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1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” jest organizacją pozarządową działającą na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r.  
Nr 79, poz.855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378). 
Stowarzyszenie stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecz-
nego, rybackiego, partnerów oraz  mieszkańców obszaru. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nieza-
robkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich. Nadzór nad Stowarzyszeniem spra-
wuje Marszałek województwa kujawsko- pomorskiego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 
dniu 21.12.2009r. pod numerem 0000344403. 
 
2. Obszar objęty LSR  
 
LSR dotyczy obszaru w zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego obejmującego łącznie 10 gmin położonych: 
- na terenie powiatu nakielskiego: 

• 3 gminy miejsko – wiejskie: Nakło nad Notecią, Mrocza, Szubin,  

• 1 gminę wiejską: Sadki, 
- na terenie powiatu sępoleńskiego: 

• 3 gminy miejsko–wiejskie: Więcbork, Sę-
pólno Krajeńskie, Kamień Krajeński 

- na terenie powiatu żnińskiego: 
      •     1 gmina miejsko- wiejska: Żnin 
      •     2 gminy wiejskie: Gąsawa, Rogowo 
 

Rysunek 1. Obszar objęty LSR na tle województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 
 
Źródło: Opracowanie własne LGR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 1. Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia na obszarze objętym LSROR 

L.p. Gmina Typ gminy 
Liczba mieszkań-

ców* 
Powierzchnia gminy 

[km2] 

1 Sępólno Krajeńskie Miejsko- wiejska 16111 229 

2 Kamień Krajeński Miejsko- wiejska 7028 163 

3 Więcbork Miejsko- wiejska 13351 236 

4 Mrocza Miejsko- wiejska 9322 150 

5 Nakło nad Notecią Miejsko- wiejska 32466 187 

6 Sadki wiejska 7322 154 

7 Szubin Miejsko- wiejska 24282 332 

8 Żnin Miejsko- wiejska 24495 251 

9 Gąsawa wiejska 5264 136 

10 Rogowo wiejska 6931 179 

RAZEM: - 146 572 2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2013r. 
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3. Potencjał LGR 
 
3.1. Opis sposobu tworzenia i doświadczenie LGR 
Stowarzyszenie powstało pod koniec 2009 roku. W poczet członków LGR „Nasza Krajna i Pałuki” weszły gminy: Nakło nad Notecią, 
Szubin, Sadki, Mrocza oraz Więcbork. Celem powstania LGR było wydatkowanie funduszy przyznanych w latach 2011- 2015 w 
ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Realizacja nastąpiła poprzez Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich 
oraz umowę o warunkach i sposobie realizacji LSROR z 4 sierpnia 2011 roku.  

Historia powstania LGR zaczyna się od spotkań w 2007 roku  z udziałem Fundacji Potulickiej oraz Gospodarstwa Rybac-
kiego Ślesin dysponującym najważniejszym potencjałem rybackim w tej części województwa. Kolejne spotkania  z udziałem kilku-
dziesięciu podmiotów zaowocowały powstaniem dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania Doliny Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego”. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu samorządów gminnych i powiatowych. Kiedy na wiosnę 
2009 roku ogłoszono założenia Osi IV PO RYBY, uczestnicy wcześniejszych prac, w tym „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ZR Ślesin, 
KPODR Minikowo, samorządy lokalne z powiatu nakielskiego, podjęły inicjatywę wdrożenia przygotowywanych od kilku lat koncepcji 
w ramach nowego partnerstwa. Do realizacji zadań przewidzianych w umowie ramowej zorganizowano biuro Stowarzyszenia w 
Nakle n. Notecią oraz zatrudniono 3 osoby na umowę o pracę oraz księgową. Obecna RLGD jest kontynuacją LGR, która realizowała 
LSROR. Członkami pozostały gminy, które w latach 2007-2013 tworzyły a następnie realizowały założenia LSROR. W latach 2011-
2015 zrealizowano: projekty współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (9 umów); projekty beneficjentów (88 umów) projekty 
dotyczące funkcjonowania biura LGR ( 5 umów)Realizacja powyższych projektów pozytywnie wpłynęła na rozwój obszaru zależnego 
od rybactwa co znajduje odzwierciedlenie w zrealizowanych wskaźnikach LSROR. Zbudowany potencjał wiedzy, doświadczenia, 
zasobów ludzkich oraz technicznych zostanie wykorzystany w kolejnym okresie programowania przy realizacji LSR. W toku rozmów 
z gminami zachodniej ściany województwa i deklaracji uczestnictwa z ich strony w realizacji LSR, obszar powiększono o 5 nowych 
gmin: Żnin, Gąsawa, Rogowo, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński i tym samym dopełniono nazwy Stowarzyszenia „Nasza Krajna 
i Pałuki”. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się w Kruszwicy dnia 22.09.2015 r., na którym omówiono możliwości i szanse jakie 
daje zwiększenie obszaru i pozyskanie środków w ramach EFMR. Po spotkaniu wszystkie nowe gminy wyraziły wolę udziału poprzez 
podjęcie uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny.  
3.2. Reprezentatywność RLGD 
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” odbyło się w Minikowie w dniu 19.08.2009 r. Uczestniczyło w 
nim 30 członków założycieli. Liczba członków Stowarzyszenia w ciągu 6 lat istnienia zmieniała się, na dzień 18.12.2015 wynosi 77. 
Wszyscy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie składa się z przedstawicieli trzech sektorów: 
-sektor publiczny (11), sektor gospodarczy (49) i sektor społeczny (17), w tym mieszkańcy,  co stanowi odpowiednio: 14,29 %, 
63,64 % i 22,07% w ogólnym składzie członków LGR. 
Udział sektora rybackiego wśród członków wynosi 48. 
Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” posiada organy: 
1. Zarząd: skład 4-osobowy; 
2. Komisja Rewizyjna: skład 3-osobowy; 
3. Rada: skład 15-osobowy. 
3.3 Opis składu organu decyzyjnego  
Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, organem decyzyjnym dokonującym oceny oraz wyboru 
operacji, które mają być realizowane w ramach LSR jest Rada. Wybór i odwołanie członków Rady leży w kompetencji Walnego 
Zebrania Członków LGR, co określono w §19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady 
określa Regulamin Rady.  
Rada LGR została wyłoniona na Walnym Zebraniu Członków LGR w dniu 18.12.2015 r. 
Reprezentatywność 3 sektorów oraz grup interesów w składzie Rady: 
Członkowie Rady LGR reprezentują zarówno sektor społeczny (organizacje pozarządowe), gospodarczy, jak i publiczny. W radzie 
udział ma również sektor rybacki wynoszący min. 40% składy Rady. Większość członków Rady jest mieszkańcami obszaru LSR. 
Skład rady wskazuje na brak dominacji jakiejkolwiek grupy interesów. 
Skład Rady: 
1. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu organu decyzyjnego-4 osoby; 
2. Przedsiębiorca również rybak-1 osoba; 
3. Kobieta--5 osób; 
4. Osoba poniżej 35 r.ż. -3 osoby; 
5. Sektor rybacki stanowi co najmniej 40%-7 osób. 
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3.4.  Zasady funkcjonowania LGR 
Dokumenty wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” zostały opracowane w celu regulacji działania LGR. Należą 
do nich: 
Statut LGR: został stworzony zgodnie z regulacjami prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawą o rozwoju lokalnym. Statut reguluje 
kwestie określenia celów Stowarzyszenia, praw i obowiązków członków, rodzaju członków, zasad przystępowania i występowania 
ze Stowarzyszenia, zasady powoływania i kompetencje organów oraz zasady zarządzania majątkiem Stowarzyszenia.  
Sposób uchwalania i aktualizacji statutu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wymaga bezwzględnej większości głosów przy 
obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGR. 
Regulamin Rady: dokument został przyjęty przez Walne Zebranie Członków, zawiera między innymi: 

• zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego  

• rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji 

• zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji  

• zasady wnoszenia odwołań i przekazywani informacji do Samorządu Województwa 
Regulamin biura LGR: zawiera między innymi: 

• zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników 

• uprawnienia dyrektora biura 

• zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji RLGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i prze-
twarzania danych osobowych, 

• opis metody oceny efektywności świadczonego przez pracowników LGD doradztwa. 
Sposób uchwalania i aktualizacji Regulaminu Rady i regulaminu biura LGR: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie 
Rady zapada zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, w obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym lub tajnym w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który 
następuje po 15 minutach po pierwszym terminie, bez względu na liczbę uczestników.   

3.5. Potencjał ludzki LGR  
Osoby zaangażowane w pracę na rzecz RLGD mają odpowiedne kompetencje i zasoby do tworzenia i zarządzania procesami roz-
woju na poziomie lokalnym. Obowiązki są jasno sprecyzowane a wymagania dostosowane do zakresu zadań, również w zakresie 
animacji lokalnej i współpracy. Potwierdzeniem posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji są przebyte w poprzed-
nich latach szkolenia z zakresu: 
- informacji na temat Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, procedur oceny projektów, wdrażania i realizacji LSROR, dokład-
nego opisu operacji PO RYBY 2007-2013, przygotowania wniosku o dofinansowanie,  
- założeń LSROR, procesów wdrażania, zasad i procedur ogłaszania naborów i oceny wniosków, procedur odwołania się beneficjen-
tów od decyzji Komitetu, prawidłowego wypełnienia dokumentów aplikacyjnych, funkcjonowania biura – podział kompetencji, obsługa 
beneficjentów, zadań komitetu- ocena zgodności operacji z LSROR, ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru operacji, procedura 
odwoławcza, wyboru operacji do limitu środków finansowych, osiągnięcia zakładanych celów. 
- szkolenie dla leaderów społeczności lokalnej w dniu 08.12.2011 r. z zakresu operacji osi 4 PO RYBY, zasad udzielania wsparcia, 
kwalifikowalności kosztów, procedur oceny i wyboru operacji, przygotowania wniosku o dofinansowanie. 
- szkolenie pn. „Partnerstwo lokalne szansą na wspólny sukces” przeprowadzonym w dniach 23.12.2012 r. oraz 27.12.2012 r.  
- szkolenie z zakresu tematyki pracy i zarządzania czasem w dniach 25-26.09.2014 r., na którym zostały omówione następujące 
kwestie: reguły zarządzania czasem, priorytetami, organizacja czasu pracy, delegowanie zadań, tworzenie harmonogramu zadań, 
stres a organizacja pracy, bariery komunikacyjne.  
Opisy określające podział zadań i wymagania stawiane pracownikom biura znajdują się w opisie stanowisk osób zatrudnionych w 
biurze LGD. Sposób pomiaru jakości oraz efektywności udzielanego doradztwa określony jest w regulaminie pracy biura oraz wska-
zany jest jako jeden z elementów monitoringu i ewaluacji. Pracownikom biura, na potrzeby realizacji LSR wyznaczono zadania w 
zakresie animacji lokalnej, współpracy oraz doradztwa (zakres obowiązków) oraz przewidziano metody ich pomiaru, zarówno ilo-
ściowe jak i jakościowe ( procedura monitoringu i ewaluacji). Osoby zatrudnione w biurze posiadają doświadczenie i niezbędną 
wiedzę w zakresie: 
- wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym i lokalnym; 
- przygotowywania wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013.  
Wiedza weryfikowana była testami przeprowadzanymi przez Samorząd Województwa. 
Opracowany został plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego- Rady oraz Zarządu i pracowników biura. Określono w nim jakim 
szkoleniom powinny być poddane osoby odpowiedzialne ze racjonalne rozdysponowanie funduszy z Programu Operacyjnego Ry-
bactwo i Morze 2014-2020, a także osoby odpowiedzialne za stronę techniczną posiedzeń Rady oraz profesjonalne doradztwo dla 
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interesantów. Jednym z czterech członków Zarządu LGR jest przedstawiciel sektora rybackiego- Prezes Zarządu Centrum Grupy 
Fundacji Potulickiej Ryby sp. z o. o.  
 
 
 
 

II PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR 

1. Opis metod angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 
Przygotowanie LSR rozpoczęto od ustalenia harmonogramu spotkań, założenia specjalnej zakładki na stronie internetowej 

RLGD pod nazwą „Lokalna Strategia Rozwoju” oraz założenia Punktu konsultacyjnego w siedzibie Stowarzyszenia. Bezpośrednim 
procesem budowania partnerstwa i przygotowania LSR była Grupa Robocza składająca się z pracowników biura (3 osoby), członków 
Zarządu (3 osoby),  przedstawicieli organizacji (2 osoby), przedstawicieli przedsiębiorstw (2 osoby) oraz przedstawicieli samorządów 
(11 osób). Dodatkowo powołano zespół składający się tylko z przedstawicieli sektora rybackiego jako głównego beneficjenta środków 
z priorytetu 4.  

W pracach nad każdym etapem tworzenia LSR wykorzystano następujące formy pozyskiwania informacji i konsultacji:  
- sondaż sektora rybackiego z wykorzystaniem ankiet oraz fiszki „propozycje projektów” (wypełniono 20 ankiet i 35 fiszek), 
 -  sondaż s. publicznego z wykorzystaniem fiszki „propozycje projektów” (uzyskano po kilka propozycji od każdego z 11 samo-

rządów),  
- sondaż s. gospodarczego z wykorzystaniem fiszki „propozycje projektów (uzyskano 32 fiszki),  
- sondaż dotyczący narzędzi komunikacji z wykorzystaniem ankiety  (wypełniono 33 ankiety ),  
- uruchomiono punkt konsultacyjny w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, gdzie zainteresowane osoby/pod-

mioty mogły uzyskać dodatkowe informacje poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty,  
- odbyło się 13 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na których wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z 

założeniami i powstającymi dokumentami na każdym etapie tworzenia LSR a także mieli prawo do wnoszenia uwag i propozycji 
zmian do założeń i dokumentów. 

Dla zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o LSR Stowarzyszenie zamieszczało ogłoszenia prasowe w prasie o zasięgu 
lokalnym, w lokalnym Radio Nakło oraz na stronach internetowych urzędów gmin będących członkami Stowarzyszenia. Informacje 
zostały również wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie RLGD. Ogłoszenie zawierało następujące informacje: nazwę 
priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”, zaproszenie do udziału w tworzeniu partnerstwa i LSR, 
cele i zadania Lokalnej Grupy Rybackiej, zaproszenie na spotkania w sprawie opracowywania LSR.  W ramach prac i konsultowania 
LSROR odbyło się 13 spotkań (23.10-Nakło n. Notecią; 3.11-Ślesin; 5.11-Sępólno Krajeńskie; 10.11-Żnin; 12.11-Nakło n. Notecią x 
2; 16.11-Więcbork; 24.11-Żnin; 25.11-Więcbork; 26.11-Nakło n. Notecią; 2.12- Szubin; 3.12-Nakło n. Notecią;9/12-Nakło n. Notecią 
), w których uczestniczyły wszystkie sektory, a rybacy byli zapraszani na spotkania dedykowane tylko ich tematyce. Oprócz ogłoszeń 
na stronach internetowych o spotkaniach w sprawie tworzenia LSR, na wszystkie konsultacje i warsztaty zapraszano osobiście 
(telefonicznie) lub pisemnie. Do członków związanych z sektorem rybackim, którzy podali swoje adresy elektroniczne rozsyłano 
maile. Po opracowaniu LSR projekt dokumentu rozesłano mailem wszystkim zainteresowanym członkom LGR, w szczególności 
Grupie Roboczej, zamieszczono na stronie internetowej oraz wyłożono w punkcie informacyjnym ze wskazaniem terminu do 
wnoszenia uwag i propozycji na formularzu konsultacji. Proces przygotowania i konsultowania LSR od samego początku miał 
charakter uspołeczniony, tj. zapewniający jak najszerszy, aktywny udział przedstawicieli lokalnej społeczności. W pracy nad strategią, 
na różnych jej etapach, brali udział przedstawiciele samorządowej administracji publicznej, przedstawiciele organizacji społecznych, 
przedsiębiorstw oraz liczna grupa przedstawicieli środowisk rybackich.  
W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju pracowano ze społecznością lokalną. Wykorzystano 3 partycypacyjne metody kon-
sultacji, które zastosowano w każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR. Cały proces tworzenia LSR odbył się bez 
korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Wszystkie osoby/podmioty Grupy Roboczej czy osoby konsultujące LSR to człon-
kowie Stowarzyszenia, partnerzy lub mieszkańcy/podmioty obszaru LSR. Analiza przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji 
została szczegółowo przeprowadzona. W strategii uwzględniono wyniki przeprowadzonych ankiet, otrzymanych fiszek projektowych 
oraz uwzględniono wyniki ewaluacji lat poprzednich  w zakresie realizacji LSROR. 
 
Tabela nr 2. Etapy prac oraz metody konsultacji. 
 

Etapy prac nad opracowaniem LSR Partycypacyjne metody konsultacji 

Diagnoza i analiza SWOT 23.10.2015 r. Nakło n. Notecią, spotkanie z sektorem publicznym 

3.11.2015 r. , Ślesin. Spotkanie z sektorem rybackim z powiatu żnińskiego i nakiel-
skiego. 

5.11.2015 r., Sępólno Krajeńskie. Spotkanie z sektorem rybackim z powiatu sępo-
leńskiego. 

10.11.2015 r. Żnin, Spotkanie z przedstawicielami gmin: Żnin, Rogowo, Gąsawa 
(mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorcami jst). 
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12.11.2015 r., Nakło n. Notecią. Spotkanie z przedstawicielami gmin: Nakło nad 
Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza (mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorcami, 
jst). 

16.11.2015 r., Więcbork. Spotkanie z przedstawicielami gmin: Więcbork, Sępólno 
Krajeńskie, Kamień Krajeński(mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorcami, jst).  

Strona internetowa LGR (Informacje o spotkaniach, SWOT do konsultacji, SWOT 
po konsultacjach) 

Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR, ul. Gimnazjalna 4, Nakło n. Notecią 

Określenie celów i wskaźników  10.11; 12.11; 16.11 Spotkania z mieszkańcami powiatu nakielskiego, żnińskiego, 
sępoleńskiego; 2.12- spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Szubin 

3.12.2015 r. Spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego powiatu nakiel-
skiego, sępoleńskiego i żnińskiego. 

Strona internetowa LGR (propozycja celów i wskaźników do konsultacji) 

Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR, ul. Gimnazjalna 4, Nakło n. Notecią 

Opracowanie zasad wyboru operacji i ustale-
nie kryteriów wyboru 

24.11; 25.11, 26.11 – Spotkania z mieszkańcami powiatu nakielskiego, żnińskiego, 
sępoleńskiego; 2.12- spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Szubin 

Strona internetowa LGR 

Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR, ul. Gimnazjalna 4, Nakło n. Notecią 

Opracowanie zasad monitorowania i ewalua-
cji 

9.12.2015 r. Spotkanie z przedstawicielami gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, 
Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gą-
sawa(mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorcami, jst).  
2.12- spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Szubin 

Strona internetowa LGR 

Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR, ul. Gimnazjalna 4, Nakło n. Notecią 

Przygotowanie planu komunikacyjnego w od-
niesieniu do realizacji LSR 

9.12.2015 r. Spotkanie z przedstawicielami gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, 
Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gą-
sawa(mieszkańcami, organizacjami, przedsiębiorcami, jst). 

Strona internetowa LGR 

Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR, ul. Gimnazjalna 4, Nakło n. Notecią 

Źródło: Opracowanie własne 2015 r. 
 
Tabela nr 3.  
2. Analiza przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji społecznych. 
 

Etapy prac nad opra-
cowaniem LSR 

Wnioski z konsultacji Przyjęcie/Odrzucenie 

Diagnoza i analiza 
SWOT 

Propozycja dopisania kilku elementów analizy SWOT w każ-
dej z 4 kategorii 

Przyjęte 

Propozycja zamiany słów w stwierdzonych słabych stronach 
analizy 

Przyjęte 

Wprowadzenie do szans zapisu: polityka państwa w zakresie 
pozytywnego wizerunku hodowców i wędkarzy;  

 

Odrzucone 

Określenie celów i 
wskaźników  

Uogólnienie celów Przyjęte 

Zmiana terminologii w nazwach celów Przyjęte 

Dopisanie do celów szczegółowych daty ich osiągnięcia Przyjęte 

Pozostawienie dwóch celów szczegółowych dla celu głów-
nego 2.1 

Odrzucone 

Opracowanie zasad 
wyboru operacji i usta-
lenie kryteriów wyboru 

Wprowadzenie kryterium punktowego za tzw. rybackość dla 
osób, które zgodnie z listami obecności pracują nad LSR 
 

Odrzucone 

Wprowadzenie kryterium punktowego za tzw. rybackość dla 
osób/podmiotów, które potwierdzą go stosownym dokumen-
tem wystawionym w roku 2014 lub w latach poprzednich  
 

Przyjęte 
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Wprowadzenie kryterium punktowego –Wnioskodawcą jest 
sektor publiczny 
 

Przyjęte, tylko dla celu 1.1 

Wprowadzenie kryterium punktowego- Wnioskodawcą jest 
sektor społeczny (organizacje pozarządowe) 
 

Przyjęte, tylko dla celu 1.2 

Wprowadzenie kryterium: Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy. Wnioski do 50 tyś zł pomocy nie muszą realizować 
wskaźnika zatrudnialności. Pozostałe operacje będą objęte 
wskaźnikiem zatrudnialności( min. 1 pełny etat na umowę o 
pracę) 
 

Odrzucone 

Wprowadzenie kryterium: Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy. Pierwszy wniosek danego wnioskodawcy do 50 tyś. 
nie musi realizować wskaźnika zatrudnialności. Natomiast 
każdy kolejny wniosek tego samego beneficjent, niezależnie 
od kwoty musi realizować wskaźnik zatrudnialności ( min. 1 
pełny etat na umowę o pracę) 
 

Odrzucone 

Wprowadzenie kryterium: Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy. Preferuje się operacje generujące nowe miejsca 
pracy. 

Poprzez nowe miejsca pracy rozumie się stworzenie min. 1 
pełnego etatu w przeliczeniu na etaty średnioroczne na 
umowę o pracę. Nie ma znaczenia liczba osób zatrudniona 
na 1 etacie. 

Przyjęte 

Wprowadzenie kryterium: Podmiot prowadzący działalność 
w sektorze rybactwa i akwakultury 

Przyjęte ( tylko dla osób/podmiotów, 
które złożą Decyzję Powiatowego Leka-
rza Weterynarii wydaną w 2014 roku lub 
wcześniej/ RRW 22 lub 23 za 2014 rok 

Wprowadzenie maksimum punktowego w liczbie 50 pkt dla 
wszystkich kryteriów dla danego celu szczegółowego 

Przyjęte 

Wprowadzenie dodatkowych punktów w kryterium: Doradz-
two biura RLGD polegające na uczestniczeniu w szkoleniach 
i spotkaniach organizowanych przez RLGD(oprócz doradz-
twa) 

Przyjęte 

Zmiana w kryterium innowacyjności: możliwość wprowadze-
nia 2 rodzajów innowacji (procesowej i produktowej) zamiast 
4 rodzajów (procesowa, produktowa, marketingowa, innowa-
cyjna) 

Przyjęte 

Opracowanie zasad 
wyboru operacji i usta-
lenie kryteriów wyboru 

Wprowadzenie do celu 3.1 kryterium: Podejmowanie działal-
ności gospodarczej przez osoby młode (do 40 r.ż.) 

Przyjęte 

Opracowanie zasad 
monitorowania i ewalu-
acji 

Ocena pracy pracowników RLGD co najmniej raz na kwartał Odrzucone 

Uszczegółowienie oceny funkcjonowania RLGD Przyjęte 

Wprowadzenie do zakresu ewaluacji badania zakresu działa 
określonych w planie komunikacji pod kątem ich oddziaływa-
nia  

Przyjęte 

Przygotowanie planu 
komunikacyjnego w od-
niesieniu do realizacji 
LSR 

Wprowadzenie formy listownej jako podstawowej formy ko-
munikowania się z sektorem rybackim 

Przyjęto 

Rezygnacja z ogłoszeń prasowych w celu ograniczenia kosz-
tów 

Odrzucone 

Wprowadzenie narzędzia komunikacji w postaci ankiety na 
stronie internetowej LGR 

Przyjęte 

Źródło: Opracowanie własne 2015 r. 
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III DIAGNOZA OBSZARU 
 

W celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza 
Krajna i Pałuki” dokonało diagnozy obszaru LSR.  W związku z wytycznymi dotyczącymi sposobu sporządzania diagnozy większość 
danych w niej zawartych pochodzi z grudnia 2013 roku oraz pokazuje dynamikę zmian w wybranych obszarach, w latach 2009-2014. 
Przedmiotowa diagnoza stanowi podstawę dalszych prac nad Lokalną Strategią Rozwoju i z uwagi na szeroki zakres obejmujący 10 
gmin na terenie trzech powiatów może być modyfikowana na etapie tworzenia strategii. Badany obszar obejmuje swoim zakresem 
powiaty sępoleński, nakielski i żniński, w szczególności zaś obejmuje gminy Gąsawa, Kamień Krajeński, Mrocza, Nakło nad Notecią, 
Rogowo, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Więcbork, Żnin.  

 
1. Potencjał demograficzny obszaru LSR 

 
Obszar, który zostanie objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zamieszkuje 146 572 osób, 
w tym 72 414 mężczyzn i 74 158 kobiet.  Najwięcej mieszkańców liczy Gmina Nakło nad Notecią 32 466 mieszkańców Najmniej 
osób zamieszkuje Gminę Gąsawa  5 264 osób. Wieś zamieszkuje 55,62 % mieszkańców całego obszaru objętego LSR tj. 81 529 
osób. W miastach mieszka 65 043 osób, co stanowi 44,38l %  ogółu mieszkańców LSR.  

 
Wykres 1. Struktura ludności LSR wg płci.  

  
  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2013 r. 
 

Na badanym obszarze objętym strategią LSR gęstość zaludnienia wynosi 70 osób na km2, podczas gdy gęstość zaludnienia 
w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 116 osób/km2. Gminą najgęściej zaludnioną jest Gmina Nakło nad Notecią z liczbą 
174 mieszkańców na km2, natomiast najmniejszą gęstością zaludnienia charakteryzują się  je Gminy Gąsawa  39 osób/km2 i Rogowo 
39 osób/km2. Wśród miast z obszaru LSR najmniejszą gęstością zaludnienia charakteryzuje się miasto Kamień Krajeński z liczbą 
646 osób/km2, największą gęstość zaludnienia ma Nakło nad Notecią, z liczbą 1807 osób/km2.  

 Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców obszaru LSR stanowiącego obszar 10 gmin stanowią osoby w wieku 25-34 lata. 
Ta znaczna grupa  23 700 osób, stanowi to aż 16,17 % ogółu mieszkańców. Kolejną, co do wielkości grupę stanowią osoby w wieku 
pomiędzy 35-44 rokiem życia – 20437 osób.13,87 %  ludności obszaru LSR to osoby w wieku od 55-64 lat. Podobnie liczną grupę 
stanowią osoby w wieku 45-54 tj. 13,06 % osób zamieszkujących obszar LSR. Nieco mniej jest osób w przedziale wiekowym od 65 
lat wzwyż, to aż 18 478 osób. Kolejną najliczniejszą grupą społeczna to osoby w wieku od 20-24 lat. Osoby poniżej 20 roku życia 
stanowią zaledwie 5,7 % ogółu mieszkańców obszaru LSR. Dzieci najmłodszych jest najmniej tzn.  3,24% ogółu obywateli badanego 
obszaru. 
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Wykres nr 2. Odsetek ludności wg grup wiekowych  na obszarze objętym LSR na tle województwa i kraju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2013 r. 
 

