubski, Kartuzy Info – portal internetowy, 

Polska – Dziennik  Bałtycki) 

 Informacja o inicjatywie LGR przekazywano przy użyciu tradycyjnych form komunikacji: kaszubska 

kleka, spotkania z sołtysami, zebrania parafialne. 

 

Ww działania były prowadzone jesienią 2009 i doprowadziły do powstania grupy założycielskiej, liczącej 59 

osób. Ta grupa w dniu 16 października 2009 podjęła decyzję o powołaniu Lokalnej Grupy Rybackiej o nazwie: 

Kaszuby. 

Proces i sposób powstawania LGR i LSROR został zaprezentowany zainteresowanym osobom podczas serii 

szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie Agrolinia. Szkolenia prowadzone przez trenerów „Agrolinii”, 

odbywały się w dniach 25 września oraz 12, 20 i 24 października 2009 r., w siedzibie Kaszubskiego 

Uniwersytetu Ludowego. Łącznie wzięło w nich udział 55 uczestników, z czego 26 uzyskało certyfikat 

potwierdzający zdobycie wiedzy na temat osi 4 PO RYBY. 
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Publikacje dotyczące tworzenia LGR i LSROR 

Tytuł publikacji Miejsce publikacji Data 

publikacji 

Rusza Lokalna Grupa Rybacka Kartuski Kurier 29.09.2009 

Powstała pierwsza lokalna grupa rybacka Portal internetowy Express Kaszubski 

http://expresskaszubski.pl  

17.10.2009 

Rybacy jeziorni z Kaszub mają swoją grupę Polska Dziennik Bałtycki 19.10.2009 

Rybacy jeziorni chcą zdobywać pieniądze Portal internetowy Express Kaszubski 

http://expresskaszubski.pl  

20.10.2009 

Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój 

rybołówstwa 

Portal internetowy Kartuzy Info 

http://kartuzy.info  

22.10.2009 

Grupa Rybacka zaprasza na spotkania w 

gminach 

Tygodnik Kartuzy 23.10.2009 

Chrapka na miliony Euro Express Powiatu Kartuskiego 29.10.2009 

Gmina Sierakowice przystąpiła do Lokalnej 

Grupy Rybackiej Kaszuby 

Wiadomości Sierakowickie 11.11.2009 

Rybołówstwo jeziorne na topie Polska Dziennik Bałtycki 18.02.2010 

Grupa Rybacka nabiera kształtów Kartuski Kurier 16.02.2010 

 

Podstawę do opracowania LSROR, a w szczególności jednego z jej podstawowych elementów, jakim jest analiza 

SWOT, stanowiły serie spotkań informacyjno – konsultacyjnych z mieszkańcami 7 gmin, w które w znaczący 

sposób zaangażowani byli koordynatorzy gminni.  

Od samego początku członkowie stowarzyszenia zadecydowali, że najważniejszym elementem przygotowywanej 

strategii będzie seria konsultacji społecznych z reprezentantami społeczności lokalnych, a w szczególności 

rybaków i wędkarzy, prowadzonych w formie warsztatów i dyskusji. 

 

 

 

 

 

Spotkanie gminne w Chmielnie w dniu 16.12.2009 r. 

 

 

 

 

http://expresskaszubski.pl/
http://expresskaszubski.pl/
http://kartuzy.info/
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Schemat konstruowania LSROR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania w gminach (warsztaty planowania) 

Data spotkania Miejsce spotkania Uczestnicy spotkania Liczba osób 

14.12.2009 r. Sierakowice Mieszkańcy Gminy 

Sierakowice i Sulęczyno 

23 

15.12.2009 Kartuzy Mieszkańcy Gminy Kartuzy 

i Przodkowo 

28 

16.12.2009 Chmielno Mieszkańcy Gminy 

Chmielno, Stężyca i 

Somonino 

26 

 

W celu zapewnienia reprezentatywności sektora rybackiego w procesie planowania LSROR 

zorganizowano specjalne spotkania z wędkarzami i rybakami. Ze względu na istniejący naturalny 

konflikt interesów między rybakami i wędkarzami, w pierwszym etapie zorganizowano spotkania 

oddzielnie dla rybaków i wędkarzy. 

Następnie zorganizowano wspólne posiedzenie, podczas którego skonfrontowano wnioski z obu 

spotkań. Wnioski z tego spotkania przesądziły o określeniu czynników analizy SWOT: siły i słabości, 

szans i zagrożeń.  

Wyniki te zostały poddane redukcji na spotkaniach wspólnych rybaków, wędkarzy, właścicieli jezior, 

firm rybackich, samorządów. 

 

Spotkania z wędkarzami i rybakami 

Data spotkania Miejsce spotkania Uczestnicy spotkania Liczba osób 

11.01.2010 r. Wieżyca Spotkanie z rybakami 14 

12.01.2010 r. Wieżyca Spotkanie z wędkarzami 16 

LSROR 

Analiza SWOT.  

Analiza pola sił 

Wybór strategii 

realizacji LSROR 

Gromadzenie danych z 

gmin 

Gminne warsztaty 

planowania 

(mieszkańcy) 

Warsztaty 
ponadgminne 

(rybacy, wędkarze, 
eksperci gminni i 

powiatowi) 

Zebranie i 

opracowanie 

wniosków 
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18.01.2010 r. Wieżyca Spotkanie wędkarzy i 

rybaków 

16 

W procesie gromadzenia danych wykorzystano również kwestionariusze ankiet adresowane do gmin LGR oraz 

Starostwa Powiatowego, a dotyczące potrzeb inwestycyjnych w obszarze poszczególnych typów operacji. 
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11. PLANOWANE DZIAŁANIA LGR ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM LSROR, W TYM 

PODANIE TERMINÓW KONKURSÓW NA WYBÓR OPERACJI DO REALIZACJI, W 

RAMACH WDRAŻANIA LSROR. 

 

Rozpoczęcie realizacji LSROR planowane jest na III i IV kwartał 2010. IV kwartał zostanie poświęcony na 

przygotowanie do wdrożenia LSROR, w tym na: 

 nabór personelu,  

 przygotowanie zaplecza administracyjnego, 

 rozpoczęcie przygotowywania mieszkańców LGR do korzystania z możliwości, jakie oferuje LSROR. 

Zakładamy, że prowadzona będzie akcja informacyjno- promocyjna adresowana do całej społeczności lokalnej i 

wykorzystująca dostępne i skuteczne kanały dotarcia, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów 

zapewniających zaangażowanie i aktywność samych mieszkańców.  