Prezentowane dane w sposób jasny pokazują, że odsetek młodych mieszkańców obszaru LSR jest wyższy zarówno  
w stosunku do obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, jak i do całego kraju. Zestawiając dane procentowe zauważamy, że 
osoby w wieku do 25 lat zamieszkujące obszar LSR stanowią 7,49 %, natomiast mieszkańcy województwa to 6,96 a kraju to 6,78 %. 
Następna grupą wiekową, która wyróżnia się względem województwa i kraju to osoby w wieku 45-54 lata. Na badanym obszarze 
stanowią oni 13,06% ogółu społeczeństwa. I w tym przypadku wypadamy korzystniej na tle województwa kujawsko-pomorskiego 
12,91 % oraz kraju 12,81%. Zauważalny jest również pozytywny przyrost dzieci w wieku pomiędzy 3 a 15 rokiem życia, który nie-
znacznie przewyższa poziom województwa i kraju. 

 
Tabela 4. Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR  i województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL 2014 r.  
 

Z powyższych danych wynika, że liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze 
LSR przekracza o 1,5 % liczbę osób bezrobotnych w relacji do osób w wieku produkcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim. 
(Słabe Strony7) 

 
 
 
 

Jednostka terytorialna Ogółem w % 

KUJAWSKO-POMORSKIE 9,6 

Obszar LSR 11,1 

Kamień Krajeński  11,7 

Sępólno Krajeńskie  11,8 

Więcbork  11,4 

Mrocza  12,8 

Nakło nad Notecią  9,8 

Sadki  11,2 
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Wykres nr 3. Stopa bezrobocia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2009-2014 r. 
 

Biorąc pod uwagę stopę bezrobocia występującą w powiatach, w których znajdują się gminy należące do obszaru LSR 
można gołym okiem zauważyć niekorzystny trend wzrostowy. W 2009 roku bezrobocie w powiatach nakielskim, sępoleńskim i żniń-
skim oscylowało w granicach od 22,3% do 23,6 %. W tym czasie w województwie kujawsko-pomorskim bezrobocie wynosiło 16,2% 
a w Polsce 12,10 % Po kolejnych czterech latach wg stanu na 31. XII 2014 bezrobocie mieściło się w przedziałach, w powiatach 
nakielskim, sępoleńskim i żnińskim od 19,3%-21,5% natomiast w województwie kujawsko-pomorskim 15,5% i w kraju 11,4 %, chociaż 
w 2014 roku możemy zauważyć nieznaczny spadek bezrobocia niewątpliwie spowodowany wzrostem gospodarczym, jednak w dal-
szym ciągu bezrobocie na obszarze LSR jest wysokie i odbiega od poziomu krajowego oraz wojewódzkiego.  

Niewątpliwie wpływ na poziom bezrobocia mają kwalifikacje potencjalnych pracowników. Sięgając do danych z przeprowa-
dzonego w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego, w powiatach obejmujących obszar LSR struktura wykształcenia przedsta-
wia się następująco.  Na badanym obszarze największą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (51 795 
osób tj. 32,19% ogółu mieszkańców) Następną pod względem wielkości grupą stanowią osoby z wykształceniem średnim i policeal-
nym ( 45664 osoby tj. 28,38% ludności obszaru. Kolejną grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym (37 700 osób, tj. 
23,43 % ogółu mieszkańców) oraz osoby z wykształceniem wyższym (16 290 osób, tj. 10,12 % ogółu mieszkańców). Najmniejszą 
badaną grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym (9449 osób tj. 5,78 ogółu mieszkańców). (Słabe Strony7) 

Niekorzystnym zjawiskiem w skali kraju, regionu czy obszaru powiatów obejmujących obszar LSR jest zjawisko stałej ro-
snącej migracji, głównie zarobkowej osób w wieku produkcyjnym. Zahamowanie tego niekorzystnego zjawiska będzie wymagało 
wielokierunkowego skoordynowanego działania przedstawicieli sektora publicznego (samorządy, szkoły, ośrodki kultury, świetlice, 
muzea), społecznego (organizacje pozarządowe, mieszkańcy) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy). Dzięki temu na obszarze po-
wstaną nowe miejsca pracy, ale również co jest ważne dla młodych mieszkańców odpowiednia oferta edukacyjna, kulturalna i roz-
rywkowa. Tylko takie działania - poprawiające warunki życia mieszkańców obszaru mogą spowodować spadek migracji mieszkańców 
obszaru. (Słabe Strony 1) 
Wykres nr 4. Migracje zarobkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2013 r. 
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2. Charakterystyka gospodarki obszaru LSR. 
Uwaga: W przedstawionej analizie w grupie podmiotów gospodarczych nie uwzględniono osób prowadzących gospodarstwa indywi-
dualne w rolnictwie. 

Na dzień 31.12.2013 r. na obszarze LSR funkcjonowało 10 665 podmiotów gospodarczych. W przyjętym w niniejszej dia-
gnozie, pięcioletnim okresie czasowym (tj. w latach 2009-2014 liczba aktywnych podmiotów gospodarki narodowej nie uległa istotnym 
zmianom, (od -1,27 do 3,38 % od średniej liczby podmiotów tego okresu), na tle województwa kujawsko pomorskiego odsetek ten 
wahał się od (-2,31 % do 3,08%).  

 
Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem, w latach 2009-2014 (stany na dz. 31.XII) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 182031 186007 184365 187996 191252 192078 

Obszar LSR 10534 10711 10541 10678 10883 11030 

Kamień Krajeński  496 494 486 478 493 483 

Sępólno Krajeńskie  1187 1222 1189 1209 1223 1241 

Więcbork  892 919 904 986 1018 1008 

Mrocza  617 621 585 574 593 612 

Nakło nad Notecią  2527 2637 2659 2664 2650 2634 

Sadki  349 382 371 373 353 365 

Szubin  1701 1708 1676 1696 1780 1853 

Gąsawa  427 369 371 364 374 394 

Rogowo  447 413 408 407 417 429 

Żnin  1891 1946 1892 1927 1982 2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL,2009-2014 r. 
 
 Na obszarze LSR podmioty sektora prywatnego obejmują 95,31 % ogółu podmiotów gospodarki narodowej, natomiast pod-
mioty sektora publicznego to zaledwie 4,69 %. Odsetek podmiotów sektora prywatnego jest o 1,60 % niższy od poziomu podmiotów 
z województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast odsetek podmiotów sektora publicznego jest o 1,60% wyższy od poziomu pod-
miotów z województwa kujawsko-pomorskiego. Powyższe wskaźniki pokazują niższą aktywność gospodarczą mieszkańców LSR  w 
stosunku do mieszkańców województwa. Podparciem tej tezy będzie prezentowana dalej analiza wskaźnika przedsiębiorczości tj. 
liczby podmiotów na 10 000 mieszkańców. 

Analizując strukturę własnościową podmiotów gospodarczych na obszarze LSR możemy zauważyć, że  największy udział 
mają podmioty prowadzone przez osoby fizyczne a następnie prywatne spółki handlowe. Trzeba podkreślić, że stosunkowo wyraźną 
grupą są podmioty trzeciego sektora (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne), stanowią one 4,09 % podmiotów gospodarki 
narodowej, jednak ilość jednostek trzeciego sektora, które prowadzą działalność gospodarczą jest śladowa. Na terenie LSR  funk-
cjonują trzy spółdzielnie socjalne, są nimi Spółdzielnia Socjalna „Noteć” z Nakła nad Notecią, Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota” z 
Mroczy oraz Spółdzielnia Socjalna TV Żnin ze Żnina.   

 
Tabela 6. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności (wskaźnik przedsiębiorczości) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 880 886 879 897 914 919 

Obszar LSR 705 694 681 687 701 713 

Kamień Krajeński  719 703 691 680 701 690 

Sępólno Krajeńskie  745 756 738 750 759 771 

Więcbork  681 687 677 737 762 754 

Mrocza  664 667 626 616 636 657 

Nakło nad Notecią  788 806 815 819 816 812 

Sadki  490 525 508 509 482 499 

Szubin  733 715 698 707 733 762 

Gąsawa  811 700 699 687 710 745 



13 | 
S t r o n a  
 

Rogowo  641 595 588 586 602 620 

Żnin  782 789 767 783 809 822 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL,  2009-2014r. 
 
Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości posiadają gminy, które są głównymi ośrodkami 
miejskimi powiatów tj. Sępólno Krajeńskie, Nakło nad Notecią oraz Żnin. Warto zauważyć, iż wiejska Gmina  Gąsawa wykazuje 
również wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, na której  rozwój niewątpliwie korzystny wpływ ma bezpośrednie sąsiedztwo Żnina. 
Najniższym wskaźnikiem cechuje się gmina Sadki, która jest typową gminą rolniczą.  
 
 Tabela 7. Struktura podmiotów gospodarczych ze względu na wielkość zatrudnienia. 

Jednostka 
terytorialna 

0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 1000 i więcej 0 - 249 

kujawsko-
pomorskie 182493 95,42% 6947 3,63% 1594 0,83% 189 0,10% 0,02 2,00% 191034 99,89% 

Obszar 
LSR 10357 95,17% 430 3,95% 89 0,82% 7 0,06% 0 0,00% 10876 99,94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2013 r. 
 
3. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych obszaru LSR 

Na obszarze LSR przeważają podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie naprawy pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle oraz firmy handlowe. Kolejnym znaczącym sektorem są firmy reprezentujące sektor budowniczy. Niestety prze-
mysł oscyluje w granicach 10 % i jest reprezentowany głównie przez branże: maszynową, elektroinstalacyjną, rolno-spożywczą, 
drzewną i meblarską. Głównymi ośrodkami przemysłowymi są  miasta  Nakło, Szubin, Żnin. Jak już wspomniano wcześniej, najwięk-
szą grupę przedsiębiorców reprezentują mikroprzedsiębiorstwa 95,17 %. To one są podstawą gospodarczą obszaru i  mają najwięk-
szy wpływ na jego rozwój. Niestety na obszarze LSR brakuje firm przetwarzających produkty rybactwa o dużym zaawansowaniu 
technologicznym charakteryzującym się wysoką innowacyjnością. (Słabe Strony11) 

 W główniej mierze powstają firmy handlowe, które często nie wytrzymują konkurencyjności rynkowej i zamykają działalność 
po krótkim okresie funkcjonowania. Szansa dla rozwoju obszaru LSR mogłoby być powstanie specjalnych stref przemysłowych 
uzbrojonych w odpowiednią infrastrukturę oraz ulgi podatkowe dla inwestorów. Przykładem takich działań i szansą na ożywienie 
części obszaru LSR jest powstający obecnie  „Nadnotecki Park Przemysłowy” w Paterku koło Nakła nad Notecią.  
 
4. Rynek pracy obszaru LSR. 

Z analizy wskaźnika przedsiębiorczości  obszaru LSR wynika, że teren ten  znaczenie odbiega gospodarczo od wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Ma to swoje negatywne skutki w postaci wysokiego wskaźnika bezrobocia w powiatach należących do 
LSR oraz niskiego wskaźnika zatrudnienia.  
Tabela 8. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KUJAWSKO-POMORSKIE 210 211 211 208 210 216 

Obszar LSR 124 121 125 130 131 138 

Kamień Krajeński 106 99 103 117 113 126 

Sępólno Krajeńskie 171 166 174 170 176 177 

Więcbork 124 120 128 140 139 151 

Mrocza 80 81 78 79 81 86 

Nakło nad Notecią 198 198 195 196 202 203 

Sadki 74 74 74 76 79 85 

Szubin 137 131 139 145 148 156 
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Gąsawa 70 71 78 86 82 87 

Rogowo 96 90 89 100 95 113 

Żnin 187 183 194 195 197 194 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL,2009- 2014r. 
 
 
Zestawiając ze sobą wskaźnik przedsiębiorczości oraz liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców łatwo zaobserwować 

wyraźną zbieżność tych wskaźników. Najbardziej zbliżonymi wskaźnikami do średniej wojewódzkiej wykazują gminy Nakło nad No-
tecią i Żnin, natomiast gminy Sępólno Krajeńskie, Więcbork oraz Szubin przewyższają wskaźnik LSR osiągając poziom pomiędzy 
70 a 80 % wskaźnika województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe gminy wykazują się niskimi wskaźnikami zatrudnienia oraz 
przedsiębiorczości a ich wartości oscylują w granicach 40 % poziomu województwa.   
Struktura zatrudnienia ze względu na płeć  na obszarze LSR jest bardzo zbliżona do średniej występującej na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. Biorąc po uwagę poszczególne gminy z obszaru LSR najbardziej zbliżone do wartości województwa są 
gminy Więcbork i Nakło nad Notecią. Natomiast obszary o niskim wskaźniku osób pracujących tj. Gąsawa, Sadki i Mrocza cechują 
się wyższym wskaźnikiem zatrudnienia kobiet. Zdecydowanie dominującymi gminami tutaj są gmina Gąsawa oraz Mrocza, w których 
blisko 60 % osób aktywnych zawodowo to kobiety. Analizując strukturę zatrudnienia przy uwzględnieniu podziału branżowego i po-
działu wg płci na obszarze LSR, w podmiotach zatrudniających powyżej 9 pracowników stwierdzamy,  iż największy odsetek kobiet, 
tj. 38 % pracuje w sektorze usług pozostałych obejmującym sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; administrowanie 
i działalność wspierająca; administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; edukacja; opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związkowa z kulturą rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa. Znaczącą 
branżą, w której pracuje aż 29,7% kobiet jest sektor rolnictwa leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Natomiast mężczyźni najczęściej 
pracują w sektorze  rolnictwa leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (36,91% zatrudnionych), kolejno w sektorze budowlano- przemysłowym 
(30,72% zatrudnionych) oraz w handlu, transporcie, branży mechanicznej gospodarce magazynowej, gastronomi, informacji i komu-
nikacji (16,41% zatrudnionych). Branżami kluczowymi tworzącymi miejsca pracy na obszarze LSR są rolnictwo i leśnictwo oraz usługi 
pozostałe które łącznie wytwarzają blisko 59 % miejsc pracy, natomiast branżami generującymi najmniej miejsc pracy są działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości.  
 
Wykres 5. Struktura zatrudnienia w gminach obszaru LSR ze względu na płeć. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2014 r. 
 
            Na dzień 31XII 2014 roku bezrobocie w województwie kujawsko-pomorskim wynosiło 15,5 %. Jest to wynik, który przekracza 
średnią krajową tego wskaźnika aż o 4,1%, Jeszcze gorzej rysuje się statystyka w przypadku powiatów, w skład których wchodzą 
gminy należące do obszaru LSR. W powiatach tych stopa bezrobocia oscyluje w granicach od 19,3%-21.5% i znajduje się w czołówce 
powiatów województwa kujawsko-pomorskiego pod względem wysokości bezrobocia. Niestety tendencja ta utrzymuje się od wielu 
lat. 
Wykres 6. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze LSR w latach 2009-2014 wg. płci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://wup.torun.pl/urzad/publikacje /publikacje-dotyczace-rynku-pracy./2009-
2014 
       Analizując strukturę bezrobocia wg płci w latach 2009-2014 możemy zauważyć, że nie ma wyraźnego i jednolitego trendu dla 
całego obszaru LSR. W całym badanym okresie zmiany struktury płci w poszczególnych gminach LSR wachały się nieznacznie. 
Według danych z  31.XII.2014 roku na obszarze LSR obejmującym 10 gmin z trzech powiatów największy odsetek osób bezrobot-
nych stanowiły osoby w przedziale wiekowym  25-34 lata (28,69%). Drugą pod względem liczebności stanowiły osoby w wieku od 
35-44 roku (21,83 %). W stosunku do struktury osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim możemy zauważyć, iż na 
obszarze LSR  trzy grupy wiekowe wykazują wyższy wskaźnik od średniej wojewódzkiej, szczególnie wysoką różnicę zauważamy u 
osób młodych  do 25 roku życia,  oraz od 25-34.  
 
Wykres 7. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze LSR  wg wieku w  2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://wup.torun.pl/urzad/publikacje /publikacje-dotyczace-rynku-pracy./ 2009-2014 
 
Tabela 9. Struktura bezrobotnych na obszarze LSR wg wykształcenia. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://wup.torun.pl/urzad/publikacje /publikacje-dotyczace-rynku-pracy./ 2009-2014 
 
Reasumując należy stwierdzić, że obszar LSR charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która znacznie przewyższa średnią 
krajową. Bezrobocie szczególnie dotyka ludzi młodych, w wieku produkcyjnym. To te grupy są „odpowiedzialne” za rozwój 
obszaru. Dlatego też trzeba niezwłocznie podjąć działania na rzecz ludzi młodych, aby nie migrowali za pracą i aktywnie 
poszukiwali pracy na obszarze LSR. Z powyższych danych można wywnioskować, że grupą defaworyzowaną obszaru LSR 
są osoby młode, w wieku do 40 roku życia. LSR obejmująca jeden fundusz –Program operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020 nie przewiduje bezpośredniego wsparcia dla tej grupy osób. Jednak przewidziano kryterium uwzględniające ludzi młodych 
do 40 roku życia, jako jeden z elementów oceny operacji przy ubieganiu się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 
w ramach celu 3.1.  
Niewątpliwie duży wpływ na stopę bezrobocia ma brak skupisk przemysłowych, w tym dużych zakładów produkcyjnych oraz specy-
ficzny rolniczy charakter, widoczny szczególnie tych mniejszych gminach obszaru. Zauważalne jest czasowe zwiększenie pracy tzw. 
sezonowej, która jest wynikiem zapotrzebowania w branży rolniczo sadowniczej. Brakuje dużych przetwórni oraz magazynów, które 
mogłyby utrzymać zatrudnienie w sektorze przez cały rok. Niewątpliwie istotnym czynnikiem jest brak elastycznego systemu kształ-
cenia zawodowego, (odsetek wśród grupy z zasadniczym zawodowym 36,50%), które było by odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynku pracy.  
 
 
 
 
5. Działalność sektora społecznego. 
Na obszarze LSR funkcjonuje łącznie 461 organizacji pozarządowych, w tym: Stowarzyszenia zwykłe-26; Fundacje-18; Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej-47; Uczniowskie Kluby Sportowe-75; Stowarzyszenia Zarejestro-
wane w KRS-216; Ochotnicze Straże Pożarne-79; 
Duża ilość organizacji pozarządowych występujących na obszarze LSR jest jego niewątpliwym atutem. To organizacje pozarządowe 
mają wpływ na aktywizację mieszkańców obszaru LSR oraz jego promocję. Najczęściej działalność organizacji skupia się na pomocy 
osobom niepełnosprawnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, aktywności wspierającej aktywny wypoczynek i krzewiącej kul-
turę fizyczną i sport. Na obszarze spotykamy również organizacje pozarządowe tzw. pomocowe, których obszar działania wymaga 
profesjonalnej wiedzy w zakresie różnego rodzaju doradztwa (pn. w zakresie pomocy prawnej, mediacyjnej), czy działań terapeu-
tycznych. Na obszarze brakuje organizacji, które w sposób zintegrowany współpracowały by z różnymi sektorami w zakresie szeroko 
pojętej promocji obszaru. Promocja mogłaby dotyczyć walorów przyrodniczych, historycznych ale i również atutów gospodarczych 
np. o nowo powstałych strefach ekonomicznych, inkubatorach przedsiębiorczości czy parkach przemysłowych. Brakuje również in-
formacji o ulgach podatkowych dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych. (Słabe Strony2,3) 
6. Pomoc społeczna.  
Na obszarze  gmin należących do LSR działa 27 placówek realizujących działania w zakresie pomocy społecznej. Ponadto na ob-
szarze funkcjonuje 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które oferują osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy rehabi-
litację społeczną i zawodową w zakresie poznawania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
 
Tabela 10. Stacjonarna pomoc społeczna na obszarze LSR w  2014 r. 

 
 
 
 
 
 

KUJAWSKO-POMORSKIE 8,17% 19,25% 9,71% 30,41% 32,46% 

Obszar LSR 6,11% 20,03% 9,08% 36,50% 28,28% 

Wyszczególnienie województwo kujawsko-
pomorskie 

Obszar LSR 

Placówki Pomocy społecznej 69 6 

Miejsca w placówkach 5158 369 

Mieszkańcy placówek 5024 359 

http://wup.torun.pl/urzad/publikacje
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2014 r.; 
 

Sytuacja w powiatach, gdzie znajdują się gminy obszaru LSR nie odbiega znacząco od sytuacji w całym województwie 
kujawsko-pomorskim. W badanym okresie tj. wg stanu na dzień 31.12.2014 r. odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 
oscylował w granicach pomiędzy 11,78 % w powiecie sępoleńskim do 11, 94 w powiecie nakielskim. W badanym okresie odsetek 
osób korzystających z pomocy społecznej według średniej wojewódzkiej wyniósł 10,54%. 

 
Wykres 8. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do osób zamieszkałych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, 2014 r.; 
 
7. Charakterystyka obszaru LSR  wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności  

10 gmin powiatu nakielskiego, sępoleńskiego i żnińskiego tworzą obszar, który został objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
Stowarzyszenia Lokalna LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Cechami wspólnymi dla obszaru są uwarunkowania geograficzne, kulturowe, 
historycznie i przyrodnicze. Poszczególne części opisu obszaru zostały podzielone na części charakteryzujące okoliczności histo-
ryczne i kulturowe dla obszaru  oraz warunki geograficzne i przyrodnicze i gospodarcze. 

 
 

7.1 Spójność Geograficzna 
Wszystkie ww. gminy położone są na terenie trzech powiatów tj. sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego, na zachodniej stronie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejną cechą spajającą obszar jest położenie gmin na obszarze Krajny i Pałuk,  czyli dwóch 
sąsiadujących ze sobą oraz „mieszających się” kulturowo krain historyczno-etnograficznych. Największymi ośrodkami miejskimi na 
terenie obszaru są: Nakło nad Notecią, Żnin, Sępólno Krajeńskie oraz Szubin. Spośród 10 gmin obszaru wyodrębnić możemy  trzy 
gminy wiejskie oraz siedem gmin miejsko-wiejskich. Wszystkie gminy bezpośrednio graniczą ze sobą i tworzą jeden spójny geogra-
ficznie obszar. 
 
Rysunek nr 2. Spójność obszaru objętego LSR Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” 
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Źródło: Opracowanie własne 2015 r. 
 
7.2 Uwarunkowania historyczne i kulturowe. 
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na  spójnym  historyczno-etnograficznie terytorium noszącym nazwę Krajna i Pałuki, 
znajdującym się na styku regionów: Wielkopolski, Kujaw i Pomorza 21a, podlegającym ich wpływom w dziedzinie kultury i sztuki. 
Ciekawy i niepowtarzalny klimat wielokulturowy, powstał w wyniku kolejnych procesów migracyjnych tworząc nową rzeczywistość 
kulturową. Istotnym elementem obszaru jest jego dziedzictwo kulinarne kształtowane od wieków na skutek tradycji rolnej oraz jej 
tradycyjnych produktów. Konkurs dziedzictwa kulinarnego organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny 
i Pałuk poszukuje corocznie produktów charakterystycznych dla naszego regionu. Pierwszymi zidentyfikowanymi potrawami regio-
nalnymi były: wisienki w occie, czarnina oraz gzik z ziemniakami w mundurkach. Na listę produktów kulinarnych zarejestrowanych 
na Liście Produktów Tradycyjnych regionu zostały wpisane: piwo nakielskie jasne, piwo nakielskie ciemne, półgęsek zwany pierśni-
kiem. (Mocne Strony2) Dzięki takim instytucjom jak Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Muzeum Ziemi Szubińskiej, Muzeum Ziemi Pałuckiej, 
oraz bardzo licznym i prężnie działającym Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnym artystom, zespołom folklorystycznym, takim jak 
„Krajna” z Nakła, „Sadkowianie” z Sadek czy „Pałuczanki” ze Żnina udaje się na nowo odkrywać minioną kulturę. Niewątpliwą atrakcją 
architektoniczną badanego obszaru są zabytkowe dworce kolejowe i gorzelnie (XIX w.), a także stare młyny (np. w Chobielinie, Orlu), 
mury obronne i zamki (Kamień Krajeński, Sępólno, Szubin) czy osady (Biskupin). Ponadto na terenie LSR znajduje się Muzeum Kolei 
Wąskotorowej w Wenecji, które co roku odwiedzają tysiące turystów. Oddziaływanie trzech regionów scementowało dzisiejszą kul-
turę i sztukę, pałucko-krajeńską, którą warto wspierać niewystarczającymi obecnie działaniami promocyjnym. (Słabe Strony6) 
 
 
7.3 Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 
Ukształtowanie powierzchni 

Obszar objęty LSR położony jest głównie w obrębie makroregionu Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka w jednostce Kotlina 
Toruńska i Dolina Środkowej Noteci.  Na niewielkiej powierzchni występuje krajobraz równinny i falisty o lokalnie dużym zróżnicowa-
niu rzeźby terenu.  
Gleby  

Zróżnicowanie geologiczne warstw z terenu Krajny i Pałuk, jak również wpływ warunków hydrologicznych i rzeźby Obszar 
objęty LSR pod względem rodzaju i typów gleb jest umiarkowanie zróżnicowany. Przeważają tu gleby piaskowe i bielicowe. Ze 
względu na skład mechaniczny i dużą przepuszczalność są zaliczane do najsłabszych, tj. IVb, V i VI klasy bonitacyjnej.  
Zasoby wodne obszaru LSR 

(Mocne strony 4) Na terenie działania obszaru LSR nie brakuje czystych wód podziemnych jak i powierzchniowych form 
wodnych. Stanowią one niezbędny czynnik do właściwego rozwoju zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, warunkują 
rozwój gospodarki rolnej oraz umożliwiają poprawę jakości życia mieszkańców. To dzięki nim obszar oddziaływania LSR może stać 
się wysoce konkurencyjny nie tylko w skali województwa, ale również kraju. Osią hydrograficzną analizowanego obszaru jest rzeka 
Noteć  
i Kanał Bydgoski (element międzynarodowej drogi wodnej E70). W szczególności obszar LSR obejmuje fragment Noteci oraz jej 
dopływy: dolny bieg Gąsawki, Rokitka i Orla oraz zachodni fragment Kanału Bydgoskiego. Rzeka Noteć teoretycznie jest rzeką 
żeglowną o bogatych walorach turystycznych, jednakże w okresach letnich, szczególnie po okresach suszy podróżowanie po niej 
jest utrudnione, a dla większych jednostek wręcz niemożliwe. (Słabe Strony 9,10) Do głównych zasobów wodnych świadczących o 
bogactwie regionu należą jednak jeziora. W granicach gmin tworzących obszar LSR znajdują się setki jezior. W północnej części 
obszaru- na Krajnie znajduje się Krajeński Park Krajobrazowy z wieloma jeziorami. Wśród nich największym jeziorem jest jezioro 
Więcborskie (ok. 200 ha) oraz jezioro Mochel (153 ha). Następne pod względem wielkości są jeziora Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo 
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(151 ha) i Lutowskie (156 ha).  Jeziora mniejsze, położone w rynnach, układają się w charakterystyczne wielokilometrowe ciągi. 
Gmina Więcbork należy do obszarów o relatywnie dużym wskaźniku jeziorności - około 3 -4 % powierzchni ogólnej. Znajduje się tam 
27 jezior o powierzchni ponad 1 ha. Wody powierzchniowe gminy Mrocza zajmują 501 ha, co stanowi 3,3 % jej powierzchni. Wystę-
puje tu 21 jezior o powierzchni ponad 1 ha. Ich ogólna powierzchnia wynosi 374,1 ha. Na terenie gminy Szubin sieć hydrograficzną 
obok rzek: Noteć, Gąsawka, Biała Struga i Czarny Rów tworzy 7 jezior: Sobiejuskie, Wąsowskie, Żędowskie, Głęboczek, Bagno, 
Skrzynka i Gąbińskie oraz kilka niedużych oczek wodnych. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich swoim zasięgiem 
obejmuje ciąg jezior z najwiekszymi: Sobiejuskim, Żędowskim, Wąsoskim, Gąbińskim, Dobrylewskim- położonych w części rzeki 
Gąsawki. Rzeką, która niewątpliwie jest rzeką łączącą jeziora Pałuk jest rzeka Gąsawka. Jest ona lewostronnym dopływem rzeki 
Noteć. Jej całkowita długość wynosi 57 km. Charakterystyczne dla tego obszaru jeziora to jeziora rynnowe. Zlewnia Gąsawki obej-
muje ponad 20 zbiorników o powierzchni od 1 do 431,6 ha. Na południe od Gminy Gąsawa leży Gmina Rogowo, jest jedną z naj-
mniejszych pod względem wielkości gminą jednak imponuje pod względem jeziorności. Na terenie gminy Rogowo został utworzony 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Obszar obejmuje ciąg jezior rynnowych z największymi: Rogowskim, Zioło i 
Wolskim. Niewątpliwie największym atutem tych jezior są ich walory rekreacyjne. Na tym terenie znajduje  się również rezerwat 
przyrody Miecięrzyn. O jego powstaniu zdecydowały względy ochronne, które były niezbędne do przeciwdziałania  dalszej degradacji 
jeziora Zioło oraz pozostałych akwenów narażonych na eutrofizację wód, spowodowaną spływem związków mineralnych i organicz-
nych z obszarów rolnych. Powierzchnia ogólna  Jezior Rogowskich wynosi 2884,96 ha, w tym na obszarze LSR 2865,63 ha. Z kolei 
najniższym wskaźnikiem jeziorności charakteryzują się gminy Sadki i Nakło nad Notecią. Na terenie gminy Nakło nad Notecią prak-
tycznie oprócz rzek nie ma naturalnych zbiorników wodnych (jezior). Opisany wyżej atuty przyrodnicze, w tym ogromna ilość jezior i 
rzek sprawiają, że działania ludności na obszarze LSR mają ścisły związek z wodami. Bogactwo potencjału wodnego sprawia, że na 
tych obszarach dokonywane są inwestycje związane z budową infrastruktury turystycznej. Brak środków finansowych, szczególnie 
w samorządach sprawia, że nad wieloma jeziorami, rzekami brakuje takiej infrastruktury, lub ta która funkcjonuje wymaga wymiany 
bądź remontu. (Słabe Strony10) 
W wielu gminach obszaru organizowane są liczne rajdy rowerowe, spływy kajakowe, biegi, spacery, zawody wędkarskie. Na obsza-
rze LSR organizowane są zawody sportowe rangi krajowej czy nawet międzynarodowej, wspomnieć tutaj należy chociażby Motoro-
wodne Mistrzostwa Świata, Europy i Polski organizowane na Małym Jeziorze Żnińskim, czy „Bieg przełajowy Doliną Noteci”. Gminy 
bogate w jeziora co rocznie goszczą rzesze turystów. Niestety, wiele jezior nie spełnia wymaganych norm czystości,  ich wody są 
zanieczyszczone a nadbrzeża zdegradowane.(SłabeStrony8) To ten obszar w kolejnym okresie programowania należy objąć po-
mocą, gdyż poprawa infrastruktury może nie tylko poprawić warunki rekreacyjno-sportowe, ale również poprawić lub stworzyć wa-
runki do prowadzenia działalności w sektorze turystycznym i rekreacyjnym (miejsca noclegowe, łowiska komercyjne, wypożyczalnie 
sprzętu sportowego (rowery, sprzęt wodny). Biorąc pod uwagę ww. obszary widzimy brak zintegrowanego działania promocyjnego, 
które pomogło by przekazać informację o atrakcyjności turystycznej obszaru i jego walorach przyrodniczych. (Słabe Strony2,3,4,5) 
7.4 Bogactwa naturalne terenu LSR 
Niewątpliwie cechą łączącą cały obszar LSR  są jego surowce naturalne. Na całym obszarze występują znaczne  pokłady gliny. 
Występują również pokłady wapienia i margli jurajskich, których pokłady występują głównie w dolinach rzek . Na skutek uwarunkowań 
geologicznych  na całym obszarze LSR zaobserwować możemy podobne pokłady gleb. Trzeba dodać, że na terenie gminy Szubin 
oraz Żnin znajdują się nie eksploatowane, lecz udokumentowane pokłady węgla brunatnego. Niewątpliwie jednym z głównych bo-
gactw naturalnych terenu są lasy. Na terenie 10 gmin należących do obszaru LSR znajduje się ponad 45 tys. ha lasów. Największe 
kompleksy leśne znajdują się w Gminie Szubin, Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork. Najmniej w Gminie Żnin.  (Mocne Strony 1).  
 
8. DIAGNOZA SEKTORA RYBACKIEGO 
 
8.1 Wędkarstwo 
Największą organizacją zrzeszającą wędkarzy na terenie LSR jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, który 
jest jednym z 44 jednostek terenowych Polskiego Związku Wędkarskiego. (Mocne strony 5). Okręg jest stowarzyszeniem  posiada-
jący osobowość prawną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Siedziba Biura mieści się w Bydgoszczy przy ulicy 
Toruńskiej 57a. Stowarzyszenie zrzesza według stanu na dzień 31.12.2014r. 14224 członków skupionych w 101 kołach terenowych 
tworzących strukturę organizacyjną Okręgu. Swoje zadania Statutowe Okręg wypełnia przez organizowanie i promowanie wędkar-
stwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowania i ochrony wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkar-
skiej. Biurem kieruje ichtiolog z wyższym wykształceniem. W dziale gospodarki  rybacko – wędkarskiej są zatrudnione dwie osoby, 
w tym jeden ichtiolog z wykształceniem wyższym rybackim. W dziale ochrony wód pracuje dwóch strażników. Pozostali pracownicy 
to dział księgowo – finansowy i administracyjno – techniczny. Do nadrzędnych zadań Stowarzyszenia jest prowadzenie racjonalnej 
gospodarki rybacko - wędkarskiej tj. zarybianie wód, zrównoważone odłowy, ochrona przed zanieczyszczeniami i kłusownictwem. 
(Mocne strony 14) Okręg PZW w Bydgoszczy powyższe zadania realizuje gospodarując na śródlądowych powierzchniowych wodach 
płynących i stojących w województwach Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim o łącznej powierzchni 5 750 ha. Strukturę dzierżawionych 
śródlądowych powierzchniowych wód płynących tworzy 45 obwodów rybackich, które są położone w zlewniach rzek Brdy, Wdy, 
Noteci, i dwóch  dorzeczy Wisły i Odry. Największe skupiska wód znajdują się w Powiatach Nakielskim, Żnińskim, Sępoleńskim, 
Świeckim, Tucholskim, Mogileńskim, Inowrocławskim, Bydgoskim. Gospodarka na wodach prowadzona jest na podstawie operatów 
rybackich. (Mocne strony 3) Wody regularnie  są zarybiane następującymi gatunkami ryb : łososiem, trocią wędrowną, pstrągiem 
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potokowym, lipieniem, węgorzem, sumem, sandaczem, szczupakiem, karpiem, linem i innymi. W 2014 roku Okręg przeznaczył na 
zarybienia wszystkich dzierżawionych wód kwotę 553 839,53 zł. Część materiału zarybieniowego pochodzi z produkcji z własnych 
ośrodków zarybieniowych – Opławiec i Otorowo położonych w gminach Bydgoszcz i Solec Kujawski. Eksploatację wód prowadzi się 
głównie wędkarskimi narzędziami połowu, wędką, dokumentując odłowy w rejestrach amatorskiego połowu ryb. W 2013 roku węd-
karze odłowili 52322,5 kg ryb. Równolegle prowadzi się odłowy selekcyjne, kontrolne oraz w celu pozyskania tarlaków. Okręg PZW 
w Bydgoszczy dysponuje dwoma własnymi ośrodkami zarybieniowymi. Ośrodek zarybieniowy w Otorowie k. Bydgoszczy o po-
wierzchni 62,87 ha obejmuje 45 ha stawów, numer weterynaryjny 04035602. Zdolność produkcyjna ośrodka to 32 000 kg takich 
gatunków ryb jak: karp, amur, sum, karaś, lin, jaź, sandacz, szczupak, płoć i okoń. Drugi Ośrodek z wylęgarnią znajduje się w Byd-
goszczy przy ulicy Opławieckiej, numer weterynaryjny 04619201. Powierzchnia ośrodka to 1,70 ha, w tym 0,7 ha stawów. Produkcja 
stawowa ośrodka opiera się na następujących gatunkach ryb: karp, karaś, lin, amur, jaź, szczupak. Wylęgarnia wyposażona jest w 
49 aparatów inkubacyjnych Weissa, 27 basenów do podchowu ryb w tym 12 strumieniowych i 15 rotacyjnych oraz inne środki trwałe 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W wylęgarni produkowany jest w chwili obecnej materiał zarybieniowy szczu-
paka, siei, pstrąga potokowego i troci wędrownej a także istnieje możliwość rozrodu i podchowu ryb reofilnych karpiowatych – certy, 
jazia, klenia oraz suma, sandacza i miętusa. Ośrodek w Otorowie i Opławcu jest pod ciągłą opieką ichtiopatologa oraz pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, co daje gwarancje dobrego stanu zdrowia używanego materiału zarybieniowego. Oba ośrodki 
spełniają wymagania weterynaryjne w zakresie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury. Okręg posiada również własny 
specjalistyczny sprzęt do transportu ryb, co daje większą przeżywalność transportowanego materiału zarybieniowego, i tym samym 
podnosi skuteczność zarybień. (Mocne strony 6) Ochrona dzierżawionych wód przed kłusownictwem i zanieczyszczeniami prowa-
dzona jest w oparciu o działalność Społecznej Straży Rybackiej kierowanej przez dwóch etatowych pracowników tzw. Grupa Inter-
wencyjna i 206 społecznych strażników zorganizowanych w 36 grupach terenowych działających przy kołach wędkarskich Okręgu. 
Grupa interwencyjna i Społeczna Straż Rybacka kontroluje wody użytkowane przez Okręg w powiatach: Bydgoskim, Świeckim, Sę-
poleńskim, Nakielskim, Tucholskim, Żnińskim, Mogileńskim, i Inowrocławskim. W 2014 roku przeprowadzono 1711 kontrole na któ-
rych zabezpieczono sprzęt rybacki-kłusowniczy w ilości 643 sztuk oraz wykryto 10 szkodliwych zanieczyszczeń wód i środowiska.  

(Słabe strony 15) Na terenie Powiatów Sępoleńskiego i Nakielskiego od kilku lat funkcjonuje Społeczna Straż Rybacka. 
Inicjatorami jej powstania był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. W chwili obecnej członkowie PZW tworzą trzon 
tej organizacji na czele z komendantami powiatowymi. Z inicjatywy wędkarzy i Gospodarstwa Rybackiego Łysinin przy aprobacie 
Starosty Żnińskiego, w najbliższych miesiącach powstanie również Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Żnińskim. Społeczna Straż 
Rybacka Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy wraz z pracownikami etatowymi ściśle współpracuje z Policją, Państwową 
Strażą Rybacką, Strażą Leśną, Strażą Parków Krajobrazowych oraz terenowymi władzami gminnymi. Podejmowane są również 
różne działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. Pracownicy Okręgu i działacze zaangażowani są w prace dotyczące udroż-
nienia rzek, aby umożliwić swobodną migrację ryb i innych organizmów wodnych. Polski Związek Wędkarski w Bydgoszczy był 
jednym z inicjatorów opracowania i wdrożenia programu udrożnienia rzek w województwie Kujawsko - Pomorskim.  

Okręg jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie kwalifikowanego sportu 
wędkarskiego. Okręg organizuje różnego rodzaju konkursy wędkarskie począwszy od tych typowo profesjonalnych po zawody orga-
nizowane dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Okręg w sprawach gospodarki rybacko - wędkarskiej ściśle współpracuje z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsz-
tynie i Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.  

Wędkarstwo przez większość osób definiowane jest jako hobby, jednak część osób zajmuje się wędkarstwem w znacze-
niu sportu i współzawodnictwa. W oby przypadkach jest to spędzanie wolnego czasu nad wodą, czynny odpoczynek i rekreacja. 

Obszar LSR jest wyjątkowo atrakcyjny pod względem wędkarskim. Duża ilość mniejszych jezior oraz zaniechana w części 
jezior profesjonalna eksploatacja rybacka, stwarza dogodne warunki do wędkowania w ciągu całego roku. Odpowiednie zagospoda-
rowanie akwenów wodnych byłyby szansą na rozwój masowej turystyki krajowej i zagranicznej. Pozwoliłyby również wydłużyć sezon 
turystyczny o sześć miesięcy, dając zatrudnienie wielu ludziom świadczącym usługi.  

Aktualnie powstaje coraz więcej łowisk komercyjnych typu „wpuść i złów. Są to stawy lub inne urządzenia, w których 
populację zwierząt akwakultury utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego przez odnowę tej populacji. Łowiska 
mogą być tworzone na wodach takich jak: glinianki, zapadliska, stawy pozbawione dopływu i odpływu, wyrobiska po kruszywach i  
muszą być objęte nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Podmiot uprawniony do rybactwa prowadząc gospodarkę wędkarską, stosuje 
zarybianie wód różnymi gatunkami i asortymentami ryb. Liczba łowisk na terenie LSR jest bardzo zróżnicowana. Wynika to głównie 
z faktu, że na terenach gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Mrocza, Więcbork, Szubin w latach 2011-2014 można było uzyskać dofinan-
sowanie na tego typu inwestycję lub na infrastrukturę wokół nich. Bezzwrotna dotacja w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych 
zachęciła do prowadzenia tego typu działalności.  

Tabela nr 11. Liczba łowisk „wpuść i złów” 

Gmina Liczba łowisk typu „wpuść i złów”* 

Żnin 0 

Rogowo 0 

Gąsawa 0 
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Sępólno Krajeńskie 7 

Kamień Krajeński 2 

Więcbork 17 

Nakło n. Notecią 6 

Sadki 0 

Szubin 8 

Mrocza 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Powiatowych Lekarzy Weterynarii (powiat żniński, sępoleński, nakielski) 
 
Wiele podmiotów na powierzchniowych śródlądowych wodach stojących prowadzi specyficzną działalność rybacką, zwaną łowiskami 
wędkarskimi typu „wpuść i złów”. W większości są do małe jeziora, stawy inne akweny wodne nie przekraczające najczęściej 0,5 ha, 
gdzie dochody z odłowów gospodarczych ryb nie przynoszą lub nie przynosiły spodziewanego efektu ekonomicznego. Zasadne staje 
się wtedy prowadzenie tego typu łowisk, gdzie wędkarze mogą realizować swoją pasję ukierunkowaną na wybrane, atrakcyjne węd-
karsko gatunki ryb, które są mniej dostępne w wodach obwodów rybackich. W szczególności bardzo popularne łowiska, karpiowe z 
towarzyszącymi innymi gatunkami ryb takimi jak amur, karaś. 

W ostatnim czasie osoby wędkujące uczestniczące w spotkaniach konsultacyjnych wskazały następujące problemy, które 
są potwierdzone przez Polski Związek Wędkarki Okręg w Bydgoszczy: 
- ograniczony dostęp wędkarzy do jezior; 
- brak infrastruktury pozwalającej na wygodne i komfortowe wędkowanie;(Słabe strony 12) 
- część wędkarzy nieprzestrzegająca zasad wędkowania ani zasad czystości w miejscach do wędkowania co rzutuję na negatywną 
opinię całej grupy; 
- coraz mniejsza liczba ryb wynikająca z eutrofizacji wód, zanieczyszczeń, złej gospodarki wodnej oraz niestosowaniem się do wy-
mogów dotyczących wymiarów złowionych ryb (odłowienie zbyt małej ryb, która nie miała szans na rozród); 
- kłusownictwo wpływające na jakość i ilość ryb w jeziorach; 
- pogarszający się stan zbiorników wodnych skutkujący na faunę i florę a tym samym na ich atrakcyjność pod względem wędkarskim. 

Właściciele i dzierżawcy łowisk typu „wpuść i złów” jak najczęściej pojawiające się problemy podają: 
- szkody w dobrostanie oraz w posiadanej infrastrukturze spowodowane przez chronione gatunki zwierząt 
- brak infrastruktury dodatkowej jak place zabaw, piaskownice, boiska, wiaty, grille 
- brak narzędzi monitoringu i kontroli przeciw kłusownikom i zwierzętom 
- niska kultura korzystających z łowisk (nieprzestrzegania regulaminu łowiska, zabieranie ryb niewymiarowych lub w nadmiernej niż 
przewidziana ilości); 
- brak informacji o dostępności łowisk dla osób zewnątrz (mapy dojazdu, oznaczenia, godziny otwarcia, warunki korzystania, opłaty 
itp.) 
Na koniec 2014 roku zdefiniowano i poświadczono prowadzenie łowiska typu „wpuść i złów” w 23 przypadkach.  
8.2 Chów i hodowla 
Największym tego typu obiektem na terenie LSR jest CGFP Ryby Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie 
           CGFP Ryby Sp. z o.o. to podmiot gospodarczy zajmujący się chowem i hodowlą ryb wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  Nazwa podmiotu przed zmianą w październiku 2015 r. to Gospodarstwo Rybackie Ślesin sp. z o. o. 
Siedziba firmy mieści się w Ślesinie, Gmina Nakło nad Notecią przy ulicy Dworcowej 35. Spółką kieruje trzy osobowy Zarząd. 
                   Produkcja rybacka opiera się na najpopularniejszym gatunku ryby stawowej jakim jest karp. (Mocne strony 13) Chów i 
hodowla karpia odbywa się na trzech kompleksach stawowych o łącznej powierzchni ewidencyjnej 510,7 ha. Produkcja karpia pro-
wadzona jest w pełnym obrocie hodowlanym w cyklu trzyletnim, od tarła naturalnego, poprzez narybek letni,  jesienny, w drugim roku 
ryby w sortymencie kroczek, w trzecim ryba handlowa. Ryby  dokarmiane są wyłącznie pokarmem naturalnym w postaci zbóż takich 
jak pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto. Nad prawidłowością cyklu produkcyjnego czuwa 20 osobowa wykwalifikowana kadra pra-
cownicza oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Weterynaryjny numer identyfikacyjny gospodarstwa PL 0402833. Ryby badane są 
regularnie przez ichtiopatologów z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy i Torunia. Kompleksy stawów położone są w dolinie 
rzeki Noteć w bezpośrednim sąsiedztwie jej koryta i są uznane jako obręby hodowlane. Posiadają również ważne pozwolenia wodno 
prawne na piętrzenia, pobór i odprowadzenie wód poprodukcyjnych. Specjalistyczny sprzęt w postaci koparek linowych, hydraulicznej 
koparki o dużej wydajności, wielofunkcyjnej ładowarki ,ciągników, kosiarek pływających pozwala na utrzymanie stawów w odpowied-
niej kulturze rybackiej oraz dobrym stanie technicznym. 

                 Kompleks stawowy numer 1- Samostrzel o powierzchni ewidencyjnej 88.88 ha położony jest w gminie Sadki. Stawy są 
zasilane w wodę z rzeki Rokitki, a w latach „suchych” dodatkowo rezerwami wody z jeziora Witosławskiego poprzez kanał Orle. Na 
tym obiekcie produkuje się materiał obsadowy karpia przeznaczony do dalszego chowu i hodowli. Weterynaryjny numer obiektu 
04109203.  
                Kompleks stawowy numer 2 - Ślesin o powierzchni ewidencyjnej 154,38 ha położony jest w gminie Nakło nad Notecią, 
numer weterynaryjny obiektu 04109201 . Obiekt ten ze względu na zasilanie stawów podzielony jest na dwie części ;  
a. Staw Kardynalski (powierzchnia użytkowa 104ha) - zasilany wodą z Kanału Bydgoskiego,  
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b. Stawy tzw. Górne - zasilane wodą ze Strugi Śleski.  
                Kompleks stawowy numer 3 – Występ - Chobielin o powierzchni ewidencyjnej 267,44 ha położony w gminie Nakło nad 
Notecią. Obiekt zasilany jest wodą z rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego. Weterynaryjny numer obiektu 04109202.  

   Całkowita produkcja roczna z trzech kompleksu stawów to około 200 ton karpia, ryby handlowej, 130 ton karpia innych 
sortymentów przeznaczonego do dalszego chowu i hodowli oraz 10 ton materiału zarybieniowego innych gatunków ryb. Ryby dys-
trybuowane są  w punktach sprzedaży bezpośredniej, które mieszczą się na kompleksach stawów Występ – Chobielin i Ślesin. 
Powyższe punkty sprzedaży są pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii i mają przypisane numery weterynaryjne, Występ 
– Chobielin 04105605, Ślesin 04105604. 
Do transportu ryb przeznaczony jest specjalistyczny samochód ciężarowy w postaci naczepy, 6 basenów po 2400 litrów każdy.  
Pojazd posiada stosowne zezwolenia na transport żywych ryb oraz numer PL04102833 wydane przez Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii. Gospodarstwo jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rybackiego i Towarzystwa Promocji Ryb. Angażuje się poprzez udział 
w targach (m.in. POLAGRA), festynach, które są uwidocznione, szeroko opisywane i prezentowane także w postaci dokumentacji 
fotograficznej na stronach internetowych Stowarzyszenia „Pan Karp” oraz  gospodarstwa www.karp-slesin.com.pl. W roku 2008 dy-
rektor gospodarstwa w ogólnopolskim konkursie XIV Edycji Rolnik - Farmer Roku został wyróżniony za intensywną produkcję ry-
backą. Za produkt finalny - karpia handlowego gospodarstwo otrzymuje również certyfikaty wydawane przez branżowe stowarzysze-
nia, np. coroczny certyfikat najwyższej jakości karpia królewskiego „Najlepsze w Polsce" nadany przez Związek Producentów Ryb i 
Kapitułę Godła "Najlepsze w Polsce" potwierdzający ekologiczne warunki hodowli karpia pod nadzorem Służby Weterynaryjnej 
(2006). W latach 2011-2015 co roku, na terenie stawów odbywał się obóz ornitologiczny dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nas 
stawem Kardynalskim, z funduszy zewnętrznych wybudowano wiaty grillowe oraz wieżę widokową. Jest to początek inwestycji, które 
mają sprzyjać rozwijaniu pozahodowlanej roli stawów. 
              Pracownicy CGFP Ryby Sp. z o.o. zaangażowani są w kampanie edukacyjno – promocyjne. Edukują dzieci i młodzież 
podczas corocznych pokazów odłowów ryb, udostępniają kompleksy stawów jako miejsce organizowanych obozów ornitologicznych.  

Karp (Mocne strony 1) ze Ślesina jest produktem znanym, cenionym i poszukiwanym na rynku. Zainteresowanie nim jest 
bardzo duże, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, co wynika z silnie zakorzenionej w Polsce tradycji spożycia karpia w wigilię. 
W ostatnich latach, mimo ciężkiej sytuacji rybactwa śródlądowego, zaobserwowano większe zainteresowanie karpiem, co ma zwią-
zek ze zmieniającymi się gustami konsumentów, poszukujących produktów o wysokiej jakości i transparentnym systemie produkcji, 
wytwarzanych w sposób przyjazny dla środowiska i pochodzących z regionów czystych ekologicznie. Na obecną renomę karpia ze 
Ślesina wpływają wielowiekowe tradycje związane z gospodarką rybacką w regionie, wyjątkowe wartości odżywcze i walory smakowe 
związane z produkcją w czystej wodzie, stosowaniu tradycyjnych metod produkcji i wyłącznie naturalnych pasz. Karp ze Ślesina w 
sprzedaży jest droższy, niż inne karpie. Cena hurtowa jest niska, natomiast rośnie wraz ze wzrostem pośredników co nie poprawia 
jego konkurencyjności. Głównymi odbiorcami karpia są handlowcy-hurtownicy, kupujący rybę do dalszej sprzedaży, z województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz regionów ościennych. Niewielki odsetek kupujących stanowią małe sklepy rybne oraz indywidualni 
klienci z regionu. Klienci indywidualni osobiście przyjeżdżają bezpośrednio do Gospodarstwa. Poza sezonem kupujący to głównie 
restauracje i łowiska komercyjne. 

Dużym obiektem chowu jest Gospodarstwo Stawowe Słupy Sp. z o.o. położone w dolinie rzeki Gąsawki w miejscowości 
Słupy na terenie gminy Szubin. Obiekt stawowy w Słupach, użytkowany jeszcze przed II wojną światową, ma powierzchnię 72,82 
ha, w tym powierzchnia lustra wody wynosi 62,52 ha.   
Gospodarstwo stawowe prowadziło chów wyłącznie karpia. Po zakupie wylęgu karpie chowane są poprzez narybek, kroczki do 
osiągnięcia wagi karpia handlowego, sprzedawanego na rynku lokalnym. 
Poza kompleksem stawów ziemnych ogroblowanych z urządzeniami towarzyszącymi w postaci ujęcia wody przy jazie w miejscowo-
ści Słupy, w skład gospodarstwa stawowego wchodzi jeszcze magazyn pasz, płuczki, mnichy, doprowadzalniki i odprowadzalniki. 
Gospodarstwo jest dzierżawcą obiektu stawowego od Agencji Rynku Rolnego i posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód rzeki Gąsawki na potrzeby stawów do 30.04.2021. W 2013 roku zmienił się dzierżawca a na obiekcie nie jest 
prowadzona działalność chowu i hodowli ryb. 