Proces wdrażania LSROR oraz informowania o działalności LGR będzie realizowany w oparciu o dostępne na 

obszarze LSROR środki komunikacji społecznej. Nadrzędnym celem tych działań będzie zapewnienie 

powszechnej dostępności do informacji dla jak najszerszej grupy osób. Przygotowanie działań informacyjnych i 

promocyjnych LGR będzie podporządkowane zasadom:  zrozumiałości, systematyczności i aktualności. 

Przewidujemy następujące typy działań: 

 bezpośrednie spotkania, 

 wykorzystanie lokalnych mediów, 

 zorganizowanie głównego punktu informacyjnego przy LGR oraz gminnych punktów informacyjnych, 

 wykorzystanie Internetu, 

 kościelne ogłoszenia parafialne, 

 akcje plakatowe i ulotkowe. 

 

Zaplanowano m.in.: 

 Opracowanie streszczenia LSROR zawierającego informacje o celach LSROR, budżecie, harmonogramie 

ogłaszania konkursów wraz z charakterystyką dotyczącą przebiegu naboru wniosków, procedur oraz 

kryteriów wyboru projektów, 

 Spotkania z mieszkańcami obszaru LGR, w tym przede wszystkim z potencjalnymi beneficjentami 

wdrażanych w ramach LSROR rodzajów operacji, 

 Udzielanie bezpośrednich informacji w Punkcie Informacyjnym LGR, 

 Zamieszczanie ogłoszeń o głównych wydarzeniach w działalności LGR w tym przede wszystkim o 

ogłoszeniu naborów wniosków, organizacji spotkań i szkoleń itp., 

 Zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli lokalnej i regionalnej prasy w pracach LGR oraz 

informowaniu tych mediów o najważniejszych wydarzeniach, 

 Druk plakatów i ulotek o działalności LGR – przygotowane materiały będą udostępnianie i szeroko 

rozpowszechnianie wśród potencjalnych beneficjentów, w instytucjach działających na terenie LGR, 

przy okazji organizowanych spotkań społeczności lokalnej: rad gmin, spotkań sołeckich, branżowych 

wydarzeń, itp., 

 Strona internetowa LGR zawierać będzie najnowsze informacje i aktualności dotyczące wdrażania 

LSROR w tym: 

 aktualności, terminy konkursów, wynikach konkursów, terminach i zakresie organizowanych 

spotkań itp. 

 dokumenty dotyczące wdrażania LSROR w tym przede wszystkim: tekst LSROR w formacje do 

ściągnięcia, akty prawne, wzory wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcjami, wzory innych 

dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie i w procedurze odwołania, 
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 pytania i odpowiedzi – przykłady najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów dotyczących 

wdrażania LSROR i odpowiedzi na nie,  

 dane dotyczące funkcjonowania LGR, dane kontaktowe, 

 funkcję RSS umożliwiającą przesyłanie nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez 

użytkownika RSS stronach. W ten sposób użytkownicy strony LGR będą otrzymywali 

systematycznie najnowsze informacje o wdrażaniu LSROR, 

 bieżące dokumenty sprawozdawcze z realizacji działań w zakresie typu operacji: Funkcjonowanie 

LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy 

międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. 

 

Rozpoczęcie naborów wniosków przewidziano na 2011 rok. Przewiduje się realizację naborów wniosków w 

ramach każdego rodzaju operacji w każdym roku w okresie 2011-2014. 

Terminy konkursów będą uzgadniane we współpracy z przedstawicielami Samorządu Województwa 

Pomorskiego w celu uwzględnienia możliwości administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji 

pośredniczącej we wdrażaniu osi 4 PO Ryby. 

Kluczową rolą LGR jest prowadzenie naborów wniosków oraz ich ocena i dokonanie wyboru w trybie 

konkursowym. Przewidywany jest jeden tryb konkursowy – konkurs zamknięty. 

Harmonogram przewiduje nabory dla wszystkich czterech rodzajów operacji, jakie mogą być wdrażane za 

pośrednictwem LGR, tj: 

1. Nabór wniosków dotyczących operacji przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i 

utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

2. Nabór wniosków dotyczących operacji przyczyniających się do restrukturyzacji i reorientacji 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 

3. Nabór wniosków dotyczących operacji przyczyniających się do podnoszenia wartości produktów 

rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

4. Nabór wniosków dotyczących operacji przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej lub przemysłowej. 
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Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR 

L.P. OŚ PRIORYTETOWA 4 — ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD 

RYBACTWA. ŚRODEK -ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, W TYM: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały 

I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV 

1.  

 
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa  

Konkursy nr: 02,03,04,06,07   X X X  X X     

2.  

 
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem 
Konkurs: 05 

   X X  X      

3.  

 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
Konkursy: 08 

  X X X  X X     

4.  

 
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia, w wyniku klęski 
żywiołowej lub przemysłowej 
Konkurs: 01 

   X X  X X     
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12. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ FUNKCJONOWANIA LGR: 

 

Celem ewaluacji własnej LGR Kaszuby (autoewaluacji) jest dostarczenie rzetelnych i dobrze udokumentowanych 

danych mających usprawnić zarządzanie LGR Kaszuby oraz realizację LSROR a także wspomóc proces 

decyzyjny, w tym poprawę alokacji zasobów finansowych.  

Ewaluacja pozwoli na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron LGR  i realizacji LSROR, może sygnalizować 

pojawiające się problemy, jest narzędziem określenia stopnia zgodności realizacji przedsięwzięć z przyjętymi 

założeniami. 

Dzięki wybraniu odpowiednich kryteriów i elementów ewaluacji, będzie można udzielić odpowiedzi na trzy 

kluczowe pytania ewaluacyjne, sformułowane w „Instrukcji sporządzania LSROR”: 

1. Czy LGR Kaszuby dobrze realizuje LSROR?  

2. Czy realizacja LSROR przebiega zgodnie z założeniami? 

3. Czy funkcjonowanie stowarzyszenia (LGR) przebiega w sposób gwarantujący wypełnianie wszystkich 

nałożonych na nie zadań? 

Ewaluacja prowadzona będzie na różnych poziomach zarządzania LGR, zgodnie z przyjętym statutem i 

regulaminami wewnętrznymi oraz zasadami i procedurami określonymi w LSROR lub wynikającymi z zaleceń 

instytucji zarządzającej.  

Proces oceny własnej będzie transparentny i wzmacniający efektywność działania trójsektorowego 

partnerstwa w ramach LGR Kaszuby. 