Gospodarstwo rybackie p. Macieja Marcia w Występie istnieje od 1971r. Jego powierzchnia ewidencyjna wynosi 20,82 ha, 
zaś użytkowa 15,68 ha. W skład obiektu wchodzi: 6 stawów, 2 naturalne zbiorniki wodne (starorzecza) o łącznej wielkości 2 ha oraz 
ujęcia brzegowe wód Kanału Bydgoskiego w ilości 3 szt. usytuowane w zasięgu stopnia piętrzącego Józefinki, a także groble i 
urządzenia odprowadzające oraz doprowadzające wodę. Na terenie obiektu od 7 lat znajduje się łowisko specjalne (starorzecza). 
Średnia roczna produkcja gospodarstwa obejmuje: ok. 4500 kg karpia konsumpcyjnego, ok. 300 - 400 kg karasia srebrzystego,50 - 
100 kg sandacza. Ryby sprzedawane są na okolicznych targowiskach lub bezpośrednio z obiektu. Ponadto, gospodarstwo produkuje 
ok. 2000 kg karpia kroczka i 1500 kg narybku karpia, z których część przeznaczona jest do dalszego chowu, a  część sprzedawana. 
Część materiału zarybieniowego pochodzi z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin Sp. z o.o. 
Na stawach w większości wypadkach produkowany jest materiał zarybieniowy różnych gatunków ryb oraz ryby handlowe. Prowa-
dzona jest również działalność tzw. około rybacką, czyli punkty sprzedaży bezpośredniej ryb, smażalnie, przetwórnie, paszarnie. 

Gospodarka rybacka jest najsilniej zakorzenioną w regionie gałęzią gospodarki rolnej. Rybacy swój fach, umiejętności i 
rzemiosło nabywali od rodziców i dziadków. Również tu przybywali wykształceni rybacy, aby móc wiedzę teoretyczną, zdobytą w 
technikum rybackim w Sierakowie. Obecnie można utrzymać się jedynie dzięki wyjątkowemu produktowi. Jedną z głównych przyczyn 

http://www.karp-slesin.com.pl/
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stagnacji produkcji stawowej są narastające trudności ze sprzedażą karpi. Ich źródłem jest rozdrobnienie podaży, przy tradycyjnej 
organizacji sprzedaży karpi skoncentrowanej na karpiu wigilijnym, z ubogą ofertą asortymentową i indywidulaną sprzedażą. Przy 
braku współpracy w zakresie sprzedaży oraz braku powiązań w kanałach dostaw skutkuje to słabą pozycją negocjacyjną, wysokimi 
kosztami sprzedaży oraz ograniczonymi możliwościami zbytu.1 Nie bez znaczenia są środki unijne i mechanizmy wsparcia, które dla 
wielu osób związanych z rybactwem, stanowią koło ratunkowe i skuteczny sposób walki z następującymi problemami skutkującymi 
niską opłacalnością działalności sektora (Mocne strony 7):  
- przestarzały sprzęt i brak środków na jego modernizację i zakup nowych, (Słabe strony 4) 

- pogłębiający się deficyt wody, wynikający głównie ze złej gospodarki wodnej prowadzonej przez instytucje publiczne oraz zmienia-
jących się warunków pogodowych, (Słabe strony1, 8); 

- wysokie koszty prowadzenia gospodarki rybackiej na stawach – rybacy poza kosztami materiału zarybieniowego, czy pasz dla ryb, 
ponoszą również koszty utrzymania stawów (pielęgnacja, uprawa, nawożenie, badania ryb, spełnienie wymogów weterynaryjnych, 
utrzymanie urządzeń hydrologicznych),  

- ponoszenie kosztów szkód wyrządzanych przez chronione gatunki zwierząt (np. bobry, wydry, kormorany); 

 - rybacy w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do zachowania lub nawet zwiększenia populacji niektórych gatunków zwierząt, 
szczególnie ptaków.  Dzięki gospodarowaniu przyjaznemu środowisku na stawach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wykształcił się 
niepowtarzalny świat przyrody, zwłaszcza awifauny (ptaków). Ta sytuacja ma również negatywne skutki w postaci nadmiernej ilości 
ssaków (wydra, bóbr). Nic w tym dziwnego – zwierzęta mają tu idealne warunki do bytowania – wygodne siedliska i dostęp do 
pożywienia: zboża (np. kaczki) i ryby (głównie kormorany i czaple). Szacuje się, że rocznie przez ptactwo zjadanych jest ok. 200 ton 
paszy oraz ok. 100 ton ryb; 

- promocja ryb z zagranicy, wyprodukowanych w wątpliwych warunkach, szkodząca wizerunkowi ryby słodkowodnej – rybacy z po-
wiatu nakielskiego ciężko i uczciwie pracują na markę miejscowego karpia. Mają na nią wpływ tradycyjne, przyjazne środowisku 
metody produkcji, długotrwały proces produkcji (3 lata – dla porównania panga 56 dni), stosowanie wyłącznie naturalnych pasz 
(zboże, wytłoki roślin strączkowych); 

- nieuczciwa konkurencja- ryby sprowadzane z sąsiednich państw, podszywające się pod markę karpia ślesińskiego. Wielu nieucz-
ciwych sprzedawców podszywa się pod markę karpia, sprzedając karpie pochodzące z innych regionów i państw (różnice nie są 
dostrzegalnie gołym okiem, zwłaszcza dla amatorów) wytworzone w krótszym niż 3 letnim systemie produkcji, skarmianych tanimi 
paszami przemysłowymi (granulatami i komponentami) lub pochodzące z hodowli dotowanej (np. Czechy). Supermarkety stosują 
niedozwolone ceny dumpingowe (sprzedaż po cenie niższej niż koszt pozyskania) lub też sami producenci „psują” rynek, sprzedając 
karpia poniżej kosztów produkcji, by sprzedać całą wyprodukowaną rybę zanim sezon (okres Bożego Narodzenia) się skończy.(Słabe 
strony 10) 

- ekolodzy tworzący negatywną otoczkę sprzedaży karpia, szczególnie w okresie bożonarodzeniowym, korzystający z nieprecyzyj-
nych zapisów prawnych dotyczących sprzedaży ryb żywych; 

- sezonowość karpia, na którą wpływa brak możliwości przetworzenia ryby, brak mody na jedzenie ryby przez cały rok oraz obecny 
3-letni model hodowli karpia; (Słabe strony 3) 

- brak przetwórni na terenie powiatu zarówno dla karpia i pstrąga jak i ryb małocennych (krąp, płoć itp.) co ogranicza różnorodność 
towaru i sprowadza się do możliwości zakupu ryby w całości lub tuszy;(Słabe strony 11) 

- niezagospodarowana poza hodowlana rola stawów, która mogłaby się przyczynić do wzrostu przychodów. Przykładem stawów w 
Miliczu, na terenie gospodarstw rybackich oraz w och pobliżu można organizować szereg atrakcji i działań dla turystów i mieszkań-
ców, które z jednej strony edukują, przybliżają zawód rybaka społeczności a z drugiej zapewniają dodatkowy dochód; 

- zbyt mała promocja ukierunkowana na spożywanie ryb słodkowodnych przez cały rok wynikająca z brak finansów ale również ze 
zbyt małej współpracy pomiędzy sektorem a samorządem (przykład gęsiny w kujawsko-pomorskim jako dobrej praktyki) (Słabe strony 
6,8);  

- zbyt mała wymiana informacji z podmiotami z Polski i ze świata przez co odnotowuje się znikomy stopień wprowadzania dobrych 
praktyk i sprawdzonych rozwiązań (Słabe strony 16) 

 
1 Strategia Karp 2020, s. 28. 
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- kłusownictwo, dla którego ułatwieniem są niskie kary przewidziane prawem krajowym oraz wysoka dostępność sprzętu do kłusow-
nictwa (Słabe strony 17) 

- kradzież cennego sprzętu do bieżącej działalności związanej z chowem i hodowlą ryb 

Stawy rybne prócz miejsca chowu i hodowli ryb pełnią rolę rezerwuarów wód. Przyjmuje się, że w Polsce stawy zajmują 
obszar 550 km². Stawy wzbogacają ekosystemy wodne, poprzez równomierny i powolny odpływ wód ze stawów, pobranych podczas 
nadmiaru wód wiosną i oddających wodę latem poprzez parowanie i jesienią przez opuszczanie stawów. Retencjonowanie wód w 
stawach wpływa korzystnie na mikroklimat i środowisko przyrodnicze obszaru. Stawy stają się ostoją wielu zwierząt, w tym prawnie 
chronionych. Stawy mogą pełnić również rolę przeciwpowodziową i przeciwpożarową. W znacznym stopniu poprawiają jakość wody 
dzięki procesom naturalnym przebiegających w stawach oraz zabiegom hodowlanym. (Mocne strony 9). 

Na koniec 2014 roku potwierdzono 4 podmioty prowadzące chów i hodowlę. 

 
8.3 Rybactwo jeziorowe 
Na obszarze LGR występuje duża liczba jezior, które na przestrzeni ostatnich lat tracą znaczenie jako zbiorniki dostarczające ryb na 
rynek. W procesie prywatyzacji gospodarka jeziorowa została rozdrobniona. Aktualnie dominuje eksploatacja rekreacyjna czyli tury-
styczno – wędkarska. Wiele jezior posiada warstwy odtlenionej wody, której skutkiem jest mniejsza aktywność ryb, tym samym 
mniejsze żerowanie co docelowo wpływa na małą wydajność ryb z jeziora oraz konieczność wyłączania powierzchni wody z produkcji 
rybackiej. W ostatnich latach ogromnym problemem dla jezior jest plaga zwierząt rybożernych, które dziesiątkują rybostan, przyno-
sząc dla użytkowników dotkliwe straty, a populacja niektórych gatunków ryb takich jak sieja i sielawa jest bardzo zagrożona. Z drugiej 
strony odnotowuje się wciąż wysoką liczbę wielu gatunków ryb, szczególnie małocennych, które mogły być sprzedawane i przetwa-
rzane. (Mocne strony 11). 
Najczęstszymi problemami wskazanymi przez wędkarzy oraz zarządców jezior są: 
- zła gospodarka wodna 
- pogarszająca się jakość wód, głównie w wyniku środków chemicznych używanych w rolnictwie 
- kradzież sprzętu do bieżącej działalności na jeziorach 
- kłusownictwo 
- szkody spowodowane chronionymi gatunkami zwierząt 
- brak zbytu na ryby małocenne (płoć, krąp) odławiane z jezior, wynikający głównie z braku przetwórni oraz mody na spożywanie 
tego typu ryb i przetworów 
- niska dochodowość  
- brak infrastruktury przyciągającej turystów i wędkarzy na jeziora (wiaty, pomosty, grille, miejsca do patroszenia ryb, mała gastrono-
mia, wędzarnie, smażalnie); (Słabe strony 12,13) 
 - brak informacji o dostępności jezior dla osób zewnątrz (mapy dojazdu, oznaczenia, godziny otwarcia, warunki korzystania, opłaty 
itp.) (Słabe strony 14) 
- utrudniony dostęp do jezior. W wielu przypadkach dostęp do jezior jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Spowodowane jest to 
brakiem dróg dojazdowych. Również zabudowa mieszkaniowo- rekreacyjną nad jeziorami ogranicza dostęp do linii brzegowej po-
przez ogrodzenia posesji. (Słabe strony 9) 
Przedsiębiorstwem zarządzającym ponad 90% jezior na terenie gmin Żnin, Rogowo, Gąsawa jest Gospodarstwo Rybackie Łysinin 
Sp. z o.o. 
                  Gospodarstwo Rybackie Łysinin to spółka pracownicza założona 4 grudnia 1993 roku. Zarejestrowana  w Sądzie Rejo-
nowym w Bydgoszczy. Swoją siedzibą ma w miejscowości Łysinin nr 53, Gmina Gąsawa 88-410, powiat Żnin. To podmiot gospo-
darczy zajmujący się gospodarką rybacką na powierzchniowych śródlądowych wodach płynących o łącznej powierzchni 5149,1748 
ha. Rzeki i jeziora na których gospodaruje spółka wchodzą w skład 7 obwodów rybackich położonych w województwie kujawsko-
pomorskim i wielkopolskim. Skupione są one w zlewniach czterech rzek : Wełny, Noteci, Panny i Gąsawki, w dorzeczu rzeki Warty.  

     Gospodarka na wodach opiera się na odłowach rybackimi narzędziami połowu. Uzupełniającą forma eksploatacji wód to wędkar-
stwo. Roczna produkcja rybacka z jezior wynosi 45021 kg ryb o wartości 384 482 zł w tym 29891 kg ryb uznanych za wyborowe takie 
jak sandacz, szczupak, lin, karaś, tołpyga. Powyższe ilości odłowionych ryb dokonują wykwalifikowani rybacy dysponując sprzętem 
i infrastrukturą rybacką będącą własnością Spółki. W 2014 roku Gospodarstwo Rybackie Łysinin zatrudniało na umowę o pracę 15 
osób. 

Infrastrukturę rybacką tworzy 15 szop rybackich usytuowanych w pobliżu jezior oraz różnorodny sprzęt rybacki : niewód 5 sztuk, 
przywłoki 6 sztuk, przestawy 16 sztuk, wontony 220 sztuk, łodzie 35 sztuk, silniki zaburtowe 7 sztuk, silniki typu winda 10 sztuk. 
Gospodarstwo wyposażone jest także w dwa ciągniki z naczepami, 4 samochody do transportu ryb w tym i materiału zarybieniowego. 

Gospodarstwo Rybackie Łysinin odłowione ryby wprowadza do obrotu handlowego sprzedając je do hurtowni oraz osobom 
prywatnym. Aby ryby zachowały najwyższe standardy świeżości po odłowie są magazynowane w basenach, chłodniach, skrzyniach 
przesypywanych lodem uzyskanym ze specjalistycznej wytwornicy. W tym zakresie prowadzonej działalności Spółka zarejestrowana 
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jest u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04192701 i zaliczona do przedsiębiorstw 
produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi. 

Aby wypełnić zobowiązania wobec Skarbu Państwa Spółka systematycznie wprowadza materiał zarybieniowy do dzierża-
wionych wód. W 2014 roku zarybiono akweny rybami o wartości 250 061 zł. Głównymi gatunkami ryb, którymi wzbogacono ichtio-
faunę jezior stanowiły szczupaki w ilości 200 000 sztuk, sandacze w ilości 200 000 sztuk, węgorze 50 kg, sumy 50 000 sztuk, karpie 
2000kg i karasie 4000kg. Część materiału zarybieniowego pochodzi z trzech obiektów stawowych będących własnością Gospodar-
stwa. Główny obiekt stawowy „Bełki” jest pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie, weterynaryjny numer identyfi-
kacyjny 04199201.  Produkuje następujący materiał zarybieniowy : karp w ilości około 1500kg, amur w ilości około 800kg, karaś w 
ilości około 200kg, lin w ilości około 100kg, szczupak w ilości około 70 000 sztuk, sandacz w ilości około 80 000 sztuk.  

Pozostałe podmioty sektora rybackiego prowadzą swoją działalność na mniejszą skalę. Dzierżawią powierzchniowe śród-
lądowe wody płynące (pojedyncze obwody rybackie), opierając swoją działalność na gospodarczym pozyskiwaniu ryb rybackimi 
narzędziami połowu i wprowadzaniem ich do obrotu lub przeznaczając je na własny użytek.  Na podstawie założeń operatu rybac-
kiego w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej prowadząc regularne zarybiania. 

Na koniec 2014 roku 8 podmiotów potwierdziło prowadzenie gospodarki jeziorowej. 

 
8.4 Przetwórstwo 

(Słabe strony 5) Do końca 2015 roku na badanym obszarze praktycznie nie prowadziło się działalności gospodarczej w 
zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów żyjących w wodzie. Rybę słodkowodną, świeżą lub mro-
żoną można zakupić bezpośrednio na stawach lub w gospodarstwach rybackich. Na terenie trzech powiatów funkcjonuje ok. 6 skle-
pów rybnych z czego większość handluje towarem z Polski i z zagranicy. Na terenie trzech powiatów nie ma przedsiębiorstwa, które 
zajmowałoby się przetwórstwem ryb, w wyniku którego można byłoby zakupić przetwory z ryb jak m.in. ryba wędzona, filety, pasty, 
pasztety, klopsiki rybne itp. Lokalne sklepy posiadają produkty rybne, które są sprowadzane z Bydgoszczy lub Borów Tucholskich 
(40-80 km). Jedyną firmą zajmującą się działalnością przetwórczą jest Agro-Fish sp. z o. o. z Sępólna Krajeńskiego. Przedsiębior-
stwo powstało w listopadzie 2000 roku. Jest firmą rodzinną, kierowaną przez Zbigniewa Iwaniuka oraz kompetentny zespół pracow-
ników. Firma zajmuje się produkcją: 

• mączek rybnych. Mączka rybna paszowa produkowana jest głównie z odpadów śledziowo-szprotowych, ale także z tołpygi, makreli 
i dorsza. Jest to produkt w 100% naturalny, a jedynym dodatkiem jest antyutleniacz, mający na celu zabezpieczenie produktu 
przed utlenianiem tłuszczu. 

• oleju rybnego. Olej rybny jest produktem otrzymywanym podczas procesu produkcji mączki rybnej z ryb, takich jak: śledź, szprot, 
tołpyga, makrela i dorsz.  

• pasz dla ryb 
• zanęt dla ryb 
• karmy dla psów i kotów 
• ekstrudatów dla norek i lisów oraz innych ekstrudatów 
• pasz nowej generacji dla młodych zwierząt (prosiąt i kurcząt) na bazie bulionu rybnego. 

Sukcesywne wzbogacanie zaplecza technologicznego, ciągłe rozbudowywanie linii technologicznych i odpowiednia polityka han-
dlowa, pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy. Od stycznia 2003 roku firma uruchomiła produkcję w nowym zakładzie w Gniewinie. 
Wykorzystuje nowoczesne technologie firmy ATLAS i HAARSLEV, co przyczynia się do produkcji dobrej jakości mączki rybnej 
o współczynniku strawności białka 95%. 
Firma stosuje własne oraz zagraniczne innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Posiada nowoczesne instalacje 
dezodoryzacji zapachów oraz unikalną bezściekową technologię produkcji. W działalności firmy kładzie się duży nacisk na współ-
pracę w zakresie technologii z jednostkami naukowo-badawczymi (uczelnie techniczne, Morski Instytut Rybacki w Gdyni). Wdrożono 
system HACCP i uzyskano zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze środowiska. 
Przetwórstwo jest jednym z elementów planów rozwojowych CGFP Ryby sp. z o. o. , które maja zostać zrealizowane w  najbliższych 
latach. 

 (Mocne strony 12) Zatrudnienie w sektorze rybackim w prezentowanych podmiotach jest bardzo zróżnicowane. Zależy 
głównie od wielkości i specyfiki gospodarstwa(stawy, jeziora, łowiska), intensywności produkcji, sezonowości niektórych zabiegów 
gospodarczych. Niewątpliwe jest, że od końca lat 90 XX wieku statystycznie notuje się spadek zatrudnienia w rybactwie. W  szcze-
gólności w gospodarstwach rybackich jeziorowych. Głównie jest to związane z odejściem od filozofii wyłącznego pozyskiwania ryb 
towarowych z jezior. Częściowa mechanizacja i unowocześnianie parku maszynowego to kolejny czynnik determinujący zatrudnienie 
w sektorze rybackim. Kadra pracownicza zarządzająca gospodarstwami jest dobrze wykształcone z jednoczesną dużą wiedzą prak-
tyczną. Mało popularny zawód rybaka oraz zaniechanie kształcenia zawodowego sprawia, że brakuje osób młodych ze średnim i 
zasadniczym wykształceniem rybackim. Częstokroć wiedza „rybacka” jest przekazywana w tylko w sposób „z ojca na syna”. W cza-
sach dynamicznego rozwoju nowych technologii w produkcji ryb z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu  dobrze wykształcona 

http://agro-fish.pl/produkty/maczka-rybna/
http://agro-fish.pl/produkty/olej-rybny/
http://agro-fish.pl/produkty/ryb/
http://agro-fish.pl/zanety-dla-ryb/
http://agro-fish.pl/karma-dla-psow-i-kotow/
http://agro-fish.pl/produkty/ekstrudat-dla-norek-i-lisow/
http://agro-fish.pl/inne-ekstrudaty/
http://agro-fish.pl/pasze-nowej-generacji/
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kadra może być motorem rozwoju rybactwa, akwakultury. Na dzień 31.12.2014 r. potwierdzone zatrudnienie w rybactwie na obszarze 
LSR wynosi 87 osób. 

8.5 Obecna sytuacja sektora i wizja rozwoju 
Przeprowadzone wśród sektora rybackiego ankiety2 przedstawiły dodatkowe informacje. Wśród wspólnych, najbardziej do-
tkliwych i pilnych do rozwiązania problemów wskazano: 
- słabą świadomość ekologiczną mieszkańców LSR 
- ucieczkę ludzi młodych i wykształconych 
- zanikanie tradycji, w tym tradycyjnych zawodów m.in. rybaka 
- rosnące zanieczyszczenie wód  
- straty wśród ryb dokonywane przez chronione gatunki zwierząt (a tym samy straty finansowe właścicieli i dzierżawców) 
- kłusownictwo 
- zanik zawody spowodowany niską opłacalnością sektora 
- zanikający system kształcenia nowych kadr 
- brak rozwiązań systemowych dotyczących ochrony czystości wód oraz wystarczającej ilości wody potrzebnej do chowu i 
hodowli ryb. 
- niedostateczna świadomość prozdrowotnych wartości odżywczych ryb słodkowodnych 
- mała wydajność ryb z  jednostki powierzchni jezior 
Ponad 90% ankietowanych osób i podmiotów zgodziło się ze stwierdzeniami, że: 
- Wzrost spożycia ryb wpływa pozytywnie na rozwój rybactwa/rybołówstwa na terenie LSR; 
- Odbudowa populacji ryb (zarybianie), wpływa pozytywnie na rozwój rybactwa/rybołówstwa na terenie LSR; 
- Podtrzymanie tradycji zawodu rybaka na jeziorach  wpływa pozytywnie na rozwój rybactwa/rybołówstwa na terenie LSR; 
- Ochrona czystości wody w jeziorach, wpływa pozytywnie na rozwój rybactwa/rybołówstwa na terenie LSR; 
- Współpraca partnerów lokalnych w zakresie promocji i dystrybucji ryb i przetworów wpływa pozytywnie na zwiększenie 
popytu na ryby; 
- Bezpośrednie wsparcie hodowców ryb przez samorząd lokalny pozytywnie wpływa na wizerunek sektora gospodarczego 
i publicznego; 
- Rozwój turystyki i tworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej pozytywnie wpływa na konsumpcję ryb; 
- Edukacji hodowców (podniesienie wydajności gospodarstwa, przeciwdziałanie chorobom ryb,  efektywne zarządzanie 
firmą, planowanie itd.) pozytywnie wpływa na rozwój firmy. 
Reprezentanci sektora w ankietach praktycznie jednogłośnie potwierdzili tezę, że prowadzenie działalności bezpośrednio 

lub pośrednio związanej z sektorem rybackim nie zapewnia płynności finansowej oraz nie pokrywa bieżących potrzeb życia codzien-
nego. Stwierdzono, że rozwój przetwórstwa oraz stworzenie punktów bezpośredniej sprzedaży ryb jest niezbędne do rozwiązania 
problemu ze zbytem ryb, w tym ryb małocennych. Rozwój może nastąpić tylko w oparciu o niezbędny sprzęt, park maszynowy oraz 
wprowadzane innowacji produktowych i procesowych, zarówno w skali firmy jak i obszaru. (Mocne strony 10) 

Przedstawione problemy oraz opinie dotyczące czynników rozwoju przełożyły się na zainteresowanie proponowanymi w 
ramach Programu operacyjnego działaniami.  Większość respondentów potwierdziła, że inwestycje powinny dotyczyć podnoszenia 
wartości produktów rybactwa oraz łańcuchów dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. Jest to przyszłość sektora, która 
posiada w tym zakresie potencjał i wiedzę w zakresie technik sprzedaży ryb oraz możliwości ich przetworzenia. Zna potrzeby klientów 
jednak bez odpowiedniego wsparcia finansowego nie ma możliwości rozwoju. Tyle samo ankietowanych popiera przedsiębiorczość 
i innowacje młodych jednak z drugiej strony wyrażają jasną opinię, że obecne uwarunkowania temu nie sprzyjają (brak szkół oraz 
obecna niska opłacalność sektora, odpływ młodych do większych aglomeracji miejskich). Istotną rolą w rozwoju sektora może ode-
grać różnicowanie działalności. Uszczegóławiając te wyniki należy dodać, że wskazano tu dywersyfikację w sektorze czyli dodawanie 
produktów i usług pozostając branży lub inwestycje w branże pokrewne (przetwórstwo, turystyka). Inwestycje w kształcenie i uczenie 
się przez całe życie zostały wskazane jako ważne jednak z zastrzeżeniem, że nie będą one realizowane. Poparto ogólne stwierdze-
nie, że kształcenie w kierunkach potrzebnych  dla sektora jest potrzebne a osoby 
 o takich umiejętnościach są poszukiwane na rynku pracy. Duże zainteresowanie wykazano inwestycjami w środowisko naturalne, 
zarówno w działania ochronne jak i działania mające na celu przywracanie do stanu pierwotnego. Coraz lepszy stan środowiska 
naturalnego ma być wynikiem działań przeciw kłusownictwu oraz działań naprawczych szkód spowodowanych negatywną działalno-
ścią chronionych gatunków zwierząt. Dopełnieniem inwestycji w rozwój sektora miałaby być promocja oraz tworzenie i rozwój infra-
struktury turystyczno-rekreacyjnej. Były to dodatkowy element spójnej wizji dążącej do zwiększenia dochodowości sektora a co za 
tym idzie-zwiększenia zatrudnienia.  

 
 
 

  

 
2 Opracowanie własne LGR 
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IV ANALIZA SWOT  
 
Tabela nr 12. Analiza SWOT . 
 

 ANALIZA SWOT DLA OBSZARU LSR  
STOWARZYSZENIA LGR „NASZA KRAJNA I PAŁUKI” 

 
MOCNE  STRONY 

Numer 
Strony 

Cel 
główny/cel 

szczegółowy 

1 - bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych (Dolina Noteci, Natura 2000, 
rzeki Noteć, Orla, Gąsawka, Wełna, liczne jeziora, obszary chronionego krajobrazu, re-
zerwaty przyrody, czyste powietrze, mikroklimat); 

19 
 
- 

2 - promowanie marek lokalnych  produkty kulinarne zarejestrowane na Liście Produk-
tów Tradycyjnych (np. miody, piwa,)  oraz produkty związane z miejscem lub wydarzeniem 
np. (Ekomuzeum Doliny Noteci,   wieś artystyczna Brzózki) 

17 
- 

3 -duża liczba organizacji pozarządowych  
i nieformalnych (k.g.w.); 

 
- 

4 - korzystne położenie komunikacyjne (drogi krajowe nr 5 i 10, bliskość dużych miast , w tym 
wojewódzkich oraz lotniska;  
 

 
- 

5 - duża potencjał turystyczny obszaru, liczne zabytki i muzea (zamki, dworki, kościoły, chaty, 
młyny, zagrody „Poniatówki”, mury obronne, pałace, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Muzeum 
Komunikacji w Paterku,  Muzeum Ziemi Szubińskiej, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Muzeum Ko-
lei w Wenecji, Muzeum Archeologiczne  
w Biskupinie) 
 

 

- 

6 - infrastruktura służąca rozwojowi przedsiębiorczości (Nadnotecki Park Przemysłowy w Pa-
terku, obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, powstające 
nowe strefy przemysłowe, inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim) 

 
- 

7 - rozwinięte rolnictwo  - 
8 - duża ilość szkół szczególnie w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego ( w tym szkoły 

zawodowe i technika, np. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – jako 
jedna  z dwóch tego typu szkół w kraju) 

 
- 

9 - Warunki do uprawiania różnych  aktywności (szlaki piesze, rowerowe i kajakowe, wypoży-
czalnie sprzętu wodnego oraz rowerów, wyznaczone trasy Nordic Walking, rozwinięty geo-
caching – czyli gra terenowa w poszukiwanie skarbów za pomocą GPS-a 

 
- 

10 - istniejący potencjał kulturowy obszaru Krajny i Pałuk (wieś artystyczna brzuski, koła haf-
ciarskie, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, lokalni twórcy  ludowi,  

 
- 

 SŁABE STRONY   

1 - liczne migracje, głównie zarobkowe ludzi młodych; 11 C.3/C.3.1 

2 - brak zintegrowanej informacji o ofercie turystycznej regionu; 18 C.1/C.1.2 

3 - niewystarczająca promocja obszaru, niedostosowana do potrzeb informacja  
i promocja; 

18 
C.1/C.1.2 

4 - niedostatecznie rozbudowana infrastruktura turystyczna, sportowa, rekreacyjna; 18 C.1/C.1.1 

5 - zły stan techniczny istniejącej infrastruktury turystycznej, sportowej  
i rekreacyjnej; 

18 
C.1/C.1.1 

6 - niedostateczne wykorzystanie lokalnych walorów (przyrodniczych, turystycznych, 
kulturowych); 

18 
C.1/C.1.1 

7 - wysoki poziom bezrobocia; 10 C.3/C.3.1 

8 - zanieczyszczone środowisko, brudna woda w jeziorach i rzekach; 18 C.2./C.2.1 

9 - brak żeglowności rzek; 18 C.2/C.2.1 

10 - niedostateczny stan zagospodarowania wód(jeziora, rzeki, międzynarodowa droga 
wodna E70); 

18 
C.2/C.2.1 

11 - niewystarczająca liczba podmiotów przetwarzających produkty rolne, rybne; 13 C.3/C.3.1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z konsultacji 2015 r. 

Analiza SWOT była  przeprowadzona dwojako tj. przez konsultacje ze wszystkimi sektorami, (gospodarczym, społecznym  
i publicznym) oraz osobno z sektorem rybackim. Poniższe dane dotyczą danych ogólnych a ich wyniki – ukazanie mocnych i sła-
bych stron, szans i zagrożeń mają wpływ na planowane w LSR działania (cele). Analizę przedstawiono w kontekście ogólnych in-
formacji z obszaru, z uwzględnieniem elementów ważnych w kontekście założeń EFMR oraz ze szczegółowym uwzględnieniem 
sektora  rybackiego. Analizę SWOT dla obszaru oparto o wcześniej przeprowadzone konsultacje prowadzone przez lokalne grupy 
działania. Na spotkaniach potwierdzono wypracowane wcześniej informacje oraz wybrano najważniejsze z nich, wspólne dla ca-
łego obszaru LSR. Dodatkowo zdefiniowano słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia w obszarze infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej oraz promocji związanych z rybackim dziedzictwem kulturowym.   

Analiza SWOT została przeprowadzona dla sektora rybackiego z powiatu nakielskiego, sępoleńskiego oraz żnińskiego. Spo-
tkania odbyły się w dniach 3.11.2015 r. w Ślesinie oraz 5.11.2015 r. w Sępólnie Krajeńskim. Na kolejnym spotkaniu w dniu 12.11 
2015 r.  w Nakle nad Notecią przyjęto kolejne wnioski uczestników spotkania zgłoszone do diagnozy. Uwzględniono wszystkie wnio-
ski. Niewątpliwie mocną stroną obszaru LSR jest jego potencjał przyrodniczy, bogactwo walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych (Dolina Noteci, Natura 2000, rzeki Noteć, Orla, Gąsawka, Wełna, liczne jeziora, obszary chronionego krajobrazu, 
rezerwaty przyrody, czyste powietrze, mikroklimat); mogą stać się wizytówką obszaru. Skuteczne działania informacyjno-promocyjne 

będą motorem napędzającym turystykę, rekreację, aktywizację obszaru oraz integrację środowisk. Potencjał ten może być wykorzy-
stany przez wszystkie sektory tj. JST, NGO, a nawet sektor gospodarczy do realizacji indywidualnych celów, umożliwiający budowa-
nie indywidualnych strategii np. marketingowych. Kolejną mocną stronu obszaru są jego marki lokalne. Promowanie marek lokalnych, 
produkty kulinarne zarejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych (np. miody, piwa,)  oraz produkty związane z miejscem lub 
wydarzeniem np. (Ekomuzeum Doliny Noteci,   wieś artystyczna Brzózki) to kolejny element, nie tylko promujący obszar ale również 
dla niego charakterystyczny. Produkty regionalne są swoistego rodzaju „ambasadorami” działań na obszarze i poza nim. Zachęcają 
potencjalnych nabywców nie tylko do skosztowania produktu o wyjątkowych walorach ale również w przypadku ciekawych wydarzeń 
np. festiwali, biegów, wydarzeń sportowych  do zainteresowania się obszarem i rozwoju turystyki. Ponadto mogą stać się nowym 

12 - brak instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości;  - 

13 -  mało istniejących ścieżek rowerowych;  - 

14 - ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii, brak punktów otwartego dostępu do In-
ternetu (hotspot); 

 
- 

15 - niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi;  - 

16 - zły stan infrastruktury drogowej, słabo rozwinięta komunikacja publiczna;  - 

17 - niski poziom wykształcenia mieszkańców;  - 

18 - roszczeniowa postawa mieszkańców, negowanie wszystkiego;  - 

19 - szkolnictwo nie dostosowane do potrzeb rynku pracy;  - 

20 - duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej;  - 

21 - brak atrakcyjnych ofert pracy n obszarze, niskie zarobki;  - 

22 - brak atrakcyjnych ofert pracy n obszarze, niskie zarobki;  - 

23 - obszary zaniedbane społeczno-gospodarczo-kulturalnie (np. miejscowości po PGR-ow-
skie); 

 
- 

24 - starzejące się społeczeństwo;  - 

25 - brak skutecznych pomysłów na aktywizację osób wykluczonych;  - 

26 - zły stan wielu zabytków;  - 
 SZANSE   

1 - finansowe wsparcie zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej w okresie 
finansowania 2014-2020; 

 
- 

2 - wzrost zainteresowania Polską wśród turystów zagranicznych;   

3 - wzrost zainteresowania turystów spędzających czas blisko natury i wzrost zainteresowania 
produktami regionalnymi. 

 
 

4 - wzrost zainteresowania zdrową żywnością regionalną;   

5 - środki na ochronę środowiska;  - 

 ZAGROŻENIA  - 

1 - degradacja środowiska na skutek niskiej świadomości ekologicznej ludności, zmieniają-
cych się warunków klimatycznych (susze, huragany); 

 - 

2 - masowa migracja osób młodych;  - 

3 - degradacja dróg wodnych;  - 

4 -wyższa konkurencyjność gospodarcza na terenach gmin spoza obszaru LSR;  - 

5 - problemy finansowe przedsiębiorców-brak środków na rozwój;  - 
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źródłem dochodu dla wytwórców (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych), oraz hotelarzy i gospodarstw 
agroturystycznych. Po przeprowadzonej analizie okazało się, że słabe strony występujące na jego obszarze koncentrują się głównie 
wokół trzech zdiagnozowanych problemów: bezrobocia i jego skutków, złego stanu infrastruktury oraz braku zintegrowanego systemu 
informacyjno-promocyjnego dla obszaru. Z punktu widzenia realizacji celów niewątpliwie dużym problemem są elementy zdegrado-
wanego środowiska naturalnego, zwłaszcza tego związanego z zanieczyszczonymi  jeziorami czy rzekami, których zły stan unie-
możliwia  swobodne żeglowanie i wykorzystanie ich do celów gospodarczych (turystyka i wypoczynek, transport wodny, hodowla 
ryb). Podczas konsultacji okazało się również, że na obszarze brakuje podmiotów przetwarzających produkty rolne oraz rybne, co 
niewątpliwie wpływa na mniejszą konkurencyjność i wzrost kosztów produkcji w przypadku konieczności przetwarzania produktów 
(transport do przetwórni). Niewątpliwie środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej  w ramach EFMR w okresie 
programowania 2014-2020 są szansą na uleczenie niekorzystnych zjawisk występujących na obszarze. Dzięki nim można zintensy-
fikować wiele korzystnych zjawisk zewnętrznych i przenieść je na interesujący nas obszar. Takimi zjawiskami bez wątpienia są, 
wzrost zainteresowania Polską wśród turystów zagranicznych, moda na przebywanie blisko natury czy zainteresowanie regionalnymi, 
ekologicznymi produktami. Natomiast środki zewnętrzne poprawiające stan środowiska naturalnego przywrócą je mieszkańcom i 
pozwolą na pełne wykorzystanie w wielu dziedzinach życia. Realizując LSR trzeba mieć na uwadze zagrożenia, których nie brakuje. 
Brak świadomości ekologicznej ludności,  
w tym turystów negatywnie może wpływać na stan środowiska naturalnego obszaru. Kolejnym zagrożeniem są niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne coraz częściej występujące w naszym kraju. Wśród nich należy wymienić te, których następstwa są niebezpieczne 
dla zakładanych przez strategię celów tzn. długotrwałe susze i huragany. Postępująca degradacja dróg wodnych, szczególnie tych 
występujących poza obszarem LSR może uniemożliwić turystom, szczególnie tym korzystającym z międzynarodowej drogi wodnej 
E70 na swobodne żeglowanie i dotarcie na nasz obszar. Oddzielnym i nie mniej ważnym zagrożeniem jest położenie gmin obszaru 
w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich, (bydgoskiej, gnieźnieńskiej). Wyższa konkurencyjność gospodarcza na tamtych tere-
nach może spowodować niższą opłacalność produkcyjną firm z obszaru LSR. Kolejnym zagrożeniem jest migracja ludzi młodych, 
wykształconych w wieku produkcyjnym, którzy skuszenie lepszymi zarobkami oraz lepszą ofertą spędzania wolnego czasu, czy ofertą 
edukacyjną mogą migrować do innych miejscowości czy krajów. Brak środków finansowych na tzw. wkład własny firm, które mogłyby 
skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych jest kolejnym zdefiniowanym zagrożeniem. To brak dodatkowych funduszy inwe-
stycyjnych może utrudnić rozwój sektora gospodarczego na obszarze LSR.   

Tabela nr 13. Analiza SWOT Sektora rybackiego. 

ANALIZA SWOT (ŁOWISKA, JEZIORA STAWY) 

Lp MOCNE STRONY Dia-
gnoza 

SŁABE STRONY Dia-
gnoza 

Cel główny/cel 
szczegółowy 

1 - marka karpia ślesińskiego rozpozna-
walna w regionie i w Polsce; 

s.21 - małe zasoby wodne w Gospodarstwie 
Rybackim w Samostrzelu 

s.21 C.2/C.2.1 

2 - mało punktów sprzedaży bezpośred-
niej ryb 

s.33 C.3/C.3.1 

3 - sezonowość popytu na karpia s.23 C.3/C.3.1 

4 - posiadanie dużych zasobów wodnych 
zarówno dla hodowli jak i wędkarstwa; 

s.18 - wyeksploatowany sprzęt i środki 
transportu w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się chowem i hodowlą ryb 

s.22 C.3/C.3.1 

5 - obecnie dobrze wykwalifikowana kadra 
sektora rybackiego; 

s.19 - brak przetwórni ryb na terenie LSR s.24 C.3/C.3.1 

6 - bogate i ciekawe walory przyrodnicze, hi-
storyczne i kulturowe; 

s.19 - niedostateczna promocja ryb słodko-
wodnych ze strony producentów wyni-
kająca najczęściej z braku funduszy  

s.23 C.1/C.1.2 

7 - duża liczba parków krajobrazowych, re-
zerwatów przyrody, Obszarów NATURA 
2000, obszaru chronionego krajobrazu;     

s.22 - niska dochodowość a tym samym ni-
ska opłacalność chowu i hodowli ryb 
 

s.22 C.3/C.3.1 

8 - pozytywna rola stawów hodowlanych w 
ekosystemie; 

s.22 - zbyt mała współpraca sektora z samo-
rządem lokalnym 

s.22,23 C.1/C.1.2 

9 - pozytywny wpływ stawów hodowlanych 
na retencję; 

s.23 - utrudniony dostęp wędkarzy do jezior  
 

24 C.1/C.1.1 

10 - duże możliwości i chęci rozwoju (głównie 
w kierunku turystyki i przetwórstwa); 

s.26 - zbyt niska cena sprzedaży produktu 
 

s.23 C.3/C.3.1 

11 - duża różnorodności ryb słodkowodnych; s.23 - brak dywersyfikacji obecnej działalno-
ści przedsiębiorstw zajmujących się 
chowem i hodowlą ryb 

s.23 C.3/C.3.1 
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12 - świadomość konieczności dywersyfikacji 
działalności rybackiej 

s.25 - zbyt małe zaplecze dla wędkarzy  
 

s.20,23 C.3/C.3.1 

13 - sektor posiada potencjał i wiedza po-
trzebne do poszerzenia łańcucha dostaw 

s.19 - zbyt małe zaplecze rekreacyjne dla ro-
dzin wędkarzy 

s.23 C.1/C.1.1 

14 - rozwinięte struktury Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

s. 19-
20 

- brak informacji dla osób z zewnątrz o 
dostępnych i aktywnych łowiskach 

s.23 C.1/C.1.2 

15 - dobrze wyposażona obecna straż spo-
łeczna z powiatu nakielskiego i sępoleń-
skiego 

s.19 - brak społecznej straży rybackiej na te-
renie powiatu żnińskiego 

19 C.2/C.2.1 

16 -  Zbyt mało pomysłów oraz czerpania do-
brych praktyk związanych z promocją 
obszaru czerpanych z kraju i zagranicy 

23 C.1/C.1.2 

17 -  Straty spowodowane kłusownictwem 
oraz działaniami chronionych gatunków 
zwierząt 

23 C.2/C.2.1 

 SZANSE n/d ZAGROŻENIA n/d  

 - większa aktywność samorządu lokal-
nego i samorządu województwa w zakre-
sie promocji ryb; 
- możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych na promocję i inwestycje; 
- możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych na materiał zarybieniowy; 
- moda na zdrowe odżywianie i programy 
kulinarne; 
- zmiana prawa krajowego dotyczącego 
chronionych gatunków zwierząt (redukcja, 
odszkodowania); 
- większa świadomość dotycząca koniecz-
ności realizowania inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i/lub przywracania 
stanu środowiska naturalnego 
- większy nacisk ze strony mieszkańców i 
turystów na inwestycje związane z 
ochroną i przywracaniem stanu środowi-
ska naturalnego 
- moda na aktywny wypoczynek (np. ob-
serwacje przyrody, wędkarstwo rekrea-
cyjne) 
- edukacja dot. zdrowego żywienia i spo-
sobów przyrządzania ryb 
- duże zainteresowanie pozahodowlaną 
rolą stawów przez osoby z zewnątrz 
(mieszkańcy i turyści);  
- coraz większa moda na wyjazdy week-
endowe, spędzanie wolnego czasu aktyw-
nie z uwzględnieniem lokalnych produk-
tów i atrakcji 
- duże zainteresowanie przetworami z 
ryb/ryby gotowej do konsumpcji (wygoda 
konsumenta) 
- wiele krajowych i zagranicznych grup 
działania dzielących się dobrymi prakty-
kami w zakresie współpracy i promocji 
 

n/d - niska świadomość skutków wydawa-
nych decyzji przez administrację pu-
bliczną (np. pozwolenia na używanie 
sprzętu wodnego np. skutery); 
- pogarszający się stan ekosystemu 
wodnego, zależy od sytuacji w całym 
kraju; 
- zbyt skomplikowane przepisy prawne 
- źle prowadzona gospodarka wodna 
przez samorządy i instytucje pań-
stwowe 
- choroby ryb  
- eutrofizacja wód 
- zbyt mała liczba szkół średnich i za-
sadniczych kształcących osoby mo-
gące pracować w sektorze 
- zbyt liberalne prawo dotyczące kar za 
kłusownictwo 
- zaniżone ceny ryb z importu 
- zbyt niskie ceny żywności innej niż 
ryby 
- wprowadzenie niekorzystnych przepi-
sów o odpłatności za korzystanie z 
wody 
- wpuszczanie do obiegu wodnego ob-
cych gatunków ryb 
- kłusownictwo (często pokoleniowe) 
- duża aktywność drapieżników 
- dużo dostępność sprzętu do kłusow-
nictwa 
- starzejąca się kadra sektora ( mała za-
stępowalność wynikająca z systemu 
oświaty oraz braku chęci młodych do 
pracy w tym zawodzie) 
- zbyt niska cena sprzedaży produktu 
- zbyt mała ilość imprez promujących 
ryby/produkty rybne 
- niestabilność cen 
- brak certyfikacji źródła pochodzenia 
ryby oraz ryby świeżej i żywej, głównie 
karpia  

n/d n/d 
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- skomplikowane i bardzo surowe pro-
cedury dotyczące przetwórstwa ryb 
(bardzo drogi sprzęt wymagany przepi-
sami prawa) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z konsultacji 2015 r. 

Z przedstawionej powyżej analizy mocnych stron obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju wynika, że najwięcej atu-
tów wynika z posiadanych areałów wodnych i możliwości rozwoju jakie one stwarzają. Już obecna marka karpia ślesińskiego jest 
podstawą do dalszego zacieśniania więzi z konsumentem i proponowania mu kolejnych produktów. Klienci szukają jakości, dbałości 
o środowisko i godziwej ceny. Rybacy z kolei szukają wyższych cen i dążą do podniesienia wartości swoich produktów. Obecny 
potencjał kadrowy i przyrodniczy jest wystarczający aby rozwinąć sektor. Wiele pozytywnych cech można zaobserwować w obszarze 
turystyki i ochrony środowiska. Silne strony w tych obszarach związane są przede wszystkim z bogactwem przyrodniczym i kulturo-
wym, co w powiązaniu z możliwością budowania na nich oferty turystycznej oraz rozwoju dodatkowej oferty usługowej przez podmioty 
rybackie. 

W przypadku słabych stron uczestnicy spotkań najbardziej podkreślili słabo rozwinięte i przestarzałe zaplecze infrastrukturalne i 
techniczne ograniczające rozwój rybactwa. Słaba baza dla amatorów wędkarstwa oraz ich rodzin zniechęca do tej formy rekreacji. 
Kilka negatywnych elementów tworzy zamknięty krąg problemów związanych ze sprzedażą ryb: mała promocja i mało punktów 
sprzedaży bezpośredniej ryb generuje mały popyt ze strony konsumenta na ryby/ryby małocenne/sezonowość karpia. To z kolei 
powoduje wysokie ceny ryb wynikające z niskiej opłacalności produkcji i tym samym brak środków na inwestycje i reklamę. Sektor 
zauważa, że drogą do rozwoju jest sprzedaż produktu po korzystnej cenie, rozwój nowych rynków, różnicowanie źródeł dochodu, 
promowanie lokalnych produktów, wzmocnienie pozycji/widoczności rybaka, zapewnienie jakości i identyfikowalności. 

Najważniejszymi szansami pozwalającymi na rozwój sektora uczestnicy spotkań wymienili wzbogacenie obecnej działalności o nowe 
formy działalności poza hodowlanej, atrakcyjnej z punktu widzenia turysty, konsumenta. Należy położyć tu nacisk na świadomość 
konieczności różnicowania w kierunkach głównie powiązanych z sektorem rybactwa. Zwiększona promocja oraz możliwość pozy-
skania środków zewnętrznych na inwestycje pozwoli na rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych co z kolei będzie odpowiedzią 
na zdefiniowaną „wygodę” konsumenta w zakresie sprawionej ryby. Szanse są oparte głównie o potencjał obszaru czyli zasoby wody 
i ryb, lokalne produkty, tradycje, rozwijającą się turystykę i rekreację.  

Do zagrożeń, które mogą spowodować utrudnienia w rozwoju sektora rybackiego i turystyki wędkarskiej należy zaliczyć pogarsza-
jący się stan wody i złe gospodarowanie wodą (deficyt wody, zły stan urządzeń melioracyjnych, niewystarczająca ilość przepławek). 
Eutrofizacja jezior oraz niska kultura osób korzystających z jezior i otoczenia obniżają ich atrakcyjność a co za tym idzie, zmniejszają 
zainteresowanie potencjalnych klientów. Niskie ceny ryb z eksportu oraz brak kontroli ich jakości „psują” rynek ryb słodkowodnych i 
hodowlanych. Liberalne przepisy związane z karaniem kłusowników oraz duży dostęp do sprzętu kłusowniczego wpływają na efek-
tywność produkcji oraz jakość łowisk komercyjnych. Z kolei posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi pochodzenia 
ryb tworzy „brudny” PR dla konsumpcji ryby i nadszarpuje opinię o jakości ryby hodowlanej. Określone w ten sposób słabe strony 
mogą mieć istotny wpływ na ograniczenie możliwości wykorzystania szansy związanej z wykorzystaniem możliwości finansowania. 
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V. CELE I WSKAŹNIKI  1. Cele LSR 

 

 

C. 1. Zwiększenie atrakcyjności  

turystycznej obszaru LSR 

C.2. Odnowa i ochrona ekologicznego  

potencjału obszaru LSR 
C.3. Rozwój przedsiębiorczości obszaru 

LSR w tym sektora rybackiego  

C.1.1 Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni tu-

rystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku 

C.1.2 Utrzymanie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego do 2023 roku 

C.2.1 Poprawa lub zachowanie stanu środowiska 

naturalnego, w tym ochrona obszarów  

akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, 

działalności ludzi i zwierząt do 2023 roku 

C.3.1.Zwiększenie i poprawa potencjału 

usługowego i produkcyjnego (w tym      in-

nowacji) przedsiębiorstw                         wy-

korzystujących potencjał obszaru LSR oraz 

sektora rybackiego do 2023 roku  

P. Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie 

warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz  

wykorzystanie potencjału obszaru 

P. Środowisko naturalne wolne od negatywnych  

skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 

P. Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i 

mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru  

LSR  

Wizja:  Krajna i Pałuki  miejscem atrakcyjnym do życia  o nieskazitelnej przyrodzie, gdzie ceni  się miejscową kulturę i tradycje  oraz  rozwija gospodarkę  

w oparciu o jej walory turystyczne i rybackie. 

 

Misja: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”  otwarte na aktywnych, realizujących założone cele   

i  budujących  silny i zintegrowany  kulturowo i gospodarczo region. 
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2. Matryca logiczna 

Tabela nr 14.  

Zidentyfikowane 
problemy/wyzwania 
społeczno-ekono-

miczne 

 
Cel ogólny 

 
Cele szczegó-

łowe 

 
Planowane 

przedsięwzięcia 

 
Produkty 

 
Rezultaty 

 
Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne 
mające wpływ na re-

alizację działań i 
osiągnięcie wskaźni-

ków  

Mała atrakcyjność ło-
wisk i jezior terenu 
LSR; mała dostęp-
ność wędkarza do je-
ziora; mała oferta dla 
rodzin; mało punktów 
gastronomii związa-
nej z rybami; 
zbyt mała baza noc-
legowo-turystyczna; 
ograniczone formy 
spędzania wolnego 
czasu dla rodziny; 
zbyt mała promocja 
jezior i łowisk; 
brak informacji o do-
stępności łowisk i je-
zior dla każdego tu-
rysty/mieszkańca; 
Zbyt mało pomysłów 
oraz czerpania do-
brych praktyk zwią-
zanych z promocją 
obszaru czerpanych 
z kraju i zagranicy 

 
 
 
 
 
C.1 Zwiększe-
nie atrakcyjno-
ści turystycz-
nej obszaru 
LSR 

C.1.1Tworzenie 
atrakcyjnej prze-
strzeni turystycz-
nej i rekreacyjnej 
do 2023 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatywny samo-
rząd, aktywne or-
ganizacje i miesz-
kańcy tworzą 
spójną i widoczną 
ofertę obszaru  
LSR 

Liczba nowej/rozbudowa-
nej/wyposażonej/wyremonto-
wanej infrastruktury turystycz-
nej/rekreacyjnej przeznaczo-
nej na użytek publiczny, histo-
rycznie lub terytorialnie zwią-
zanej z działalnością rybacką-
15 22 

Liczba osób korzystających 
z nowej/rozbudowanej/dopo-
sażonej/wyremontowanej  in-
frastruktury turystycznej/re-
kreacyjnej-1500,00 12 000 
 

Zwiększenie 
o10% liczby 
udzielonych 
noclegów w 
stosunku do 
2014 roku-10 
559,00 

- moda na aktywny 
wypoczynek (np. ob-
serwacje przyrody, 
wędkarstwo rekrea-
cyjne 
-możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych 
na promocję i inwesty-
cje; coraz większa 
moda na wyjazdy 
weekendowe, spędza-
nie wolnego czasu ak-
tywnie z uwzględnie-
niem lokalnych produk-
tów i atrakcji 
- wiele krajowych i za-
granicznych grup dzia-
łania dzielących się do-
brymi praktykami w za-
kresie współpracy i 
promocji 
 

C.1.2 Utrzymanie 
rybackiego dzie-
dzictwa kulturo-
wego do 2023 
roku 

Liczba wydarzeń /publika-
cji/warsztatów promują-
cych/zachowujących/upo-
wszechniających rybackie 
dziedzictwo kulturowe-6 12 
 
Liczba zrealizowanych projek-
tów współpracy -2 
 
Liczba LGD uczestniczących 
w projektach współpracy -4 
 

Liczba osób, które uczestni-
czyły w wydarzeniach/otrzy-
mały publikację/ukończyły 
warsztaty-520 2460 
 
Liczba projektów współpracy 
kierowanych do następują-
cych grup: sektor MSP (w 
tym sektor rybacki), sektor 
publiczny, organizacje poza-
rządowe-2 
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Kłusownictwo węd-
karskie i rybackie 
spowodowane dużą 
dostępnością narzę-
dzi do kłusowania 
oraz liberalnym pra-
wem w zakresie kar; 
Szkody w gospodar-
stwach rybackich, na 
stawach i łowiskach 
spowodowane dzia-
łaniami zwierząt 
prawnie chronionymi; 
Nieracjonalne gospo-
darowanie wodą; 
Mała retencja na 
śródlądowych wo-
dach płynących; 
Eutrofizacja wód; 
Wpuszczanie do 
obiegu wodnego ryb 
obcych; zbyt mała 
liczba osób w ochot-
niczej straży rybac-
kiej z uwagi na nie-
wystarczające wypo-
sażenie w ubiór i 
sprzęt ; zmniejszanie 
się naturalnej bioróż-
norodności np. zara-
stanie stawów i rzek, 
zanikanie łąk, pesty-
cydy; Straty spowo-
dowane kłusownic-
twem oraz działa-
niami chronionych 
gatunków zwierząt. 