Aby odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania ewaluacyjne wybrano odpowiednie kryteria ewaluacyjne 

oraz zdefiniowano elementy podlegające badaniu ewaluacyjnemu. 

Poniższa matryca pokazuje, w jaki sposób przyjęte kryteria ewaluacyjne (trafności, skuteczności, użyteczności) 

pozwolą na udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacyjne. 

 

Model logiczny autoewaluacji (oceny własnej) LGR Kaszuby 

Kluczowe pytania 

ewaluacyjne 

Kryteria autoewaluacji  Elementy 

podlegające 

autoewaluacji  

Pytania szczegółowe 

Czy funkcjonowanie stowarzyszenia 

(LGR) przebiega w sposób gwarantujący 

wypełnianie wszystkich nałożonych na 

nie zadań? 

Trafność (relevance) Kryterium pozwala ocenić 

w jakim stopniu cele LSROR i LGR odpowiadają 

potrzebom i priorytetom obszaru jego realizacji 

oraz interesariuszy  

Programowanie 

Czy i w jakim stopniu działania LGR i jego organów 

odpowiadają dokumentom programowym stowarzyszenia? 

Czy i w jakim stopniu działania i produkty realizacji 

LSROR odpowiadają zdefiniowanym w LSROR potrzebom i 

celom? 

Czy i w jakim stopniu zmiany wynikające z realizacji 

LSROR odpowiadają zdefiniowanym w LSROR potrzebom i 

celom? 

Czy realizacja LSROR przebiega zgodnie 

z założeniami? 

Skuteczność (effectiveness) Kryterium pozwala 

ocenić, do jakiego stopnia cele LSROR 

zdefiniowane na etapie programowania zostały 

osiągnięte. 

Zarządzanie 

W jakim stopniu udaje się zrealizować zaplanowane 

działania i produkty tych działań?  

W jakim stopniu udaje się zrealizować planowane 

działania w wymiarze finansowym?  

Czy funkcjonowanie stowarzyszenia 

(LGR) przebiega w sposób gwarantujący 

wypełnianie wszystkich nałożonych na 

nie zadań? 

Rezultaty 

W jakim stopniu LGR, w tym poprzez realizacje LSROR 

udaje się osiągnąć planowane zmiany wśród Beneficjentów 

i na obszarze LSROR? (będą wykorzystane tabele 

wskaźników celów szczegółowych – rozdz. 5 – na 

poziomie rezultatu i produktu) 

Czy stowarzyszenie dobrze realizuje Użyteczność (utility) Kryterium pozwala ocenić, Zadowolenie beneficjentów W jakim stopniu działania związane z realizacja LSROR są 
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Kluczowe pytania 

ewaluacyjne 

Kryteria autoewaluacji  Elementy 

podlegające 

autoewaluacji  

Pytania szczegółowe 

postawione LSROR?  do jakiego stopnia efekty LSROR odpowiadają 

potrzebom Beneficjentów. 

pozytywnie oceniane przez Beneficjentów?  

W jakim stopniu działania LGR są pozytywnie oceniane 

przez Beneficjentów?  

W jakim stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom 

Beneficjentów? 

Czy realizacja LSROR przebiega zgodnie 

z założeniami? 
Komunikacja 

W jakim stopniu funkcjonuje komunikacja wewnątrz LGR? 

W jakim stopniu funkcjonuje komunikacja z 

Beneficjentami? 

W jakim stopniu funkcjonuje komunikacja z Urzędem 

Marszałkowskim? 

Źródło: opracowanie własne 

 

Elementy oceny własnej LGR oraz ocen własnej LSROR wraz ze źródłami informacji 

Kryteria 

autoewaluacji  

Elementy podlegające autoewaluacji w LGR 

Kaszuby oraz w realizacji LSROR 

Źródła danych 

ilościowych i 

jakościowych: 

Trafność (relevance)  Programowanie 

Poziom zmian wywołanych wybranymi do realizacji operacjami 

w kontekście zakładanych celów strategii, 

Struktura i charakter operacji i odwołań od wyników oceny,  

Liczba, rodzaj i sektor operacji wybranych do dofinansowania 

przez Komitet, instytucje pośredniczące, 

Rozwój LGR Kaszuby (zdolność instytucjonalna i rozwój 

partnerstwa) 
Dokumentacja własna LGR, 

Dane od beneficjentów, 

Dane z instytucji pośredniczących, 

Wyniki badań ankietowych 

Wnioski i uwagi Komisji, 

Wnioski, protokoły kontroli Komisji 

Rewizyjnej, 

Uwagi, wnioski członków stowarzyszenia, 

mieszkańców LGR, 

Wnioski i oceny szefa biura LGR 

Wnioski i oceny z wywiadów i arkuszy 

obserwacji 

Skuteczność  

Zarządzanie 

Prowadzenie naboru wniosków i wybór operacji do 

dofinansowania według określonych kryteriów, 

Rodzaj operacji złożonych przez grupy beneficjentów (sektory) i 

odniesienie do założeń budżetu, 

Terminowość i jakość pracy biura LGR i zatrudnionych 

pracowników, 

Realizacja harmonogramu  konkursów 

Rezultaty 

Poziom zmian wywołanych wybranymi do realizacji operacjami, 

Jakość, skuteczność działań informacyjnych, doradczych, 

szkoleniowych i promocyjnych 

Użyteczność  

Zadowolenie beneficjentów 

Ocena ustalonych kryteriów wyboru wniosków w stosunku do 

celów LSROR i „łatwość” ich oceny przez członków Komitetu, 

Rodzaj operacji złożonych przez grupy beneficjentów (sektory)  

Komunikacja 
Zasięg, jakość, skuteczność działań informacyjnych, doradczych, 

szkoleniowych i promocyjnych 

Źródło: opracowanie własne 
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12.1. Czas, okres i sposób dokonywania pomiaru 

 

Autoewaluacja LSROR będzie mała charakter ewaluacji on- going (tzw. ewaluacja procesu). Oznacza to, że 

gromadzenie danych, analiza i przedstawianie wniosków i rekomendacji będzie towarzyszyć procesowi 

zarządzania LSROR oraz zarządzania LGR Kaszuby w całym okresie realizacji. 

W związku z okresem realizacji strategii proponuje się sporządzenie dwóch raportów ewaluacyjnych, 

przedstawionych w poniższej matrycy ewaluacyjnej. 