 
 
 
 
 
C.2. Odnowa i 
ochrona eko-

logicznego po-
tencjału ob-
szaru LSR 

 

C.2.1 Poprawa lub 
zachowanie stanu 
środowiska natu-
ralnego, w tym 
ochrona obszarów 
akwakultury znisz-
czonych wskutek 
żywiołów, działal-
ności ludzi i zwie-
rząt do 2023 roku 

Środowisko natu-
ralne wolne od ne-
gatywnych skut-
ków żywiołów 
oraz działalności 
ludzi i zwierząt 

Liczba inicjatyw pozytywnie 
wpływających na zachowanie 
lub odtwarzanie środowiska 
naturalnego lub potencjału 
sektora rybackiego-8 14 

Liczba podmiotów/osób do-
posażonych w niezbędny 
sprzęt lub przeciwdziałają-
cych kłusownictwu-2  6 

 
 
 
Liczba przywróconego/za-
bezpieczonego potencjału 
sektora rybołówstwa i akwa-
kultury/odtworzenie pierwot-
nego stanu środowiska ob-
szarów rybackich i obszarów 
akwakultury -6 
 
 

Zmniejszenie 
liczby wykro-
czeń na obsza-
rze LSR w 
związku z pod-
jętymi działa-
niami w sto-
sunku do roku 
2014-23 
 
Jeziora i łowi-
ska będzie eks-
ploatować/od-
wiedzać więcej 
osób niż w 
2014 r.-50 
 
 

-możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych 
na promocję i inwesty-
cje; 
-większa świadomość 
dotycząca konieczno-
ści realizowania inwe-
stycji w zakresie 
ochrony środowiska 
i/lub przywracania 
stanu środowiska natu-
ralnego 
- większy nacisk ze 
strony mieszkańców i 
turystów na inwestycje 
związane z ochroną i 
przywracaniem stanu 
środowiska natural-
nego 
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Niski popyt konsu-
mentów na ryby ma-
łocenne; 
Brak lokalnych prze-
twórców; 
Mało rozbudowany 
łańcuch dostaw ryb i 
produktów rybnych; 
Sezonowość popytu 
na karpia; 
Zbyt mała promocja 
ryb na lokalnym 
rynku; 
„wygoda” konsu-
menta w zakresie ryb 
i produktów; 
Duża konkurencja ze 
strony dostawców 
ryb z zagranicy; 
Brak certyfikacji i 
identyfikacji pocho-
dzenia ryby żywej i 
świeżej; 
Przestarzały i zużyty 
sprzęt do bieżącej 
działalności rybac-
kiej; 
Brak funduszy na in-
westycje w gospo-
darstwach; 
Nierozwinięte lokalne 
przetwórstwo ryb 
słodkowodnych; wy-
sokie koszty produk-
cji; 

 
 
 

C.3. Rozwój 
przedsiębior-

czości ob-
szaru LSR w 
tym sektora 
rybackiego  

 

C.3.1. Zwiększe-
nie i poprawa po-
tencjału usługo-
wego i produkcyj-
nego (w tym inno-
wacji) przedsię-
biorstw wykorzy-
stujących poten-
cjał obszaru LSR 
oraz sektora ry-
backiego do 2023 
roku 

Zaradny rybak, 
zaradny przedsię-
biorca. Stworzenie 
warunków rozwoju 
przedsiębiorczości 
oraz wykorzysta-
nie potencjału ob-
szaru 

Liczba utworzonych/rozwinię-
tych przedsiębiorstw-19 21 

Liczba utworzonych/utrzy-
manych miejsc pracy-19 42 

Zmniejszenie O 
5% udziału 
bezrobotnych 
zarejestrowa-
nych w liczbie 
ludności w 
wieku produk-
cyjnym w sto-
sunku do 2014 
r. -10,54 
 
Wzrost O 10% 
liczby podmio-
tów wpisanych 
do rejestru RE-
GON na 10 tyś. 
ludności w sto-
sunku do 2014 
r. -784 

- moda na zdrowe od-
żywianie i programy 
kulinarne; 
-edukacja dot. zdro-
wego żywienia i sposo-
bów przyrządzania ryb 
- coraz większa moda 
na wyjazdy weeken-
dowe, spędzanie wol-
nego czasu aktywnie z 
uwzględnieniem lokal-
nych produktów i atrak-
cji 
-duże zainteresowanie 
przetworami z ryb/ryby 
gotowej do konsumpcji 
(wygoda konsumenta) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z konsultacji 2015 r. 

3. Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych wraz ze źródłem pozyskiwania danych do pomiaru. 

Tabela nr 15. Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR. 

1.0 CEL OGÓLNY C.1 

 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR 

1.1 CELE SZCZEGÓ-
ŁOWE 

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku 

1.2 Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego do 2023 roku 

  

 

 

 

Wskaźnik oddziaływania dla celu 
ogólnego 

Jednostka miary 

Stan począt-
kowy 

2014 Rok 

Plan 2023 
rok 

Źródło danych / sposób po-
miaru 

W 1.0 Zwiększenie o 10% liczby udzielonych noclegów w stosunku 
do 2014 roku 

Szt. 92 417 100 559 GUS, Baza danych lokal-
nych 

 

 

 

Wskaźniki  rezultatu dla celów szcze-
gółowych 

Jednostka miary 
Stan począt-
kowy 2014 

Rok 

Plan  2023 
rok 

Źródło danych / sposób po-
miaru 

w 
1.1/1R 

Liczba osób korzystających z nowej/rozbudowanej/doposa-
żonej/wyremontowanej  infrastruktury turystycznej/rekreacyj-
nej 

osoba 0,00 1500 12000 Ankieta Beneficjenta 

w 
1.2/1R 

Liczba osób, które uczestniczyły w wydarzeniach/otrzymały 
publikację/ukończyły warsztaty 

Osoba 0,00 520 2460 Ankieta Beneficjenta 

w. 
1.2/2R 

Liczba projektów współpracy kierowanych do następujących 
grup: przedsiębiorcy(w tym sektor rybacki), sektor publiczny, 
organizacje pozarządowe 

projekt 0,00 2 Umowa o dofinansowanie 
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Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 
(konkursy, pro-
jekt grantowy, 

operacja własna , 
projekt współ-

pracy, aktywiza-
cja  itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 

 

Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/ 
sposób po-

miaru 
Początkowa 

2014 rok 

Końcowa 

2023 

Rok 

 

1.1/1P Kreatywny samo-
rząd, aktywne orga-
nizacje i mieszkańcy 
tworzą spójną i wi-
doczną ofertę ob-
szaru  LSR 

Jednostki samo-
rządu terytorial-
nego i jednostki 
organizacyjne 
podległe tym jed-
nostkom oraz or-
ganizacje poza-
rządowe, których 
celem statuto-
wym jest działal-
ność na rzecz 
rozwoju sektora 
rybołówstwa i 
akwakultury 

konkurs Liczba nowej/rozbudowanej/wyposażonej/wyremontowa-
nej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej przeznaczo-
nej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie 
związanej z działalnością rybacką 

Szt. 0,00 15 22 Wniosek o do-
finansowa-
nie/wniosek o 
płatność koń-
cową 

1.2/1 P Liczba wydarzeń /publikacji/warsztatów promujących/za-
chowujących/upowszechniających rybackie dziedzictwo 
kulturowe 

Szt. 0,00 6 12 Wniosek o do-
finansowa-
nie/wniosek o 
płatność koń-
cową 

1.2/2P sektor MSP (w 
tym sektor ry-
backi), sektor 
publiczny, orga-
nizacje pozarzą-
dowe 

Projekt współ-
pracy 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy Szt. 0.00 2 Wniosek o 
płatność koń-
cową 

1.2/3P Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy Szt. 0,00 4 Porozumienia 
o współpracy 
pomiędzy LGD 

SUMA    0,00 27 40  
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2.0 CEL OGÓLNY C.2 

 

 Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru LSR 

2.1 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

C.2.1 Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego, w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, działalności 
ludzi i zwierząt do 2023 roku 

  

 

 

 

Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

Stan początkowy 

2014 Rok 

Plan 2023 
rok 

Źródło danych / sposób pomiaru 

W 2.0/1 

 

Zmniejszenie liczby naruszeń prawa na obszarze LSR w związku z podjętymi 
działaniami w stosunku do roku 2014 
rok 2014 – 2023 

Szt. 27 23 Sprawozdanie społecznej straży rybackiej 
za 2023 rok 

W 2.0/2 Liczba dodatkowych osób, które będą  eksploatować/odwiedzać łowiska i je-
ziora. 

Osoba 0,00 50 Ankieta Beneficjenta 

 

 

 

Wskaźniki  rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 
Stan początkowy 

2014 Rok 
Plan  2023 

rok 
Źródło danych / sposób pomiaru 

w 2.1/1R Liczba podmiotów/osób doposażonych w niezbędny sprzęt lub przeciwdziałają-
cych kłusownictwu 

 

Szt. 0,00 2 6 Wniosek o dofinansowanie/wniosek o  

płatność 

w  

2.1/2 R 

Liczba przywróconego/zabezpieczonego potencjału sektora rybołówstwa i akwa-
kultury/odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obsza-
rów akwakultury 

Szt. 0,00 6 Wniosek o dofinansowanie/wniosek o  

płatność 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób realizacji (kon-
kursy, projekt grantowy, 
operacja własna , projekt 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 

 

Jednostka 

miary 

wartość Źródło danych/ sposób po-
miaru 

Początkowa Końcowa 
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współpracy, aktywizacja  
itp.) 

2014 rok 2023 

Rok 

 

2.1/1P Środowisko naturalne wolne 
od negatywnych skutków 
żywiołów oraz działalności 
ludzi i zwierząt 

Osoba fizyczna, 
osoba prawna ,jed-
nostka organiza-
cyjna nie posiada-
jąca osobowości 
prawnej 

konkursy Liczba inicja-
tyw pozytyw-
nie wpływają-
cych na za-
chowanie lub 
odtwarzanie 
środowiska 
naturalnego 
lub potencjału 
sektora rybac-
kiego 

Szt. 0 8 14 Wniosek o dofinansowa-
nie/wniosek o płatność 

SUMA    0 8 14  

3.0 CEL OGÓLNY C.3 

 

 Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego  

 

3.1 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sek-
tora rybackiego do 2023 roku 

  

 

 

 

Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
Stan początkowy 

2014 Rok 

Plan 2023 
rok 

Źródło danych / sposób pomiaru 

W 3.0/1 

 

Zmniejszenie o 5% udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym w stosunku do 2014 roku 

Osoba 11,1 10,54 GUS, Baza danych lokalnych 
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W 3.0/2 Wzrost o 10% liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tyś. lud-
ności w stosunku do 2014 r. 

Podmiot 713 784 GUS, Baza danych lokalnych 

 

 

 

Wskaźniki  rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 
Stan początkowy 

2014 Rok 
Plan  2023 

rok 
Źródło danych / sposób pomiaru 

w 
3.1./1R 

Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy  

 

etat 0,00 19 42 Wniosek o dofinansowanie/wniosek o  

płatność 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji (kon-
kursy, projekt grantowy, 
operacja własna , projekt 
współpracy, aktywizacja  

itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 

 

Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/ sposób po-
miaru 

Początkowa 

2014 rok 

Końcowa 

2023 

Rok 

 

3.1/1P Zaradny rybak, zaradny 
przedsiębiorca. Stworzenie 
warunków rozwoju przed-
siębiorczości oraz wykorzy-
stanie potencjału obszaru 

Sektor MSP ( w 
tym sektor ry-
backi), osoby fi-
zyczne 

Konkursy Liczba utworzo-
nych/rozwiniętych 
przedsiębiorstw 

Szt. 0 19 21 Umowy o dofinansowanie 
/Wniosek o dofinansowa-
nie/wniosek o płatność 

SUMA    0 19    21                  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z konsultacji 2015 r. 
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4. Wykazanie zgodności celów z diagnozą. 

 Przyjęte w LSR cele (ogólny i szczegółowe) konkretne, ściśle adekwatne do analizy SWOT oraz wynikają ze specyfiki obszaru  
i oczekiwań mieszkańców. Założone cele główne i szczegółowe są zgodne z 4 z 5 celów przekrojowych, o których mowa w art. 63 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego. Zgodność jest wykazana poniżej przy każdym z celów. Wszystkie założone w LSR cele główne są ze sobą zintegro-
wane. Na zwiększenie atrakcyjności turystycznej ma wpływ ochrona oraz przywracanie stanu pierwotnego środowiska oraz zwięk-
szona przedsiębiorczość sektora MSP ujawniająca się w większej liczbie usług i produktów przyciągających turystów. Z kolei na 
sprzedaż nowych/udoskonalonych usług/produktów sektora MSP, w tym sektora rybackiego ma zwiększenie atrakcyjności turystycz-
nej poprzez tworzenie infrastruktury oraz promocję obszaru.  

Cel szczegółowy 1.1 odnosi się do zdiagnozowanych problemów w obszarze turystyki gdzie wykazano: 

- niewystarczającą ilość oraz zły stan infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która jest pożądana przez mieszkańców oraz turystów, 
w tym wędkarzy, sektor rybacki; 

- niedostateczne wykorzystanie lokalnych walorów (przyrodniczych, turystycznych, kulturowych) 

- niedostateczny stan zagospodarowania wód 

- zbyt małe zaplecze rekreacyjne dla rodzin wędkarzy 

- zbyt małe zaplecze dla wędkarzy 

Realizacja celu ma służyć ukierunkowaniu inwestycji na rozwój oferty atrakcyjnej dla turysty, która będzie terytorialnie lub historycznie 
związana z rybackim dziedzictwem kulturowym. 

Cel szczegółowy 1.2 odnosi się do zdiagnozowanych problemów: 

- brak zintegrowanej informacji o ofercie turystycznej regionu; 

- niewystarczająca promocja obszaru, niedostosowana do potrzeb informacja i promocja; 

- zbyt mała ilość wydarzeń promujących ryby/produkty rybne/rybackie dziedzictwo kulturowe 

Realizacja celu ma służyć zwiększeniu liczby wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i tym samym zwiększenie świa-
domości o tym terenie oraz zwiększenie ruchu turystycznego przekładającego się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej. 

Cel szczegółowy 2.1 odnosi się do zdiagnozowanych problemów: 

- zanieczyszczenie środowiska, brudna woda w jeziorach i rzekach 

- małe zasoby wodne, szczególnie w Gospodarstwie Rybackim w Samostrzelu 

- brak społecznej straży rybackiej na terenie powiatu żnińskiego 

-straty spowodowane kłusownictwem oraz działaniami chronionych gatunków zwierząt 

- pogarszający się stan ekosystemy wodnego 

- duża aktywność drapieżników; 

Realizacja celu ma służyć zwiększeniu inicjatyw pozytywnie wpływających na zachowanie lub odtwarzanie środowiska naturalnego 
lub potencjału sektora rybackiego.  

Cel szczegółowy 3.1 odnosi się do zdiagnozowanych problemów w obszarze bezrobocia i rynku pracy: 

- liczne migracje, głównie zarobkowe ludzi młodych; 

- wysoki poziom bezrobocia 

- mało punktów sprzedaży bezpośredniej ryb; 

- brak przetwórni na obszarze LSR; 

- zbyt mała dywersyfikacja obecnej działalności przedsiębiorstw zajmujących się chowem i hodowlą ryb; 

- niewystarczającą ilość oraz zły stan infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która jest pożądana przez mieszkańców oraz turystów, 
w tym wędkarzy, sektor rybacki; 

- niedostateczne wykorzystanie lokalnych walorów (przyrodniczych, turystycznych, kulturowych) 

- niedostateczny stan zagospodarowania wód 
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Realizacja celu ma służyć ukierunkowaniu na tworzenie miejsc pracy poprzez wsparcie operacji na podejmowanie lub rozwój dzia-
łalności gospodarczej. 

5. Przedstawienie przedsięwzięć  realizowanych w ramach RLKS  wraz z uzasadnieniem , wskazaniem sposobu ich reali-
zacji oraz źródła pozyskiwania , sposób i częstotliwość pomiaru wskaźników. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 KREATYWNY SAMORZĄD, AKTYWNE ORGANIZACJE I MIESZKAŃCY TWORZĄ SPÓJNĄ I 
WIDOCZNĄ OFERTĘ OBSZARU LSR przyczyni się do realizacji: 

CEL OGÓLNY 1: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU LSR 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: TWORZENIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI TURSTYCZNEJ DO 2023 ROKU 

Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz mor-
skiego dziedzictwa kulturowego”. 

Źródło finansowania: EFMR na lata 2014-2020 

Działania: 

1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub 
terytorialnie związanych z działalnością rybacką 

Uzasadnienie wyboru przedsięwzięcia oraz sposób realizacji: Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na istniejący  potencjał przyrod-
niczy i kulturowy, który należy zagospodarować. Analiza SWOT opracowana przy współudziale mieszkańców obszaru LSR, władz 
lokalnych, sektora MSP w tym sektor rybacki) oraz organizacji pozarządowych wykazała zbyt małą ilość miejsc posiadających infra-
struktury turystyczną i rekreacyjną, która byłaby wykorzystywana przez mieszkańców oraz turystów z jednoczesnym uwzględnieniem 
sektora rybackiego, jego korzeni, historii oraz chęci rozwoju. Powstała infrastruktura z założenia ma pomóc  
w rozwoju sektorowi rybackiemu poprzez gwarantowania atrakcji, które przyciągną na teren obszaru LSR. Potencjalny klient będzie 
mógł skorzystać z oferty infrastruktury przeznaczonej na użytek publiczny a przy okazji skorzysta z oferty sektora rybackiego  
w zakresie oferowanych usług i produktów.  

Innowacyjność realizowanych operacji – w ramach przedsięwzięcia nie przewidziano preferencji dla operacji innowacyjnych  
tj. oryginalnych w skali obszaru LSR.  
 
Grupy docelowe (odbiorcy) przedsięwzięcia: 
Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe, których 
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. 
 
Kwota wsparcia w ramach LSR: maksymalny poziom dofinansowania nie wyższy niż 85 % kosztów kwalifikowalnych.  
 
Tryb wyboru projektów przez RLGD: tryb konkursowy  
 
Uzasadnienie przyjętego poziomu wsparcia:  
Jest to instrument dotacyjny, który ma być silnym impulsem do tworzenia infrastruktury stworzonej dla celów publicznych. Wysokość 
dofinansowania na poziomie maks. 85% jest motywatorem do tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej z założeniem, że inwesty-
cja w kolejnych latach nie będzie generowała zysku. Ta forma wsparcia jest atrakcyjna dla jednostek samorządu terytorialnego z 
racji pełnionej roli w społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, które bardzo często aktywnie włączają się w tworzenie 
infrastruktury powszechnie dostępnej mającej na celu przyciągnięcie turystów na obszar LSR.  
 
Tabela nr 16.  

 
 

Wskaźniki produktu 
 

Sposób i częstotli-
wość dokonywania 

pomiaru 

Wyjaśnienie spo-
sobu ustalenia 

stanu początko-
wego wskaźnika 

Wyjaśnienie 
sposobu usta-

lenia wskaźnika 
docelowego 

Uzasadnienie 
wyboru wskaź-
nika w kontek-

ście adekwatno-
ści do celów i 
przedsięwzięć 

Liczba nowej/rozbudowanej/wyposażonej/wy-
remontowanej infrastruktury turystycznej/re-
kreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, 
historycznie lub terytorialnie związanej z dzia-
łalnością rybacką 

Po każdym naborze 
wniosków. Podsumo-
wanie realizacji 
wskaźników po każ-
dym okresie 3-letnim 

Wartość bazowa 0 
- brak inwestycji fi-
nansowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby 
inwestycji zgod-
nie z otrzyma-
nymi fiszkami, 
założeniami 

Otrzymanie bez-
zwrotnej dotacji w 
wysokości maks. 
85% ma być za-
chętą do 



43 | 
S t r o n a  
 

pułapu dofinan-
sowania i konsul-
tacjami społecz-
nymi 

tworzenia infra-
struktury przyczy-
niającej się do 
zwiększenia 
atrakcyjności ob-
szaru LSR.  

Wskaźniki rezultatu     

Liczba osób korzystających z nowej/rozbudo-
wanej/doposażonej/wyremontowanej  infra-
struktury turystycznej/rekreacyjnej 

Po zakończeniu reali-
zacji operacji przez 
beneficjenta. Podsu-
mowanie realizacji 
wskaźników po każ-
dym okresie 3-letnim 

Wartość bazowa 0 
- brak inwestycji fi-
nansowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby 
osób zgodnie z 
powszechną 
wiedzą doty-
czącą zaintere-
sowania infra-
strukturą. 

Liczba osób  od-
wiedzających ob-
szar LSR i korzy-
stających z infra-
struktury prowadzi 
do zwiększenia 
atrakcyjności ob-
szaru LSR 

Źródło: Opracowanie własne LGR  2015 r. 

CEL OGÓLNY 1: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU LSR 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: UTRZYMANIE RYBACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DO 2023 ROKU  

Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz mor-
skiego dziedzictwa kulturowego”. 

Źródło finansowania: EFMR na lata 2014-2020 

Działania: 

1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnienie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury  

Uzasadnienie wyboru przedsięwzięcia oraz sposób realizacji: 
Przedsięwzięcie w ramach celu szczegółowego 2 jest odpowiedzią na zdiagnozowaną zbyt małą promocję dotyczącą atrakcji i po-
tencjału turystycznego obszaru LSR. Chcąc korzystać z dobrych praktyk, chociażby wskazując tu Dolinę Baryczy i coroczne święto 
karpia, celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie obszaru edukacji i informacji poprzez działania promocyjne, które, oprócz in-
frastruktury będą stanowiły dodatkowy atut do przyciągnięcia na ten teren turystów. Dodatkowo działania promocyjne powinny opie-
rać się o już istniejącą lub tworzoną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, co zapewni jej pełne wykorzystanie.  
Innowacyjność realizowanych operacji – w ramach przedsięwzięcia nie przewidziano preferencji dla operacji innowacyjnych tj. 
oryginalnych w skali obszaru LSR.  
Grupy docelowe (odbiorcy) przedsięwzięcia: 
Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe, których 
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. 
Kwota wsparcia w ramach LSR: maksymalny poziom dofinansowania nie wyższy niż 85 % kosztów kwalifikowalnych.  
Tryb wyboru projektów przez RLGD: tryb konkursowy  
Uzasadnienie przyjętego poziomu wsparcia:  
Jest to instrument dotacyjny, który ma być silnym impulsem do realizacji działań promocyjnych będących magnesem do odwiedzenia 
obszaru LSR. Wysokość dofinansowania na poziomie maks. 85% jest motywatorem do tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wol-
nego czasu z założeniem, że działania te nie będą generować zysku. Ta forma wsparcia jest atrakcyjna dla jednostek samorządu 
terytorialnego z racji pełnionej roli w społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, które bardzo powinny aktywniej włączać 
się w działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie turystów na obszar LSR.  

Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz mor-
skiego dziedzictwa kulturowego”. 

Tabela nr 17.  

 
 

Wskaźniki produktu 

Sposób i często-
tliwość dokony-
wania pomiaru, 

Wyjaśnienie 
sposobu usta-
lenia stanu po-

czątkowego 
wskaźnika 

Wyjaśnienie spo-
sobu ustalenia 

wskaźnika docelo-
wego 

Uzasadnienie wyboru wskaźnika 
w kontekście adekwatności do 

celów i przedsięwzięć 
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Liczba wydarzeń /publi-
kacji/warsztatów promu-
jących/zachowują-
cych/upowszechniają-
cych rybackie dziedzic-
two kulturowe 

Po każdym nabo-
rze wniosków. 
Podsumowanie 
realizacji wskaźni-
ków po każdym 
okresie 3-letnim 

Wartość bazowa 
0 - brak inicjatyw 
finansowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby ope-
racji zgodnie z otrzy-
manymi fiszkami, za-
łożeniami pułapu do-
finansowania i kon-
sultacjami społecz-
nymi 

Większa liczba inicjatyw promują-
cych obszar, z uwzględnieniem ry-
backiego dziedzictwa kulturowego 
zachęci do odwiedzenia obszaru, 
zapoznania się z innymi atrakcjami i 
tym samym zwiększy jego atrakcyj-
ność. 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy 

Po zatwierdzonym 
wniosku o płat-
ność końcową 

Wartość bazowa 
0 - brak projek-
tów współpracy 
finansowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby pro-
jektów oraz LGD 
uczestniczących w 
projektach zgodnie z 
rozmowami z poten-
cjalnymi partnerami 

Promowanie obszaru w kontekście 
dziedzictwa rybackiego w kraju i za 
granicą oraz zapożyczenie dobrych 
praktyk od partnerów w tym zakre-
sie  może przyczynić się do zwięk-
szenia atrakcyjności obszaru. 

Liczba LGD uczestniczą-
cych w projektach współ-
pracy 

Wskaźniki rezultatu     

Liczba osób, które 
uczestniczyły w wyda-
rzeniach/otrzymały publi-
kację/ukończyły warsz-
taty 
 

Po zakończeniu 
realizacji operacji 
przez benefi-
cjenta. Podsumo-
wanie realizacji 
wskaźników po 
każdym okresie 3-
letnim 

Wartość bazowa 
0 - brak osób ko-
rzystających z 
inicjatyw finan-
sowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby osób 
zgodnie z po-
wszechną wiedzą do-
tyczącą osób uczest-
niczących w danych 
inicjatywach 

Liczba osób, która weźmie udział w 
inicjatywach dowie się czegoś wię-
cej o rybackim dziedzictwie kulturo-
wym i obszarze LSR co zagwaran-
tuje większą wiedzę, która może być 
przekazywana dalej w różnej formie. 
Wpłynie to na utrzymanie rybac-
kiego dziedzictwa kulturowego. 

Liczba projektów współ-
pracy kierowanych do 
następujących grup: 
przedsiębiorcy(w tym 
sektor rybacki), sektor 
publiczny, organizacje 
pozarządowe 

Po zatwierdzonym 
wniosku o płat-
ność końcową 

Wartość bazowa 
0 - brak projek-
tów współpracy 
finansowanych z 
EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby pro-
jektów oraz LGD 
uczestniczących w 
projektach zgodnie z 
rozmowami z poten-
cjalnymi partnerami 

Promowanie obszaru w kontekście 
dziedzictwa rybackiego w kraju i za 
granicą oraz zapożyczenie dobrych 
praktyk od partnerów w tym zakre-
sie  może przyczynić się do zwięk-
szenia atrakcyjności obszaru. 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 

 
 
 
 

Wskaźnik oddziaływania dla celu głów-
nego 1 

Sposób i czę-
stotliwość do-
konywania po-

miaru, 

Wyjaśnienie 
sposobu usta-
lenia stanu po-

czątkowego 
wskaźnika 

Wyjaśnienie 
sposobu 
ustalenia 

wskaźnika 
docelowego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika w kontek-
ście adekwatności do 
celów i przedsięwzięć 

Zwiększenie o 10% liczby udzielonych nocle-
gów w stosunku do 2014 roku 

Za każdy za-
mknięty rok ka-
lendarzowy 

GUS, baza da-
nych lokalnych 

Założenie 
zgodnie z do-
świadczeniem 
z lat poprzed-
nich oraz 
wcześniej-
szymi statysty-
kami 

Osoby nocujące to 
osoby zainteresowane 
zwiedzaniem obszaru i 
korzystaniem z atrakcji 
na obszarze. Rosnący 
wskaźnik noclegów ob-
razuje zwiększoną 
atrakcyjność obszaru. 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 ŚRODOWISKO NATURALNE WOLNE OD NEGATYWNNYCH SKUTKÓW ŻYWIOŁÓW ORAZ DZIAŁAL-
NOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT przyczyni się do realizacji: 
 
CEL OGÓLNY 2: ODNOWA I OCHRONA EKOLOGICZNEGO POTENCJAŁU OBSZARU LSR 
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: POPRAWA LUB ZACHOWANIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM OCHRONA OBSZA-
RÓW AKWAKULTURY ZNISZCZONYCH WSKUTEK ŻYWIOŁÓW, DZIAŁALNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT DO 2023 ROKU. 
Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: „Wspierania i wykorzystanie atutów środowiska na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu” 
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Źródło finansowania: EFMR na lata 2014-2020 

Działania: 

1. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu 
2. Przywracanie lub zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu 
środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt 
3. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych 
zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych 

4. Ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo. 
5. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie insta-
lacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.  
Uzasadnienie wyboru przedsięwzięcia oraz sposób realizacji: 
Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdefiniowane podczas konsultacji społecznym w tym również z sektorem rybackim stopniowe 
pogarszanie się środowiska naturalnego, które ujawnia się m.in. w pogarszającym się stanie ekosystemu wodnego, braku wody i 
skutecznego systemu małej retencji czy eutrofizacji wód. Straty w potencjale sektora rybackiego oraz szkody w środowisku natural-
nym powodują również kłusownicy oraz chronione gatunki zwierząt (bobry, wydry, kormorany), które niekiedy dziesiątkują posiadane 
zasoby rybne, co skutkuje złym wynikiem finansowym hodowli, zarządzanych jezior i prowadzonych łowisk. Planowane działania 
mają zminimalizować/naprawić straty spowodowane działalnością żywiołów, ludzi czy zwierząt lub ochronić przed szkodami wystę-
pującymi zarówno w środowisku naturalnym jak i w potencjale sektora rybackiego. 
Innowacyjność realizowanych operacji – w ramach przedsięwzięcia nie przewidziano preferencji dla operacji innowacyjnych tj. 
oryginalnych w skali obszaru LSR.  
Grupy docelowe (odbiorcy) przedsięwzięcia: 
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
Kwota wsparcia w ramach LSR: maksymalny poziom dofinansowania nie wyższy niż 85 % kosztów kwalifikowalnych.  
Tryb wyboru projektów przez RLGD: tryb konkursowy  
Uzasadnienie przyjętego poziomu wsparcia:  
Dofinansowanie w wysokości do 85% ma zachęcić wnioskodawców do działań na rzecz ochrony środowiska. Z reguły są to mało 
spektakularne oraz ginące w szumie informacyjnym działania, mało widoczne a tym samy mało medialne w efekcie czego nie są 
najbardziej pożądane przez społeczeństwo. Inwestycje mogą być pośrednio ukierunkowane na osiągnięcie zysku. Inwestycje mają 
ochronić stan obecny lub przywrócić do stanu pierwotnego co w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie na pozytywnie na cały 
ekosystem.  
Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: „Wspierania i wykorzystanie atutów środowiska na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu” 
 
Tabela nr 18.   

Wskaźniki produktu Sposób i częstotli-
wość dokonywania 

pomiaru, 

Wyjaśnienie spo-
sobu ustalenia 

stanu początkowego 
wskaźnika 

Wyjaśnienie spo-
sobu ustalenia 

wskaźnika doce-
lowego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika w kontek-
ście adekwatności do 
celów i przedsięwzięć 

Liczba inicjatyw pozytywnie wpły-
wających na zachowanie lub od-
twarzanie środowiska naturalnego 
lub potencjału sektora rybackiego 

Po każdym naborze 
wniosków. Podsumo-
wanie realizacji 
wskaźników po każ-
dym okresie 3-letnim 

Wartość bazowa 0 - 
brak inwestycji finan-
sowanych z EFMR w 
latach 2014-2020 

Założenie liczby in-
westycji zgodnie z 
otrzymanymi fisz-
kami, założeniami 
pułapu dofinanso-
wania i konsulta-
cjami społecznymi 

Cel drugi ma za zada-
nie odtwarzanie/zacho-
wanie środowiska natu-
ralnego lub potencjały 
rybackiego. Wskaźnik 
został ustalony zgodnie 
z założeniami pro-
gramu. Każda inwesty-
cja finansowania z 
EFMR będzie realizo-
wała ten wskaźnik.  

Wskaźniki rezultatu     

Liczba podmiotów/osób doposażo-
nych w niezbędny sprzęt 

Po każdym naborze 
wniosków. Podsumo-
wanie realizacji 

Wartość bazowa 0 - 
brak inwestycji finan-
sowanych z EFMR w 
latach 2014-2020 

Założenie liczby in-
westycji zgodnie z 
otrzymanymi fisz-
kami, założeniami 

Doposażenie Społecz-
nej Straży Rybackiej 
czy innych osób/pod-
miotów chroniących 
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wskaźników po każ-
dym okresie 3-letnim 

pułapu dofinanso-
wania i konsulta-
cjami społecznymi 

przed skutkami działal-
ności zwierząt i ludzi 
ma za zadanie dopro-
wadzić do ochrony i po-
prawy środowiska natu-
ralnego oraz potencjału 
sektora rybackiego. 

Liczba odtworzonych/zabezpieczo-
nych elementów środowiska/obiek-
tów lub budowli sektora rybackiego 

Wszelkie inwestycje w 
środowisko naturalne 
czy potencjał sektora 
rybackiego ma skutko-
wać mniejszą liczbą wy-
kroczeń, większymi za-
sobami ryb w akwenach 
wodnych co pomoże w 
zachowaniu lub popra-
wie środowiska natural-
nego.  

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 

Wskaźnik oddziaływania dla celu głów-
nego 2 

Sposób i czę-
stotliwość do-
konywania po-

miaru, 

Wyjaśnienie 
sposobu usta-
lenia stanu po-

czątkowego 
wskaźnika 

Wyjaśnienie 
sposobu 
ustalenia 

wskaźnika 
docelowego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika w kontek-
ście adekwatności do 
celów i przedsięwzięć 

Zmniejszenie liczby naruszeń prawa na ob-
szarze LSR w związku z podjętymi działaniami 
w stosunku do roku 2014 

Za każdy za-
mknięty rok ka-
lendarzowy 

Sprawozdanie 
społecznej 
straży rybackiej 

Założenie 
zgodnie z do-
świadczeniem 
z lat poprzed-
nich oraz 
wcześniej-
szymi statysty-
kami 

Zmniejszenie liczby na-
ruszeń prawa obrazuje 
skuteczność inwestycji 
w zakresie ochrony śro-
dowiska i potencjały ry-
backiego.  

Liczba dodatkowych osób, które będą eksplo-
atować /odwiedzać łowiska i jeziora 

Za każdy za-
mknięty rok ka-
lendarzowy 

Wartość bazowa 
0 - brak inwesty-
cji finansowa-
nych z EFMR w 
latach 2014-2020 

Wskaźnik zo-
stał ustalony w 
porozumieniu z 
sektorem ry-
backim. 

W przypadku zrealizo-
wanych inwestycji maja 
się poprawić warunku 
środowiska natural-
nego oraz ilość rybo-
stany. Naturalną konse-
kwencją powyższego 
jest większa liczba 
osób korzystających z 
łowisk i jezior. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: ZARADNY RYBAK, ZARADNY PRZEDSIĘBIORCA. STWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OBSZARU przyczyni się do realizacji: 
 
CEL OGÓLNY 3: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBSZARU LSR W TYM SEKTORA RYBACKIEGO 
 
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1.: ZWIĘKSZENIE I POPRAWA POTENCJAŁU USŁUGOWEGO I PRODUKCYNEGO (W TYM INNOWA-
CJI)  PRZEDSIĘBIORSTW WYKORZYSTUJĄCYCH POTENCJAŁ OBSZARU LSR ORAZ SEKTORA RYBACKIEGO DO 2023 
ROKU. 
 Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: 
1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie 
i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.  
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Źródło finansowania: EFMR na lata 2014-2020 

Działania: 

1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw obejmującego 
działalność związaną z produkcja, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury 
2. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw 
3. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i 
akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką 
4. Podejmowanie, wykonywanie lub rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich  i obszarów 
akwakultury. 
Uzasadnienie wyboru przedsięwzięcia oraz sposób realizacji: 
Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy związane głównie z wysokim bezrobociem zdefiniowanym na 
obszarze LSR, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości.  
Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu 
przedsiębiorczości, a także stymuluje rozwój ekonomiczny i społeczny  województwa. 
Zgodność z celem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: 
1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie 
i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 19.  

Wskaźniki produktu Sposób i częstotli-
wość dokonywania 

pomiaru, 

Wyjaśnienie sposobu 
ustalenia stanu po-
czątkowego wskaź-

nika 

Wyjaśnienie spo-
sobu ustalenia 

wskaźnika docelo-
wego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika w kontek-
ście adekwatności do 
celów i przedsięwzięć 

Liczba utworzo-
nych/rozwiniętych 
przedsiębiorstw 

Po każdym naborze 
wniosków. Podsumowa-
nie realizacji wskaźni-
ków po każdym okresie 
3-letnim 

Wartość bazowa 0 - brak 
inwestycji finansowa-
nych z EFMR w latach 
2014-2020 

Założenie liczby in-
westycji zgodnie z 
otrzymanymi fisz-
kami, założeniami 
pułapu dofinansowa-
nia i konsultacjami 
społecznymi 

Wsparcie konkretnej 
liczby przedsiębiorstw 
istniejących lub dotacja 
na podjęcie działalności 
doprowadzi do zwięk-
szenia potencjału usług i 
produktów na obszarze 
LSR ponieważ z założe-
nia każda z inwestycji 
musi przyczynić się do 
wprowadzenia lub udo-
skonalenia min. jednego 
produktu/usługi. 
 
 

Wskaźniki rezultatu     

Liczba utworzo-
nych/utrzymanych 
miejsc pracy 

Po zakończeniu realiza-
cji operacji przez benefi-
cjenta. Podsumowanie 

Wartość bazowa 0 - brak 
inwestycji finansowa-
nych z EFMR w latach 

Założenie liczby in-
westycji zgodnie z 
otrzymanymi 

Utworzone miejsca 
pracy są miernikiem roz-
woju przedsiębiorczości 



48 | 
S t r o n a  
 

realizacji wskaźników 
po każdym okresie 3-let-
nim 

2014-2020 skutkujących 
tworzeniem miejsc pracy 

fiszkami, założe-
niami pułapu dofi-
nansowania i konsul-
tacjami społecznymi 

zarówno u firm istnieją-
cych jak i nowopowsta-
łych. Tworzenie miejsca 
pracy oznacza bowiem 
generowanie przycho-
dów wystarczających by 
je utrzymać. 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015. 
 
Podczas konsultacji społecznych, w diagnozie SWOT oraz podczas spotkań z sektorem rybackim wykazano konieczności zwiększe-
nia inwestycji a tym samym potencjału przedsiębiorstw. Sektor rybacki chce się różnicować ale głównie w swojej branży (przetwór-
stwo, łańcuchy dostaw) lub pokrewnych (turystyka i rekreacja). Zdefiniowana jest niedostateczna ilość punktów sprzedaży bezpo-
średniej ryb oraz brak przetwórni ryb na terenie obszaru LSR skutkująca sezonowością popytu na karpia  i inne ryby słodkowodne ( 
w tym małocenne). Rozwój przedsiębiorczości może się również odbywać poprzez inwestycje w infrastrukturę związaną z potencja-
łem obszaru, który został wykazany jako wystarczający do zagospodarowania.   
Proponowane działania mogą być dobrym pomysłem na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej w tym zakresie.  
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie wspieraniu inicjatyw/inwestycji, w tym innowacji zmierzających do tworzenia nowych 
miejsc pracy w ramach rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podejmowaniu działalności gospodarczej (samozatrudnienie).  
 
Innowacyjność realizowanych operacji w ramach przedsięwzięcia przewidziano preferencje dla operacji innowacyjnych tj. orygi-
nalnych w skali obszaru, co ma swoje odzwierciedlenie w lokalnych kryteriach wyboru. Będą oceniane 2 rodzaje innowacji: produk-
towa, procesowa. 
Grupy docelowe (odbiorcy) przedsięwzięcia: 
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
Kwota wsparcia w ramach LSR: maksymalny poziom dofinansowania nie wyższy niż 50 % kosztów kwalifikowalnych.  
Tryb wyboru projektów przez RLGD: tryb konkursowy  
Uzasadnienie przyjętego poziomu wsparcia:  
Uzasadnienie przyjętego poziomu do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podejmowania lub rozwijania działalności gospo-
darczej.  W okresie programowania 2014-2020 RLGD, oprócz LGD będzie oferowało instrument dotacyjny. Dotacja w odróżnieniu  
do proponowanych innych form jak kredyty, pożyczki czy inne instrumenty zwrotne daje przedsiębiorcy silny impuls inwestycyjny i 
niewątpliwie korzystnie wypadają w biznesplanie planowanej inwestycji. Taka forma przełoży się na wzrost zainteresowania przed-
siębiorców realizacją  projektów w ramach LSR a tym samym szansy na zdobycie przez nich przewagi konkurencyjnej na lokalnym i 
globalnym rynku. Dodatkowo dotacja na maksymalnym pułapie 50% dofinansowania gwarantuje zaangażowanie i racjonalne zapla-
nowanie kosztów inwestycyjnych a nie tylko dążenie do uzyskania bezzwrotnego dofinansowania, które nie zawsze jest odpowiedzią 
na potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa. W tym celu przewidziano kryterium dla przedsiębiorców składających wniosek, w którym 
wkład własny przekracza intensywność pomocy. 
 

Wskaźnik oddziaływania dla celu głów-
nego 3 

Sposób i czę-
stotliwość do-
konywania po-

miaru, 

Wyjaśnienie 
sposobu usta-
lenia stanu po-

czątkowego 
wskaźnika 

Wyjaśnienie 
sposobu 
ustalenia 

wskaźnika 
docelowego 

Uzasadnienie wyboru 
wskaźnika w kontek-
ście adekwatności do 
celów i przedsięwzięć 

Zmniejszenie udziały bezrobotnych zareje-
strowanych w liczbie ludności w wieku produk-
cyjnym w stosunku do 2014 roku 

Za każdy za-
mknięty rok ka-
lendarzowy 

GUS, baza da-
nych lokalnych 

Założenie 
zgodnie z do-
świadczeniem 
z lat poprzed-
nich oraz 
wcześniej-
szymi statysty-
kami 

Zmniejszenie liczby 
osób bezrobotnych bę-
dzie oznaczać m.in fakt 
założenia przez nich 
działalności gospodar-
czej.  

Wzrost liczby podmiotów wpisanych do reje-
stru REGON na 10 tyś. ludności w stosunku 
do 2014 r.  

Za każdy za-
mknięty rok ka-
lendarzowy 

GUS, baza da-
nych lokalnych 

Założenie 
zgodnie z do-
świadczeniem 
z lat poprzed-
nich oraz 
wcześniej-
szymi statysty-
kami 

Zwiększenie liczby 
podmiotów gospodar-
czych będzie znaczyło 
rozwój przedsiębior-
czości na obszarze 
LSR. 
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6. Uzasadnienie wyboru kryteriów wraz z powiązaniem z celami i wskaźnikami. 
Tabela nr 20.  

Kryterium Uzasadnienie i powiązanie z diagnozą Powiązanie 
z celem  

Powiązanie ze 
wskaźnikiem 

Gotowość wnioskodawcy 
do realizacji operacji 

Doświadczeniem poprzedniego okresu programowania 
preferuje się wnioskodawców, którzy złożyli komplet wy-
maganych dokumentów, określonych przez RLGD. Ta-
kie kryterium jest gwarantem wcześniejszego zaplano-
wania inwestycji przez wnioskodawcę oraz posiadania 
przez niego informacji o skompletowaniu określonych 
dokumentów. Odpowiednia dokumentacja pozwala rów-
nież bardzo szczegółowo zweryfikować jakość i celo-
wość zaplanowanej inwestycji. Minimalizuje ryzyko od-
rzucenia wniosku ze względy na brak koniecznych, prze-
widzianych prawem dokumentów. 

1.0; 2.0; 3.0 1.1/1R; 1.2/1R; 
1.2/2R; 1.1/1P; 
1.2/1P; 1.2/2P; 
1.2/3P; 2.1/1R; 
2.1.2R; 2.1/1P; 
3.1/1R; 3.1/1P 

Racjonalność budżetu 
operacji 

Założenia operacji są prawidłowe jeżeli charakteryzują 
się spójnością i/lub proporcjonalność działań  do 
kosztów oraz prowadzą do osiągnięcia celu operacji. 
Racjonalność budżetu jest kryterium umożliwiającym 
weryfikację założeń inwestycyjnych oraz cen rynkowych. 
Jest to ważne kryterium z uwagi na instrument dotacji 
wynoszący od 50 do 85%. 

1.0; 2.0; 3.0 1.1/1R; 1.2/1R; 
1.2/2R; 1.1/1P; 
1.2/1P; 1.2/2P; 
1.2/3P; 2.1/1R; 
2.1.2R; 2.1/1P; 
3.1/1R; 3.1/1P 

Siedziba i miejsce dzia-
łania wnioskodawcy 

LSR powstała w oparciu o walory tego obszaru oraz in-
formacje pozyskane od mieszkańców, przedsiębiorców, 
samorządów, którzy najlepiej znają ten obszar. Kryte-
rium ma punktować osoby/podmioty, które miesz-
kają/posiadają siedzibę na terenie LSR a zaplanowana 
inwestycja będzie realizowana na obszarze LSR. 

1.0; 2.0; 3.0 1.1/1R; 1.2/1R; 
1.2/2R; 1.1/1P; 
1.2/1P; 1.2/2P; 
1.2/3P; 2.1/1R; 
2.1.2R; 2.1/1P; 
3.1/1R; 3.1/1P 

Innowacyjność To kryterium jest pożądane z uwagi na wpływ innowacyj-
ności w na rozwój sektora MSP. Uwzględniono to kryte-
rium, zakładając, że firmy będą wykazywać innowacyj-
ność produktową lub procesową. 

3.0 3.1/1R; 3.1/1P 

Charakter nowej/rozwija-
nej działalności 

Sektor rybacki wykazał konieczność różnicowania się 
ale tylko w sektorze lub w usługach/produktach około 
sektorowych, które mogą  pomóc w rozwoju samego 
sektora. Tym samym będą premiowane inwestycje zwią-
zane z rekreacją, turystyką, podnoszeniem wartości pro-
duktów rybactwa poprzez tworzenie i rozwijanie łańcu-
chów dostaw. 

3.0 3.1/1R; 3.1/1P 

Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy 

Jest to obligatoryjne kryterium wynikające z przeznacze-
nia 50 środków LSR na rozwój i podejmowanie działal-
ności gospodarczej a tym samym na tworzenie nowych 
miejsc pracy. 

3.0 3.1/1R; 3.1/1P 

Doradztwo biura RLGD Z uwagi na mnogość dokumentów oraz zmieniające się 
wytyczne/informacje/interpretacje ważnym jest aby 
wnioskodawcy byli o tym informowani na bieżąco. Do-
radztwo w biurze LGR lub kontakt poprzez spotkania in-
formacyjne i szkolenia ma pomóc w weryfikacji pomysłu 
na inwestycję a w dalszym etapie ma wygenerować do-
brej jakości projekt.  

1.0; 2.0; 3.0 1.1/1R; 1.2/1R; 
1.2/2R; 1.1/1P; 
1.2/1P; 1.2/2P; 
1.2/3P; 2.1/1R; 
2.1.2R; 2.1/1P; 
3.1/1R; 3.1/1P 

Podejmowanie działalno-
ści gospodarczej przez 
osoby młode (do 40 r.ż.) 

Diagnoza obszaru wykazała największą grupę bezrobot-
nych w wieku do 35 r.ż. Podejmowanie działalności go-
spodarczej może być impulsem do samozatrudnienia i 
tym samym znalezienia własnego pomysłu na biznes.   

3.0 3.1/1R; 3.1/1P 
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Podmiot prowadzący 
działalność w sektorze 
rybactwa i akwakultury 

Pozyskanie środków z EFMR opiera się na kryteriach 
wykazania odpowiedniego wskaźnika „rybackości”, który 
jest generowany przez osoby i podmioty z obszaru LSR. 
Z uwagi na dostępność działań dla szerokiej grupy po-
tencjalnych wnioskodawców, premiowane będą wnioski 
składane przez osoby/podmioty, które w 2014 roku lub 
wcześniej były zakwalifikowane do sektora rybackiego.  

1.0; 2.0; 3.0 1.1/1R; 1.2/1R; 
1.2/2R; 1.1/1P; 
1.2/1P; 1.2/2P; 
1.2/3P; 2.1/1R; 
2.1.2R; 2.1/1P; 
3.1/1R; 3.1/1P 

Historyczna lub teryto-
rialna zgodność projektu 
z działalnością rybacką 

Kryterium wynika z rodzaju proponowanych działań jakie 
będą kwalifikowane do wsparcia z EFMR oraz z wyników 
diagnozy gdzie wykazano, że istniejąca infrastruktura  
turystyczna lub rekreacyjna może wpływać na rozwój 
sektora rybackiego. 

1.0 1.1/1R; 1.1/1P 

Wpływ na rozwój tury-
styki i rekreacji na obsza-
rze LSR 

Z uwagi na wykazanie w diagnozie zbyt małej liczby in-
frastruktury lub niedoposażenie obecnej, preferowane 
będą operacje, które przyczyniają się do polepszenia 
tego wskaźnika.  

1.0 1.1/1R; 1.1/1P 

Wnioskodawcą jest sek-
tor publiczny 

Wysoki poziom dofinansowania (85%) na inwestycje 
związane z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną oraz 
promocję prowadził w poprzednim okresie do nadużyć w 
zakresie pozyskiwania środków na inwestycje służące 
celom publicznym. Niekiedy dotację pozyskiwały 
firmy/osoby fizyczne, które po zakończeniu inwestycje 
tylko w praktyce udostępniały ją szerokiemu gronu spo-
łeczeństwa. Bardzo często takie inwestycje były niedo-
stępne dla przeciętego człowieka i zazwyczaj słabo 
oznaczone.  
Doświadczenia z poprzedniego okresu programowania 
pokazują, że infrastruktura rekreacyjna i publiczna lub 
promocja obszaru powinna spoczywać w głównej mierze 
na samorządach lokalnych, pełniących misję społeczną 
w tym zakresie. Jest to sektor, który inwestuje na rzecz 
społeczeństwa, poprawy życia, poprawy atrakcyjności 
obszaru i nie działa dla zysku. Tym samym w jego naj-
lepszym interesie jest tworzenie inwestycji w odpowiedzi 
na potrzeby mieszkańców z możliwością korzystania 
przez nich z udostępnionej infrastruktury. 

1.0 1.1/1R; 1.1/1P; 
1.2/1R; 1.2/2R; 
1.2/1P; 1.2/2P; 1.2/3P 

Wpływ operacji na pro-
mocję/zachowanie/upo-
wszechnienie rybackiego 
dziedzictwa kulturowego 

Kryterium wynika z rodzaju proponowanych działań jakie 
będą kwalifikowane do wsparcia z EFMR oraz z wyników 
diagnozy gdzie wykazano, że promocja obszaru jest bar-
dzo ważna z punktu widzenia promowania i utrzymania 
rybackiego dziedzictwa kulturowego. Kryterium punktuje 
operacje, których celem będzie promocja ściśle ukierun-
kowana na rybackie dziedzictwo kulturowe. 

1.0 1.2/1R; 1.2/2R; 
1.2/1P; 1.2/1P; 
1.2/2P; 1.2/3P 

Doświadczenie wniosko-
dawcy w realizacji projek-
tów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych w 
ostatnich 3 latach 

Doświadczeniem z poprzedniej perspektywy jest, że 
wnioskodawcy, którzy wcześniej mieli do czynienia z ja-
kimikolwiek dotacjami, szczególnie z UE są bardziej 
świadomi procesów jakie wiążą się z otrzymaniem dofi-
nansowania i prawidłowym jego rozliczeniem. 

1.0 1.2/1R; 
1.2/2R;1.2/1P; 
1..2/2P; 1.2/3P 

Wysokość wkładu wła-
snego wnioskodawcy 

Mając na uwadze dysponowanie pieniędzmi publicznymi 
oraz doświadczenie z poprzedniego okresu programo-
wania, punktowane będą operacje, których wkład własny 
przekracza intensywność pomocy a co za tym idzie 
przedsiębiorca dokładnie i bardziej rzetelnie zaplanuje 
koszty inwestycji.  

3.0 3.1/1R; 3.1/1P 

Wnioskodawcą jest sek-
tor społeczny (organiza-
cje pozarządowe) 

W przypadku promocji sektor społeczny ma uzupełniać 
działania sektora publicznego, który w głównej mierze, 
jajko dedykowany tym działaniom ma rozwijać 

1.0 1.2/1R; 
1.2/2R;1.2/1P; 
1..2/2P; 1.2/3P 
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infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Sektor spo-
łeczny ma być premiowany jako ten będący głosem ini-
cjatyw oddolnych. 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015. 
 
7.Powiązanie kryteriów z diagnozą. 
 
Kryterium: Historyczna lub terytorialna zgodność projektu z działalnością rybacką, cel szczegółowy 1.1 
Uzasadnienie: W diagnozie wykazano, że mimo bogatych walorów przyrodniczych i krajobrazowych wciąż jest zbyt mało infrastruk-
tury, która wynikałaby ze specyfiki tego obszaru i nawiązywałaby do historii oraz uwarunkowań geograficznych, głównie akwenów 
wodnych.  
 
Kryterium: Wpływ operacji na promocję/zachowanie/upowszechnienie rybackiego dziedzictwa kulturowego, cel szczegółowy 1.2 
Uzasadnienie: W diagnozie wykazano zbyt małą aktywność promocyjną na obszarze LSR promocji, szczególnie w zakresie  
w zakresie ryb słodkowodnych, zdrowotności spożycia ryb, różnorodności ryb słodkowodnych i sposobów ich przyrządzania. Obecna 
promocja nie skupia się również na rybackim dziedzictwie kulturowym, którego upowszechnienie będzie miało wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności obszaru LSR. 
 
Kryterium: Podmiot prowadzący działalność w sektorze rybactwa i akwakultury, cel szczegółowy 2.1 
Uzasadnienie: Ponieważ w diagnozie, z racji strategii mono funduszowej skupiono na głównie na sektorze rybackim, stwierdzono 
niski potencjał tego obszaru w znacznej mierze spowodowany stratami wynikającymi z działalności kłusowniczej oraz chronionych 
gatunków zwierząt. Straty tak naprawdę są oszacowane szacunkowo jednak jednoznacznie określono, że jest to poważny problem, 
który należy zminimalizować jeżeli chce się dążyć do zwiększenia opłacalności w zakresie chowu i hodowli ryb. 
 