 

Charakter, typ i termin oceny własne LGR oraz LSROR 

 

Kryteria 

autoewaluacji 

LSROR 

Zakres 

podmiotowy 

autewaluacji 

Elementy 

podlegające 

autoewaluacji w 

LSROR 

Charakter 

ewaluacji 

Rodzaj raportu 

ewaluacyjnego 

Termin 

realizacji 

Trafność (relevance)  Ewaluacja obejmie 

badaniami kluczowe osoby 

reprezentujące: 

 LGR oraz jego 

organy, 

 Pracowników LGR, 

 Beneficjentów 

LSROR 

Programowanie 

Ewaluacja on-going 

(procesu) 

 

Raport ewaluacji 

śródokresowej 

 

Raport ewaluacji końcowej 

Raporty ewaluacji 

śródokresowej będą 

przedstawiane co roku w 

okresie 2010 - 2015 

 

Raport ewaluacji końcowej 

zostanie przedstawiony w 

2015 r. 

Skuteczność (effectiveness) 

Zarządzanie 

Rezultaty 

Użyteczność (utility)  

Zadowolenie beneficjentów 

Komunikacja 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ewaluacja będzie miała charakter formatywny (kształtujący). Zostanie ona przeprowadzona w oparciu o 

badania empiryczne, w trakcie których gromadzone będą dane ilościowe i jakościowe. 

Źródłem danych ilościowych będą dane z systemu monitoringu opartego na badaniu skwantyfikowanych 

wskaźników produktów i rezultatów LSROR, które zostały przedstawione w rozdziale 5.  

 

Inne narzędzia to: 

 Badanie dokumentacji LGR i jego organów 

 Gromadzenie i analiza danych statystycznych 

 Analiza dokumentów programowych związanych z realizacją PO Ryby 

Dane jakościowe będą gromadzone przy użyciu takich instrumentów, jak: 

 Kwestionariusze ankiet, 

 Arkusze obserwacji, 

 Wywiady 

Wnioski i sugestie płynące z analizy zgromadzonych danych ewaluacyjnych mają wesprzeć LGR w działaniach 

na rzecz poprawy jakości działań i produktów projektu.  

 

12.2. Procedury oceny własnej w ramach działalności statutowych organów LGR Kaszuby 

Procedury oceny własnej organów LGR wynikają wprost ze Statutu i regulaminów przyjętych przez Walne 

Zebranie Członków. 

Walne Zebranie Członków, jako najwyższa władza stowarzyszenia, oceniać będzie przynajmniej raz w roku 

kompleksowo działalność wszystkich organów LGR oraz pracę biura stowarzyszenia na podstawie 

przygotowanych sprawozdań, oceny podejmowanych uchwał, zgłaszanych wniosków i opinii oraz wyników 
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kontroli zewnętrznej. Podejmować będzie stosowne uchwały, w tym o udzielenie absolutorium Zarządowi, oraz 

oceniać efekty merytoryczne i finansowe wdrażania LSROR na wszystkich etapach realizacji. 

Komitet, jako organ, do którego wyłącznej właściwości należeć będzie wybór operacji do dofinansowania w 

ramach wdrożenia LSROR, dokonywać będzie cyklicznej oceny przebiegu konkursów i ich analizy pod względem 

realizacji celów określonych w LSROR. Wnioski w formie oceny uwag i rekomendacji, dotyczące zmian w 

sposobie funkcjonowania LGR, będą przedkładane Zarządowi oraz raportowane na Walnym Zgromadzeniu. 

Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy dokonywać będzie oceny funkcjonowania i rozwoju 

stowarzyszenia, funkcjonowania i organizacji pracy Biura LGR, oceny projektów współpracy, działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych. 

Komisja Rewizyjna jako organ odpowiedzialny za opiniowanie sprawozdania finansowego oraz nadzór i kontrolę 

nad działalnością LGR doraźnie według potrzeb i ewentualnych skarg oraz zgłoszeń członków może zlecać 

kontrolę specjalistyczną oraz współpracować z zewnętrznymi organami kontroli. 

 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 146 

13. SPÓJNOŚĆ LSROR Z DZIAŁANIAMI I OPERACJAMI PLANOWANYMI 

DO REALIZACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR W RAMACH INNYCH 

PROGRAMÓW I STRATEGII. 

 

 

LSROR wpisuje się również w następujące cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

województwa pomorskiego na lata 2007- 2013, którą przedstawiono na poniższym zestawieniu. 

 

Cele i priorytety RPO 

 

 

 

 

 

 

 

Cele  

LSROR 

Podniesienie konkurencyjności i 

innowacyjności gospodarki oraz 

wzrost kompetencji mieszkańców 

Poprawa atrakcyjności 

osiedleńczej i turystycznej 

regionu 

P. 1. Rozwój i 

innowacje w MŚP 

P. 2. 

Społeczeństwo 

wiedzy 

P.5. Środowisko i 

energetyka 

przyjazna 

środowisku 

P.6. 

Atrakcyjność 

turystyczna 

Cel ogólny 1 

Zatrzymanie procesu degradacji  

ekosystemu wód oraz obszaru ich 

bezpośredniej  zlewni. 

  

X X 

Cel ogólny 2 

Zachowanie rybackiego 

charakteru obszaru LGR Kaszuby 

X X  X 

Cel ogólny 3 

Poprawa jakości życia 

społeczności rybackich w oparciu 

o zasadę zrównoważonego 

rozwoju 

X 

 

X 
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13.1. Spójność z celami LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby26 

 

Obszar LGR Kaszuby i LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby pokrywają się w części leżącej w granicach 

powiatu kartuskiego. 

 

Porównanie obszarów LSROR i LGD 

         

Źródło: opracowanie własne 

 

Celem Osi 4 Leader PO Rozwój obszarów wiejskich na lara 2007-2013 jest „budowanie kapitału społecznego 

poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek pośredniego 

włączania lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. 

Przeprowadzona analiza celów obu strategii wskazuje na ich zbieżność i synergiczny charakter 

działań.  

Obie strategie dzięki zintegrowanemu podejściu mogą być efektywnym narzędziem rozwoju 

mikroregionu, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i poszanowania dziedzictwa 

kulturowego. 

                                                   

26 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń 18 lipca 1996 roku w Sądzie Wojewódzkim w 

Gdańsku. Od 7 września 2001 figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status Lokalnej Grupy Działania otrzymało na mocy 

Uchwały nr 150/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i dokonanych zmianach w KRS z dnia 28 kwietnia 2006 

roku. 
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  CELE LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY 

  I. Poprawa jakości życia II. Aktywizacja 

mieszkańców, budowa i 

wzmocnienie kapitału 

społecznego 

III. Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi 

oraz jego wykorzystanie dla 

zrównoważonego rozwoju regionu 

IV. Różnicowanie działalności 

gospodarczej, tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy 

C
E

L
E

 L
S

R
O

R
 

Cel ogólny 1 

Zatrzymanie procesu 

degradacji  ekosystemu wód 

oraz obszaru ich 

bezpośredniej  zlewni. 

X X X X 

Cel ogólny 2 

Zachowanie rybackiego 

charakteru obszaru LGR 

Kaszuby 

X X X X 

Cel ogólny 3 

Zrównoważony rozwój 

obszaru LGR Kaszuby oraz 

poprawa jakości życia i 

środowiska 

X X X X 

 

13.2. Spójność z innymi strategiami i programami o charakterze lokalnym i regionalnym 

 

W poniższej tabeli dokonano analizy dokumentów programowych i strategicznych na poziomie: lokalnym, 

obejmującym obszar gmin i powiatów oraz regionalnym – dotyczącym poziomu całego województwa 

pomorskiego.  

W trakcie analizy wzięto pod uwagę dostępne i aktualne dokumenty strategiczne, w tym przede wszystkim 

strategie rozwoju gmin/powiatów lub plany rozwoju lokalnego.  

W przypadku poziomu województwa analizę oparto o trzy zasadnicze dokumenty strategiczne:  

1. Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, 

2. Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013 oraz 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 2005 – 2013. 

Jednocześnie na poziomie regionalnym dokonano analizy zgodności zapisów LSROR ze Strategią rozwoju 

turystyki dla Pojezierza Kaszubskiego - „Kaszubski Pierścień – Program organizacji i rozwoju turystyki”. 

W ramach każdego z tych dokumentów wykazano synergiczny efekt LSROR,  wskazując w jaki sposób wpisuje 

się ona w cele istniejących już dokumentów strategicznych (U – uzupełnia, W – wzmacnia). 

Stworzona matryca logicznych powiązań miedzy istniejącymi dokumentami strategicznymi a LSROR wskazuje, 

że jest ona komplementarna do zapisów wszystkich dokumentów strategicznych opracowanych zarówno na 

poziomie lokalnym jak i regionalnym – tak gminnych jak i powiatowych i wojewódzkich.  
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L.P. 

N
a
z
w

a
 d

o
k
u

m
e
n

tu
 

Komplementarność z zapisami dokumentów 

strategicznych 

Cel ogólny 1 Cel ogólny 2 Cel ogólny 3 

Zatrzymanie 

procesu degradacji  

ekosystemu wód 

oraz obszaru ich 

bezpośredniej  

zlewni. 

Zachowanie 

rybackiego 

charakteru obszaru 

LGR Kaszuby 

Zrównoważony 

rozwój obszaru LGR 

Kaszuby oraz 

poprawa jakości 

życia i środowiska 

Efekt uzupełnienia (U) lub wzmocnienia (W) 

U W U W U W 

1 
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KONKURENCYJNOŚĆ 

3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne 
X   X   

SPÓJNOŚĆ 

1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej  

2. Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo 

3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia  

 X X   X 

DOSTĘPNOŚĆ 

1. Efektywny i bezpieczny system transportowy  

2. Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej 

3. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie 

słabych 

4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

 X    X 

2 

K
a
s
z
u

b
s
k
i 

P
ie

r
ś
c
ie

ń
 –

 P
r
o

g
r
a

m
 o

r
g

a
n

iz
a
c
ji

 i
 r

o
z
w

o
ju

 t
u

r
y
s
ty

k
i 

Priorytet 1 – Budowa partnerstwa lokalnego i rozwój zasobów ludzkich 

Cel 1.1 Utrzymanie i rozwój współpracy samorządów, podmiotów gospodarczych i 

organizacji pozarządowych w ramach programu „Kaszubski Pierścień”. 

X     X 

Cel 1.2 Tworzenie warunków do zapoznania się z bogactwem kulturowym regionu. 

1.2.1 Promocja dorobku kulturowego. 

1.2.2 Wspieranie i rozwój lokalnej tożsamości. 

1.2.3 Budowa wizerunku regionu przez wyeksponowanie autentycznego dziedzictwa 

kulturowego. 

1.2.4 Tworzenie markowych produktów turystycznych w oparciu o tradycję 

kulturową regionu. 

1.2.5 Wspieranie współpracy różnych grup kulturowych. 

X   X  X 

Cel 1.3 Podnoszenie świadomości i poziomu edukacji społeczeństwa. 

   X   

Cel 1.4 Współpraca regionów (Europa Regionów). 

1.4.1 Inicjowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy w ramach Unii Europejskiej 

oraz poza jej granicami. 

   X   

Priorytet 2 – Rozwój infrastruktury Kaszubskiego Pierścienia 

Cel 2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. 
     X 
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Cel 2.2 Pełne wykorzystanie istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i 

okołoturystycznej. 

2.2.4 Promocja oferty turystycznej. 

  X   X 

Cel 2.3 Wydłużenie sezonu turystycznego.      X 

Cel 2.4 Dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

2.4.1 Zachowanie i rewitalizacja obiektów zabytkowych. 

2.4.2 Zachowanie i rewitalizacja układów przestrzennych. 

2.4.3 Zachowanie i rewitalizacja krajobrazu kulturowego. 

2.4.4 Zachowanie i rewitalizacja kultury niematerialnej. 

 X  X   

Priorytet 3 – Rozwój gospodarczy 

3.1.1 Kreowanie produktów markowych. 
  X    

Cel 3.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poszerzenie oferty 

turystycznej, dostosowanie jej do potrzeb turystyki kwalifikowanej oraz wydłużonego 

sezonu turystycznego. 
   X  X 

CEL 3.3. Wzrost znaczenia branży turystycznej dla gospodarki regionu.     X  

3 
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Priorytet 1 Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego systemu zarządzania 

(cele): 

- Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, 

   X   

Priorytet 2: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz poprawa dostępności 

transportowej dla turystyki 

- Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce. 

- Rozwój bazy gastronomicznej, w tym opartej na kuchni regionalnej i ofercie 

specjalistycznej. 

- Rozwój bazy noclegowej zgodnie ze standardami europejskimi i obowiązującą 

klasyfikacją i kategoryzacją. 

- Rozwój bazy uzupełniającej, w tym rekreacyjnej i specjalistycznej. 

- Rewitalizacja i estetyzacja obszarów penetracji turystycznej. 

  X   X 

Priorytet 3: Tworzenie markowych produktów turystycznych 

- Zbudowanie oferty turystycznej regionu w postaci kompleksowych produktów 

turystycznych obejmujących atrakcje i usługi. 

- Wykreowanie markowych produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i 

osobliwe cechy regionu. 

- Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kreowania produktów 

turystycznych. 

X  X    



Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich – LGR Kaszuby 

 

 151 

Priorytet 5: Tworzenie spójnej promocji oraz zintegrowanego systemu informacji 

turystycznej 

- Wzrost efektywności działań promocyjnych turystyki 

- Stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej regionu. 

 

Priorytet 6: Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i przedsiębiorczości 

skierowany na wzrost jakości usług turystycznych 

- Kształtowanie świadomości atrakcyjności regionu społeczeństwa poprzez programy 

i imprezy turystyczne. 

- Podniesienie jakości kształcenia kadr turystycznych 

  X    

4 

P
r
o

g
r
a
m

 R
o

z
w

o
ju

 O
b

s
z
a
r
ó

w
 W

ie
js

k
ic

h
 i

 R
o

ln
ic

tw
a
 W

o
je

w
ó

d
z
tw

a
 P

o
m

o
r
s
k
ie

g
o

 n
a
 l

a
ta

 2
0

0
5

 –
 2

0
1

3
 1. Poprawa warunków edukacji oraz rozwoju zawodowego i aktywności społecznej 

mieszkańców obszarów wiejskich: 

1.1. Aktywizowanie zawodowe ludności wiejskiej, w tym rolników, poprzez 

doradztwo, szkolenie i informację z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości, 

ekonomiki i finansów oraz marketingu i promocji, 

1.2. Tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych i aktywności 

mieszkańców wsi, w tym wspieranie organizacji i liderów wiejskich 

   X   

 

2. Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej i 

społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich: 

2.1. Tworzenie odpowiednich warunków dla rozbudowy infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, 

2.2. Zapewnienie łatwiejszego dostępu mieszkańcom wsi do placówek służby 

zdrowia, oświaty i kultury poprzez budowę, modernizację i poprawę funkcjonowania 

infrastruktury społecznej 

 

     X 

4. Poprawa warunków dywersyfikacji ekonomicznej obszarów wiejskich, w tym 

rozwoju przedsiębiorczości w sektorach pozarolniczych: 

4.1. Tworzenie warunków do uczestnictwa małych i średnich firm w 

przedsięwzięciach gospodarczych realizowanych w formie partnerstwa publiczno – 

prywatnego, 

4.2. Promowanie miejscowych walorów przyrodniczo - krajobrazowych, kulturowych, 

społecznych i renty położenia do podejmowania działań gospodarczych związanych 

między innymi z turystyką, rzemiosłem artystycznym itp. 

4.3. Promowanie produktów i usług lokalnych (produkt regionalny i markowy) na 

rynku wewnętrznym, krajowym i zagranicznym 

X      
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Cel ogólny 1. Rozwój gospodarki, infrastruktury oraz zasobów ludzkich 

Cele szczegółowe: 

1.1. Rozwój przedsiębiorczości 

1.2. Rozwój turystyki poprzez poprawę stanu infrastruktury i aktywną promocję 

1.3. Poprawa dostępności powiatu 

     X 
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Cel ogólny 2. Poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego oraz zachowanie 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powiatu 

Cele szczegółowe: 

2.1. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

2.2. Zwiększenie powierzchni powiatu objętej miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

2.3. Zwiększenie dostępu do informacji o terenie i możliwościach inwestowania. 

2.4. Wspieranie działań na rzecz ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i 

kulturowych. 

 X  X   

Cel ogólny 3. Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa, świadomości i 

odpowiedzialności społecznej oraz rozwój aktywność mieszkańców powiatu. 

Cele szczegółowe: 

3.1. Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 

3.2. Rozwój wiedzy i umiejętności mieszkańców 

3.3. Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców 

3.4. Rozwój partnerstwa społecznego  

3.5. Rozwój infrastruktury społecznej 

X  X  X  

6 

P
la

n
 R

o
z
w

o
ju

 L
o

k
a
ln

e
g

o
 

G
m

in
y
 S

o
m

o
n

in
o

 

Obszar edukacja, sport i rekreacja: 

-Budowa Centrum Zdrowia, Aktywizacji i Rekreacji w Somoninie (hala sportowa z 

siłowniami + stadion), 

-Zakończenie budowy budynku zaplecza socjalnego przy stadionie w Goręczynie, 

-Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Somonino, 

-Utworzenie placu aktywizacji mieszkańców wsi Goręczyno, 

-Budowa sali sportowej w Egiertowie. 

     X 
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Priorytet 1 Rozwój kapitału ludzkiego gminy Kartuzy 

1.2. System wspierania i rozwoju utalentowanej młodzieży i dzieci 

1.1. Rozwój kształcenia ustawicznego dla „gospodarki opartej na wiedzy" 

  X    

Priorytet 2 Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej dla poprawy 

jakości życia mieszkańców i zwiększenia spójności społecznej gminy 

2.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 

2.3. Rozwój infrastruktury na obszarze gminy dla poprawy jakości życia i spójności 

społecznej  

Priorytet 3. Zwiększenie konkurencyjności gminy Kartuzy 

 X    X 

3.1.Aktywizacja społeczności lokalnej dla inicjatyw gminnego rozwoju i 

współuczestnictwa oraz kreowanie postaw wpływających bezpośrednio na poziom 

aktywności społecznej i gospodarczej 

3.2.Rozwój zdolności sektora publicznego, pozarządowego i sektora MSP do 

współpracy i skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków na rozwój 

   X   
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Obszar edukacja, sport i rekreacja: 

-Budowa sali sportowej przy szkole w Miechucinie z łącznikiem i 3 salami 

lekcyjnymi 

-Utwardzenie placu przy remizie w Reskowie oraz urządzenie płyty boiska z 

odwodnieniem 

-Wykonanie boiska przy szkole w Borzestowie przez nawiezienie ziemi, urządzenie 

płyty boiska i posianie trawy 

-Urządzenie plaży ogólnodostępnej przy remizie w Zaworach 

-Urządzenie ścieżki rowerowej na trasie Chmielno - Garcz - Kartuzy - Ręboszewo - 

Zawory - Chmielno oraz Chmielno - Kosy - Kartuzy 

-Budowa zaplecza sportowego przy boisku w Garczu wraz ze świetlicą środowiskową 

-Budowa boiska sportowego w Zaworach pod warunkiem realizacji zamiany gruntu 

oraz urządzenie wyposażenia 

-Budowa centrum rekreacyjnego Park Kamienny w Chmielnie 

-Budowa ciągu spacerowego wzdłuż jeziora Kłodno 

-Budowa przystani jachtowej nad jeziorem Raduńskim 

     X 
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Obszar Restrukturyzacja rolnictwa w celu sprostania procesom dostosowawczym: 

- restrukturyzacja rolnictwa – przechodzenie gospodarstw na usługi 

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości dla zmniejszania bezrobocia. 

Program restrukturyzacji rolnictwa: 

- organizacja różnorakich szkoleń dla osób wychodzących z rolnictwa. 

    X  

Obszar Tworzenie warunków planistycznych i materialnych realizacji strategii rozwoju 

gminy: 

- zagospodarowanie jezior pod względem turystyczno – rekreacyjnym przy 

współudziale AWRSP. 

X    X  
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Cel 1.Wykorzystanie położenia geograficznego i walorów krajobrazowych w celu 

rozwoju gospodarczego gminy. 

- Podjęcie działań sprzyjających rozwojowi turystyki, sportu rekreacji i promocji 

gminy. 

- Stworzenie warunków do rozwoju agroturyzmu oraz opłacalnej ekologicznej 

produkcji rolnej. 

    X  

Cel 2. Rozwój zasobów ludzkich. 

- Rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa, stworzenie szerokiej oferty 

edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

   X X  

Cel 4. Kreowanie rozwoju przedsiębiorczości, podjęcie działań w kierunku tworzenia 

nowych miejsc pracy. 

- Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowoczesne 

technologie skutecznie zmniejszające bezrobocie. 

- Stworzenie warunków do tworzenia małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw. 

- Podjęcie działań w celu pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych. 

- Stworzenie warunków do rozwoju partnerskiej współpracy międzyregionalnej. 

     X 
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Cel 2) Zmiana orientacji gminy na turystyczno– rolniczą skutkującą większą podażą 

miejsc pracy oraz zwiększeniem wpływów budżetowych poprzez realizację programu 

rozwoju turystyki. 

Realizacja ww. celu wymaga między innymi następujących działań: 

a) Utrzymanie i rozszerzenie działalności punktu Informacji Turystycznej. 

b) Budowa, urządzenie i rozwój bazy turystycznej, w tym: 

- tras turystyki pieszej, wodnej, rowerowej i konnej, 

- pól golfowych, 

- campingów, pól namiotowych, biwakowych i parkingów, 

- kąpielisk strzeżonych. 

- przystosowywanie gospodarstw rolnych do wymagań agroturystyki. 

- stworzenie miejscowych produktów turystycznych – jeździectwo, wędkarstwo, 

żeglarstwo, kajakarstwo. 

e) Zwiększenie liczby oraz zasięgu masowych imprez plenerowych. 

f) Wyeksponowanie zabytków na terenie gminy: 

- kręgi kamienne i kurhany w Węsiorach, 

- kurhany w Mściszewicach, 

- średniowieczne grodzisko w Podjazach. 

g) Wypromowanie Mechowisk Sulęczyńskich jako przyszłego rezerwatu przyrody. 

h) Estetyzacja gminy poprzez: 

- organizowanie konkursów na najbardziej zadbaną posesję na terenie wsi i gminy, 

- rozbiórkę zniszczonych obiektów budowlanych oraz naprawa istniejących obiektów 

gminnych, 

- zakaz lokowania obiektów tymczasowych. 

X  X  X  

Cel 3) Ograniczenie emigracji utalentowanej młodzieży poprzez rozwiązywanie 

problemów materialnych oświaty, pozyskanie szkolnictwa średniego na teren gminy i 

przygotowanie miejsc pracy dla absolwentów. 

c) Wprowadzenie szkolenia młodzieży w wybranych kierunkach z wykorzystaniem 

Internetu. 

d) Propagowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, podejmowania inicjatyw 

i wykorzystania możliwości własnego regionu. 

e) Tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla młodzieży poprzez wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania i rozwoju nowych podmiotów 

gospodarczych. 

    X  

Cel 4) Zbudowanie i promocja oferty wspierającej tworzenie małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz osadnictwa ludności miejskiej na terenie gminy poprzez zmianę 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

b) Rozwój i doskonalenie systemu informacji rynkowej (wystawy, targi, ekspozycje). 

e) Wspieranie i rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej (agroturystyka, 

przetwórstwo, rzemiosło, rękodzieło, handel, gastronomia regionalna). 

f) Promocja osadnictwa ludności z terenów miast w powiązaniu, tam gdzie to 

możliwe, z podejmowaniem działalności gospodarczej. 

  X  X  
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14. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH NAKŁADANIE SIĘ 

POMOCY W PRZYPADKU, GDY LGR PLANUJE REALIZACJĘ OPERACJI I DZIAŁAŃ W 

RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 

 

LGR Kaszuby nie realizuje obecnie innych operacji i działań współfinansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej. LGR nie jest jednocześnie Lokalną Grupą Działania.  

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostaną 

zastosowane następujące mechanizmy zabezpieczające przed nakładaniem się pomocy w ramach osi 4 PO Ryby 

i innych programów: 

1. Przed poniesieniem wydatków w ramach Projektu, Zarząd LGR planuje i wprowadza odpowiednią 

odrębną ewidencję księgową w obszarze ksiąg rachunkowych.  

2. Prowadząc ewidencję księgową opisze w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób 

powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem 

źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewni ścieżkę audytu. 

3. Księgowość organizacji będzie prowadzona w sposób umożliwiający wyodrębnienie wszystkich 

wydatków refundowanych z różnych źródeł. 

4. Przewiduje się prowadzenie osobnych subkont dla pozyskanych dotacji. 

5. W przypadku finansowania pracy zatrudnianych pracowników z różnych źródeł w ramach danego 

etatu przewiduje się prowadzenie kart pracy, które wskazywać będą czas pracy poświęcony na 

wykonywanie obowiązków w ramach każdego projektu, z którego refundowane będzie 

wynagrodzenie. 

 

14.1. Kryteria i tryby wydzielania kosztów związanych z obsługa administracyjną i biurową 

projektów 

 

Kryterium dotyczące kosztów wynajęcia powierzchni biurowej  

Powierzchnia biurowa z wszelkimi opłatami za utrzymanie pomieszczeń (energię, wodę, wywóz nieczystości, 

sprzątanie, ochrona, etc.). 

Koszt do poniesienia z danego programu obliczany wg wzoru: 

koszt całkowity wynajmu i utrzymania powierzchni biurowej /liczba pracowników x liczba etatów finansowanych 

w ramach danego programu/ 

Kryterium dotyczące kosztów personelu 

Koszt do poniesienia w ramach danego projektu będzie wyliczony proporcjonalnie do czasu pracy pracowników 

poświęcanego na realizację zadań w ramach danej operacji – np. na podstawie prowadzonych kart pracy. 

Kryterium dotyczące usług telekomunikacyjnych 

Analogicznie do powierzchni biurowej 

Kryterium dotyczące usług pocztowych 

Zgodnie z faktycznymi wydatkami w ramach danego projektu 

Kryterium dotyczące obsługi księgowej 

Koszt będzie wyliczony proporcjonalnie do liczby dokumentów księgowych związanych z realizacją danego 

projektu lub wyliczony proporcjonalnie do czasu pracy pracowników poświęcanego na realizację zadań w 

ramach danej operacji – np. na podstawie prowadzonych kart pracy. 

 

W przypadku innych kosztów pośrednich LGR określi metodologię wyliczania na etapie wdrażania danego 

projektu. 
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W odniesieniu do Beneficjentów pomocy LGR będzie wymagać złożenia oświadczeń o niefinansowaniu danego 

projektu z innych Programów Operacyjnych. 

Pozostałe koszty danej operacji wynikać będą ze specyfiki danego zadania i określonego w ramach projektu 

budżetu. 

 

14.3. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację operacji z zakresu środków objętych osią 

priorytetową 4 

 

Plan zatrudnienia oraz obowiązków pracowników LGR 

Lp. Stanowisko 
Data 

zatrudnienia 

Wymiar 
czasu 
pracy             

(lub rodzaj 
umowy) 

Obowiązki pracownika 

Program, z 
którym 

związany jest 
dany 

obowiązek 

Czas 
pracy, 

który dany 
pracownik 
poświęca 

na 
realizację 
danego 

obowiązku 

1. 

Dyrektor biura 
1 września 
2010 r. 

40 h/ 
tydzień 
(pełny etat) 

 - zarządzanie biurem LGR i 
nadzór nad pracą zespołu 
pracowników, w tym nadzór 
nad realizacją projektów 
współpracy                                                                                                                                                   

PO RYBY 2007 - 
2013 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - planowanie i organizacja 
działań związanych z 
funkcjonowaniem LGR          

 - 8 h / 
tydzień 

      
 - nadzór nad sprawami 
finansowymi LGR 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - prowadzenie spraw 
związanych z naborem 
wniosków oraz oceną i 
wyborem operacji przez LGR       

 - 8 h / 
tydzień 

      
 - sprawozdawczość 
merytoryczna 

 - 8 h / 
tydzień 

2. 

Specjalista ds. 
administracji i 
promocji 

1 września 
2010 r. 

40 h/ 
tydzień 
(pełny etat) 

 - prowadzenie sekretariatu i 
kasy  LGR                                   

PO RYBY 2007 - 
2014 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - prowadzenie 

korespondencji 

 - 8 h / 

tydzień 

       - obsługa organów LGR 
 - 8 h / 
tydzień 

      
 - prowadzenie działań 
informacyjno - promocyjnych 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - prowadzenie spraw 

kadrowych LGR 

 - 4 h / 

tydzień 

      
 - zaopatrzenie w materiały 
biurowe 

 - 4 h / 
tydzień 

3. 

Specjalista ds. 
LSROR 

1 stycznia 
2011 r. 

40 h/ 
tydzień 
(pełny etat) 

 - realizacja działań 
informacyjnych, doradczych i 
szkoleniowych dotyczących 
projektów 

PO RYBY 2007 - 
2014 

 - 16 h / 
tydzień 

      

 - przygotowywanie i 
prowadzenie spraw 
związanych z ubieganiem się 
o pomoc 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - obsługa członków 
Komitetu biorących udział w 
ocenie operacji 

 - 16 h / 
tydzień 

4. 
Specjalista ds. 
projektów 

1 stycznia 
2011 r. 

40 h/ 
tydzień (1 
etat) 

 - realizacja działań 
informacyjnych, doradczych i 
szkoleniowych dotyczących 
projektów 

PO RYBY 2007 - 
2014 

 - 16 h / 
tydzień 
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Lp. Stanowisko 
Data 

zatrudnienia 

Wymiar 
czasu 
pracy             

(lub rodzaj 
umowy) 

Obowiązki pracownika 

Program, z 
którym 

związany jest 
dany 

obowiązek 

Czas 
pracy, 

który dany 
pracownik 
poświęca 

na 
realizację 
danego 

obowiązku 

      

 - przygotowywanie i 
prowadzenie spraw 
związanych z ubieganiem się 
o pomoc 

 - 16 h / 
tydzień 

      

 - obsługa członków 
Komitetu biorących udział w 

ocenie operacji 

 - 8 h / 

tydzień 

5. 

Specjalista ds. 
LSROR 

1 stycznia 
2011 r. 

40 h/ 
tydzień (1 
etat) 

 - realizacja działań 
informacyjnych, doradczych i 
szkoleniowych dotyczących 
projektów 

PO RYBY 2007 - 
2014 

 - 16 h / 
tydzień 

      

 - przygotowywanie i 
prowadzenie spraw 
związanych z ubieganiem się 
o pomoc 

 - 16 h / 
tydzień 

      

 - obsługa członków 
Komitetu biorących udział w 
ocenie operacji 

 - 8 h / 
tydzień 

6. 

Księgowy 
1 stycznia 
2011 r. 

20 h/ 
tydzień (1/2 
etatu) 

 - prowadzenie spraw 
finansowo - księgowych oraz 
wykonywanie obowiązków 
sprawozdawczych ustalonych 
przez GUS oraz 
wynikających z ustawy o 
rachunkowości 

PO RYBY 2007 - 
2014 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - prowadzenie całości spraw 
związanych z 
rachunkowością, 
zobowiązaniami 
podatkowymi pracowników, 
ubezpieczeniami i płacami 

 - 8 h / 
tydzień 

      

 - nadzór nad terminową 
regulacją wszystkich 
zobowiązań finansowych 

 - 4 h / 
tydzień 

7. 
Radca prawny 

1 stycznia 
2011 r. 

Umowa 
cywilno - 
prawna 

 - świadczenie usług 
doradztwa prawnego 

PO RYBY 2007 - 
2014   --- 

 