Kryterium: Liczba nowoutworzonych/utrzymanych miejsc pracy, cel szczegółowy 3.1 
Uzasadnienie: Na obszarze LSR wykazano stosunkowo duże bezrobocie w stosunku średniej wojewódzkiej. Tym samym zakłada 
się, że przeprowadzone inwestycje będę generować miejsca pracy, co z kolei wiąże się z rozwojem przedsiębiorstwa lub podejmo-
waniem działalności gospodarczej. Zwiększenie zatrudnienia jest jednym z głównym celów wszystkich programów strategicznych i 
wynika z diagnozy na wszystkich obszarach życia.  
 

VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU 

1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych wraz ze zwięzłą informacją wskazującą sposób 
powstawania poszczególnych procedur, ich cele i założenia. 

Opracowane regulaminy i procedury regulują kwestię ogłaszania konkursów i wyboru operacji z uwzględnieniem procedury wyklu-
czeni członków Rady, oraz kwestię złożenia protestu przez Wnioskodawcę. LGR nie będzie realizowało projektów grantowych ani 
projektów własnych. Procedury są załącznikiem do Regulaminy Rady LGR a jakiekolwiek zmiany są zatwierdzane przez Walne 
Zebranie Członków. 

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowi załącznik do Regulaminu Rady będą-
cego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.  

Procedury 1-3 stanowią element Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Procedury zostały wypracowane w oparciu o doświadczenie z poprzednich lat programowania, w porozumieniu z uczestnikami kon-
sultacji zarówno na spotkaniach jak i w formie zgłaszanych uwag/propozycji na formularzu zmian do LSR. Opracowano procedury 
dotyczące: 

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

Celem tej procedury jest uregulowanie całej drogi wniosku o dofinansowanie począwszy od momentu ogłoszenia konkurs do mo-
mentu przekazania dokumentacji do SW oraz możliwości złożenia protestu przez Wnioskodawcę. 

Procedura P 1 – Aktualizacja LSR 

Celem procedury jest zagwarantowanie przejrzystych i konsultowanych ze społecznością lokalną zmian w LSR. 

1. Procedura przedstawia schemat działań wymaganych przy dokonywaniu zmian w LSR  
oraz formularze niezbędne do przyjęcia zmian przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Wnioski w sprawie zmian w LSR zgłaszają: 
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- członkowie LGR 

- organy Stowarzyszenia LGR 

- mieszkańcy obszaru objętego LSR 

3. Wnioski składane są  na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1 do P1), który należy wysłać pocztą  tradycyjną lub 
elektroniczną, lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Stowarzyszenia sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym a następnie w przypadku akceptacji zmian 
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji strategii. Zakres zmian dokonywanych w LSR może być podyktowany zmianą 
obowiązujących przepisów prawa oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na realizację LSR, w granicach obowiązującego 
prawa i wytycznych.  

5.  Biuro RLGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu aktualizacji LSR poprzez wywieszenie na stronie 
internetowej uchwały Zarządu RLGD o przystąpieniu do aktualizacji LSR. Wszystkie osoby oraz instytucje zamieszkujące obszar 
działania RLGD mają prawo do wniesienia uwag do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  w terminie 21 dni licząc od dnia 
przekazania uchwały do publicznej wiadomości (strona internetowa RLGD).  

6. Po zgłoszeniu uwag do proponowanych zmian do LSR Zarząd Stowarzyszenia  organizuje spotkanie ze wszystkimi podmiotami 
z obszaru LSR, w szczególności z rybakami. Informacje o spotkaniu przekazuje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
RLGD oraz w przypadku podmiotów sektora rybackiego poczta tradycyjną.  Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych  
uwag do strategii oraz omówienia propozycji zmian. 

7. Za zebranie i opracowanie propozycji zmian do  LSR odpowiada Biuro RLGD.  Dyrektor biura  przedstawia Zarządowi propozycje 
aktualizacji LSR po uwzględnieniu wszystkich uwag,  następnie Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji 
zmian LSR. 

8. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z koniecznością aktualizacji 
dokumentów Stowarzyszenia. 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmian w  LSR  Zarząd RLGD zgłasza zmiany do Instytucji Pośredniczącej – Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą uwag do zgłoszonych zmian  w LSR, RLGD zobowiązana  jest do 
uwzględnienia zgłoszonych uwag i ponownego ich przedłożenia Samorządowi Województwa w wymaganym terminie. 

11. Po pisemnej akceptacji zmian przez  Instytucję Zarządzającą,  zatwierdzenie nowej  LSR wymaga podjęcia uchwały Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

12. Zapisy LSR w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany będą obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu 
zatwierdzenia zmian przez Walne Zebranie Członków. 

13. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zatwierdzenia zmian w LSR przez Walne Zebranie Członków przed 
uzyskaniem pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku Uchwała wejdzie w życie z chwilą uzyskania 
akceptacji Instytucji Pośredniczącej. 
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Rysunek 1 - Procedura P1 Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie 

aktualizacji LSR przez społeczność 

lokalną oraz członków RLGD 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej o przystąpieniu 

RLGD  do aktualizacji LSR oraz o możliwości wnoszenia przez lo-

kalną społeczność uwag do zmian 

Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym 

proponowanych zmian w LSR przez Zarząd, przyjęcie ich 

do dalszego procedowania  ich lub odrzucenie  

Akceptacja proponowanych 

zmian przez Zarząd LGR 

Spotkanie z podmiotami i oso-
bami związanymi z sektorem ry-
backim w celu omówienia zmian 

Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualizacji LSR  
od organów RLGD w związku z potrzebą aktualizacji 
wynikającą ze zmian przepisów prawa oraz innych  
czynników mających wpływ na realizację  LSR w gra-
nicach obowiązującego prawa oraz wytycznych 

Uchwała Zarządu o przystąpie-
niu do aktualizacji LSR 

Zamieszczenie uchwały 
na stronie internetowej 
RLGD 

Opracowanie propozycji zmian w LSR przez pracow-
ników biura LGR oraz przekazania ich do Zarządu 
LGR 

Zgłoszenie zmian do Insty-
tucji Pośredniczącej 

Zatwierdzenie zmian przez Walne 
Zebranie Członków 

Zatwierdzenie zmian w LSR 
przez Instytucję Pośredniczącą 

Zatwierdzenie zmian w LSR 
przez Instytucję Pośredniczącą 

Zatwierdzenie zmian przez 
Walne Zebranie Członków 

Uchwała Walnego Zebrania Członków 
zatwierdzająca zmiany w LSR 

LSR obowiązuje od dnia Uchwały 
Walnego Zebrania Członków 

LSR obowiązuje od dnia otrzymania 
pisma z Instytucji Pośredniczącej 
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Procedura P 2 – Monitoring i ewaluacja 

Celem procedury jest jasny proces monitorowania i ewaluacji działań realizowanych przez biura LGR oraz postępu realizacji wskaź-
ników oraz budżetu. 

Procedura przedstawia schemat działań dotyczących monitorowania i ewaluacji LSR, sposobu działania oraz oddziaływania na 
obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” poprzez ocenę realizacji wskaźników produktu, 
rezultatu, zakresu planowanych działań oraz weryfikacji założonych do realizacji w LSR celów. 
 
1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia powołuje zespół ds. monitoringu i ewaluacji, który składa się z przedstawicieli 

wszystkich sektorów. 
2. Zespół wraz z biurem stowarzyszenia prowadzi na bieżąco monitoring w zakresie wdrażania LSR. Monitoring obejmuje wskaźniki 

rzeczowe oraz finansowe dotyczące wdrażania LSR, działania promocyjne.  
3. Zespół ds. monitoringu i ewaluacji spotyka się raz w roku aby dokonać oceny (ewaluacji) założonych w LSR wskaźników 

produktu, rezultatu oraz przedsięwzięć, stopnia realizacji celów szczegółowych na podstawie wskaźników oddziaływania, 
zbadania ilości oraz jakości przeprowadzonych konkursów, aktualizacji analizy SWOT, adekwatności wskaźników oraz 
aktualności procedur, stopnia postrzegania RLGD. Zespół dokonuje również oceny pracy pracowników biura RLGD. 

4. Zespół może zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie ekspertów zewnętrznych. 
5. Zespół wykorzystując różnorodne narzędzia ewaluacji. 
6. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, Zespół tworzy raport ewaluacyjny pokazujący stopień zaawansowania prac 

wdrażających LSR. 
7. Raport powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące: pracy biura RLGD, zmian w LSR oraz ewentualnych zmian 

dotyczących  informowania o LSR. 
8. Obsługę zespołu stanowią pracownicy biura RLGD. 
9. Raport zostaje zaprezentowany na Walnym Zebraniu Członków. 
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Procedura  P2  Monitoring i ewaluacja 
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 Przedstawienie Raportu na  

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji spotyka 

się raz w roku aby dokonać oceny (ewalua-

cji) założonych w LSR wskaźników obrazu-

jących stopień wdrażania RLGD oraz 

ocenę pracy pracowników biura RLGD. 

 

Walne Zebranie Członków powołuje Zespół 
ds. Monitoringu i Ewaluacji składających się 
z przedstawicieli wszystkich sektorów. 

Monitoring dotyczący wdrażania 
LSR jest prowadzony na bie-
żąco przez zespół oraz pracow-
ników biura RLGD 

Stworzenie Raportu dotyczącego monitoringu i ewalua-
cji dotyczącego wdrażania LSR oraz oceny pracy pra-
cowników biura LSR 

Wniosek do Za-
rządu o powołanie 
ekspertów ze-
wnętrznych (od-
mowa lub akcepta-
cja) 

Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu  raportu ewaluacyjnego                                                                        

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR  „Nasza Krajna i Pa-

łuki” 
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2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru. 

Procedura P 3 – Ustalanie lub zmiana kryteriów  

Lokalne kryteria wyboru są efektem diagnozy obszaru, doświadczeń poprzedniego okresu programowania oraz konsultacji społecz-
nych. Lokalne kryteria wyboru zostały opracowane dla poszczególnych celów szczegółowych. Propozycje zostały zaprezentowane 
na spotkaniach, na których uwzględniano uwagi uczestników dotyczące kryteriów.  

Lokalne kryteria zostały przyjęte zgodnie z wymogami dla funduszu, w ramach którego finansowana jest LSR i mają warunkować 
osiągnięcie założonych wskaźników.  

 

1. Procedura przedstawia schemat działań wymaganych przy dokonywaniu zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz 
formularze niezbędne do przyjęcia zmian przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. Wnioski w sprawie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji zgłaszają: 

- członkowie LGR 

- organy Stowarzyszenia LGR 

- mieszkańcy obszaru objętego LSR 

3. Wnioski składane są  na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1 do P3), który należy wysłać pocztą  tradycyjną, elektroniczną lub 
złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia. 

4.Zarząd Stowarzyszenia sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym a następnie w przypadku akceptacji zmian 
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru. Zakres zmian dokonywanych w lokalnych kryteriach 
wyboru operacji może być podyktowany zmianą obowiązujących przepisów prawa oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na rea-
lizację LSR, w granicach obowiązującego prawa i wytycznych.  

5. Biuro RLGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru poprzez 
wywieszenie na stronie internetowej uchwały Zarządu RLGD o przystąpieniu do aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie 
osoby oraz instytucje zamieszkujące obszar działania RLGD mają prawo do wniesienia uwag do aktualizacji lokalnych kryteriów 
wyboru  w terminie 21 dni licząc od dnia przekazania uchwały do publicznej wiadomości (strona internetowa RLGD).  
 
6. Po zgłoszeniu uwag do proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru operacji Zarząd Stowarzyszenia  organizuje 
spotkanie ze wszystkimi podmiotami z obszaru LSR, w szczególności z rybakami. Informacje o spotkaniu przekazuje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej RLGD oraz w przypadku podmiotów sektora rybackiego poczta tradycyjną. Celem spotkania 
będzie omówienie zgłoszonych uwag oraz omówienie proponowanych zmian. 
 
7. Za zebranie i opracowanie propozycji zmian do lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiada Biuro RLGD.  Dyrektor biura 
przedstawia Zarządowi propozycje aktualizacji po uwzględnieniu wszystkich uwag, następnie Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu 
lub odrzuceniu propozycji zmian. 
8. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z koniecznością aktualizacji 
dokumentów Stowarzyszenia. 
 
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmian w  lokalnych kryteriach wyboru operacji  Zarząd RLGD zgłasza zmiany do Instytucji 
Pośredniczącej – Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
10. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Pośredniczącą uwag do zgłoszonych zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji, 
RLGD zobowiązana  jest do uwzględnienia zgłoszonych uwag i ponownego ich przedłożenia Samorządowi Województwa w 
wymaganym terminie. 
 
11. Po pisemnej akceptacji zmian przez  Instytucję Pośredniczącą,  zatwierdzenie nowych kryteriów wymaga podjęcia uchwały 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
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12. Lokalne kryteria wyboru operacji w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany będą obowiązywać dla konkursów 
ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez Walne Zebranie Członków. 
 
13. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zatwierdzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji przez Walne 
Zebranie Członków przed uzyskaniem pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku Uchwała wejdzie w życie z 
chwilą uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej.  
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Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualiza-

cji lokalnych kryteriów wyboru operacji  przez 

społeczność lokalną oraz członków RLGD 

(zał. 1 do procedury) 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej o przystąpieniu 

RLGD  do aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru oraz o możliwości 

wnoszenia przez lokalną społeczność uwag do zmian 

Sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym 

proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru 

przez Zarząd, przyjęcie ich do dalszego procedowania  ich 

lub odrzucenie  

Akceptacja proponowanych zmian 

przez Zarząd LGR 

Spotkanie z podmiotami i osobami 
związanymi z sektorem rybackim 
w celu omówienia zmian 

Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualizacji 
lokalnych kryteriów wyboru operacji od organów 
RLGD w związku z potrzebą aktualizacji wynika-
jącą ze zmian przepisów prawa oraz innych  
czynników mających wpływ na realizację  LSR w 
granicach obowiązującego prawa oraz wytycz-
nych. 

Uchwała Zarządu o przystąpieniu         
do aktualizacji lokalnych kryteriów 
wyboru 

Zamieszczenie uchwały 
na stronie internetowej 
RLGD 

Opracowanie propozycji zmian w lokalnych kryteriach 
wyboru operacji przez pracowników biura LGR oraz 
przekazania ich do Zarządu LGR 

Zgłoszenie zmian do In-
stytucji Pośredniczącej 

Zatwierdzenie zmian przez 
Walne Zebranie Członków 

Zatwierdzenie zmian w lokalnych kryteriach wy-
boru operacji przez Instytucję Pośredniczącą 

Zatwierdzenie zmian w lokalnych 
kryteriach wyboru operacji przez In-
stytucję Pośredniczącą 

Zatwierdzenie zmian przez Walne 
Zebranie Członków 

Uchwała Walnego Zebrania Członków zatwierdza-
jąca zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji 

Lokalne kryteria wyboru operacji  obowiązują od dnia pod-
jęcia Uchwały Walnego Zebrania Członków 

Lokalne kryteria wyboru operacji ob-
owiązują od dnia otrzymania pisma z 
Instytucji Pośredniczącej  



60 | 
S t r o n a  
 

 

 

3. Wskazanie w jaki sposób w kryteriach wyboru została uwzględniona innowacyjność oraz przedstawienie jej definicji i 
zasad oceny. 

Jest jednym z kryteriów ustalonych dla celu ogólnego 3, celu szczegółowego 3.1. Kryterium będzie oceniać innowacyjność produk-
tową, procesową. 

1. Innowacja produktowa – dotyczy produktów/usług nowych lub udoskonalanych. 

Nowy produkt w przedsiębiorstwie to produkt, który swoimi cechami lub przeznaczeniem znacząco różni się od produktów do-
tychczas wytwarzanych lub oferowanych przez przedsiębiorstwo. 

Różnice mogą występować w: 

a/ cechach nowego produktu- produkt może być taki sam jak wcześniej oferowane produkty ale musi różnić się znacząco cechami 
fizycznymi lub parametrami. Np. firma produkująca aparaty fotograficzne na klisze teraz będzie oferować aparaty cyfrowe.  

b/ przeznaczeniu nowego produktu- nowy produkt może mieć inne przeznaczenie i ma wpływ na rozszerzenie oferty przedsiębior-
stwa. Np. Przedsiębiorstwo produkujące wafelki wprowadza teraz do produkcji wafelki bezcukrowe przeznaczone dla diabetyków.  

Udoskonalony produkt - to produkt/usługa, które zostały zmodyfikowane w celu zwiększenia kręgu odbiorców, dostosowania do 
nowych wymogów rynku, zwiększenia sprzedaży. 

Innowacja musi objąć znaczące ulepszenie parametrów technicznych, komponentów, materiałów, funkcjonalności. 

Przykłady innowacji produktowej: 

- zastosowanie w butach do biegania materiały Gore-tex (produkt); 

- możliwość filetowania ryby przy jej zakupie (usługa); 

2. Innowacja procesowa (technologiczna) – zmiana w stosowanych w przedsiębiorstwie metodach wytwarzania produktów/świad-
czenia usług a także w sposobach docierania do odbiorców. Można dokonywać zmiany w urządzeniach lub procesie ich wytwarzania 
(usług lub produktów). Celem jest zwiększenie efektywności produkcji/świadczenia usług. 

Przykłady innowacji procesowej: 

- zakup maszyny, dzięki której jest mniejsze zużycie czekolady do oblewania ciastek ( w miejsce poprzedniej maszyny), udoskona-
lamy proces produkcji tych samych ciastek z  oszczędnością materiału; 

- zakup maszyny do filetowania karpia (w miejsce filetowania ręcznego), udoskonalamy proces filetowania, oszczędzając czas. 

 



61 | S t r o n a  
 

VII. PLAN DZIAŁANIA 

Tabela nr 21.  

CEL 
OGÓLNY 
Nr 1.0 
Zwiększe-
nie atrak-
cyjności tu-
rystycznej 
obszaru 
LSR 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM  2016-2023 Program Pod-
działa-
nie/ 
zakres  
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gramu 
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Cel szczegółowy 1.1 
Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do 2023 roku 

PO Ryby 
2014-
2020 

 

P
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Wskaźnik pro-
duktu: Liczba no-
wej/rozbudowa-
nej/wyposażo-
nej/wyremonto-
wanej infrastruk-
tury turystycz-
nej/rekreacyjnej 
przeznaczonej 
na użytek pu-
bliczny, histo-
rycznie lub tery-
torialnie związa-
nej z działalności 
rybacką 

20 
sztuk 

86,60 2 700 000,00 
 

2  sztuk 100 100 000,00 
 

0  sztuk 0,00 0 000,00 22 
sztuk 

2 800 000,00 

P
O

 R
yb

y 
 

20
14

-2
02

0  

R
ea

liz
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ja
  

LS
R

 

Razem cel szczegółowy 
1.1 

 2 700 000 
00 

 100 000,00  0,0  2 800 000,00   
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Wskaźnik rezultatu 1.1/1 
 Liczba osób korzystających z 
nowej/rozbudowanej/doposa-
żonej/wyremontowanej  infra-
struktury turystycznej/rekrea-
cyjnej 

11800 
osób 

86,60 2 700 000,00 200 osób 100 100 000,00 
 

0 osób 0,00 0,00 12000 
osób 

2 800 000,00 
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Cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego do 2023 roku   
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Wskaźnik pro-
duktu: Liczba 
wydarzeń /publi-
kacji/warsztatów 
promujących/za-
chowują-
cych/upo-
wszechniają-
cych rybackie 
dziedzictwo kul-
turowe 

7 sztuki 50,00 80 000,00 
 

3 sztuki 83,30 50 000,00 
 

2 sztuka 100,00 20 000,00 12 
sztuk 

150 000,00 
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Wskaźnik pro-
duktu: Liczba 
zrealizowanych 
projektów 
współpracy 
 

1 
sztuka 

50,00 10 000,00 1 sztuka 100,00 10 000,00 0 szt. 0,00 0,00 2 sztuki 20 000,00 
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Wskaźnik  
produktu: Liczba 
LGD uczestni-
czących w pro-
jektach współ-
pracy 

2 LGD 50,00 2 LGD 100,00 0 LGD 0,00 4 LGD 

P
O
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yb

y 
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0 

W
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pr
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a 

Razem cel szczegółowy 1.2  90 000,00  60 000,00  20 000,00  170 000,00   

Wskaźnik rezultatu 1.2/1 
Liczba osób, które uczestni-
czyły w wydarzeniach/otrzy-
mały publikację/ukończyły 
warsztaty 
 

2240 57,60 90 000,00 
 

120 osób 80,70 60 000,00 
 

100 osób 100,00 20 000,00 2460 170 000,00 
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Wskaźnik rezultatu 1.2/2 
Liczba projektów współpracy 

1 
sztuka 

50,00 1 sztuka 100,00 0 sztuk 100,00 2 sztuki 

P
O

 

R
y by
  

20 14
-

20 20
 

W
s
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ł

pr
a ca
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kierowanych do następują-
cych grup: przedsiębiorcy (w 
tym sektor rybacki), sektor 
publiczny, organizacje poza-
rządowe 
 

Razem cel ogólny 1.0  2 790 000,00  160 000,00  20 000,00  2 970 000,00   

 

CEL 
OGÓLNY 
Nr 2.0 Od-
nowa      i 
ochrona 
ekologicz-
nego po-
tencjału ob-
szaru LSR 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM  2016-2023 Program Pod-
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zakres  
Pro-
gramu 
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Cel szczegółowy 2.1  Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego, w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów, działalności 
ludzi i zwierząt do 2023 roku. 

PO Ryby 
2014-
2020 
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Wskaźnik pro-
duktu: Liczba 
inicjatyw pozy-
tywnie wpływa-
jących na za-
chowanie lub 
odtwarzanie śro-
dowiska natural-
nego lub poten-
cjału sektora ry-
backiego 

9 sztuk 37,50 200 000,00 
 

4 sztuk 87,50 80 000,00 
 

1 sztuka 100,00 30 000,00 14 
sztuk 

310  000,00 
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Razem cel szczegółowy 2.1  200 000,00  80 000,00  30 000,00  310 000,00   
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Wskaźnik rezultatu 2.1/1 
 Liczba podmiotów/osób dopo-
sażonych w niezbędny 
sprzęt/przeciwdziałających kłu-
sownictwu 

5 pod-
miotów 

50,00 200 000,00 1 pod-
miot 

100,00 80 000,00 0 pod-
miotów 

100,00 30 000,00 6 pod-
miotów 

310 000,00   

Wskaźnik rezultatu 2.1/2 
 Liczba przywróconego/zabez-
pieczonego potencjału sek-
tora rybołówstwa i akwakul-
tury/odtworzenie pierwotnego 
stanu środowiska obszarów 
rybackich i obszarów akwa-
kultury 

1 
sztuka 

33,30 4 sztuki 
 

83,30 1 sztuka 100,00 6 sztuk   

Razem cel ogólny 2.0  200 000,00  80 000,00  30 000,00  310 000,00   

CEL 
OGÓLNY 
Nr 3.0 Roz-
wój przed-
siębiorczo-
ści obszaru 
LSR w tym 
sektora ry-
backiego 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM  2016-2023 Program Pod-
działa-
nie/ 
zakres  
Pro-
gramu 
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Cel szczegółowy 3.1  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego (w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR 
oraz sektora rybackiego. 

PO Ryby 
2014-
2020 
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Wskaźnik pro-
duktu: Liczba 
utworzo-
nych/rozwi-
niętych przed-
siębiorstw 

7 sztuk 
 

31,50 
 

1 120 000,00 
 

12 
sztuk 
 

95 
 

2 500 000,00 
 

 1 
sztuka 

100,00 300 
000,00 

21 
sztuk 

3 920 000,00 

P
O
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yb

y 

 2
01

4-
20

20
 

R
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ja
  

LS
R

 

Razem cel szczegółowy 3.1  1 120 000,00  2 500 000,00  300 
000,00 

 3 920 000,00   

Wskaźnik rezultatu 3.1/1 
 Liczba utworzonych/utrzyma-
nych miejsc pracy 

16 
miejsc 
pracy 
 

31,50 1 120 000,00 18 
miejsc 
pracy 
(1/2018) 

95,00 
 

2500 000,00 Miej-
sce 
pracy 

100,00 300000,00 42 
miejsca 
pracy 

3 920 000,00 

P
O

 R
yb

y 

 2
01

4-
20

20
 

R
ea
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ja
  

LS
R

 

Razem cel ogólny 3.0  1 120 000,00  2500 000,00  300000,00  3 920 000,00   

Źródło: Opracowanie własne LGR na podstawie konsultacji 2015 r. 
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VIII. BUDŻET LSR
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Tabela nr 22. Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań: 

 
Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW RPO PO RYBY Fundusz 
wiodący 

Razem 
EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządze-
nia nr 1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 7 180 
000,00 

 7 180 
000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 
1303/2013)  

0,00   20 000,00  20 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządze-
nia nr 1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 761 
970,00 

761 
970,00 

761 
970,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 
1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 37 950,00 37 
950,00 

37 950,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 7 999 
920,00 

799 
920,00 

7 999 
920,00 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 

Tabela nr 23. Powiązanie budżetu z planem działania oraz celami LSR 

WDRAŻANIE LSR ORAZ PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

PRZEDSIĘWZIĘCIE WARTOŚĆ W 
ZŁ 

CELE SZCZEGÓ-
ŁOWE 

WARTOŚĆ W 
ZŁ 

CEL OGÓLNY WARTOŚĆ W 
ZŁ 

Kreatywny samorząd, ak-
tywne organizacje i 
mieszkańcy tworzą 

spójną i widoczną ofertę 
obszaru  LSR  

 

2 950 000,00 C.1.1 Tworzenie 
atrakcyjnej prze-
strzeni turystycznej i 
rekreacyjnej do 2023 
roku 

2 800 000,00 C.1 Zwiększenie 
atrakcyjności tury-
stycznej obszaru 
LSR 

2 950 000,00 

C.1.2 Utrzymanie ry-
backiego dziedzictwa 
kulturowego do 2023 
roku  

150 000,00 

Środowisko naturalne 
wolne od negatywnych 
skutków żywiołów oraz 
działalności ludzi i zwie-
rząt 

310 000,00 C.2.1 Poprawa lub 
zachowanie stanu 
środowiska natural-
nego, w tym ochrona 
obszarów akwakul-
tury zniszczonych 
wskutek żywiołów, 
działalności ludzi i 
zwierząt do 2023 
roku 

310 000,00 C.2 Odnowa i 
ochrona ekolo-
gicznego poten-
cjału obszaru LSR 

310 000,00 

Zaradny rybak, zaradny 
przedsiębiorca. Stworze-
nie warunków rozwoju 
przedsiębiorczości oraz 
wykorzystanie potencjału 
obszaru 

3 920 000,00 C.3.1 Zwiększenie i 
poprawa potencjału 
usługowego i produk-
cyjnego (w tym inno-
wacji) przedsię-
biorstw wykorzystują-
cych potencjał ob-
szaru LSR oraz sek-
tora rybackiego 

3 920 000,00 C.3 Rozwój przed-
siębiorczości ob-
szaru LSR w tym 
sektora rybac-
kiego 

3 920 000,00 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 

Cel 1.1; 2 800 000,00 zł 
Uzasadnienie: Kwota została oszacowana na podstawie ankiet oraz spotkań konsultacyjnych, głównie z przedstawicielami samo-
rządu lokalnego. Z uwagi na największe natężenie inwestycji w latach 2016-2018 oraz przygotowanie samorządów do realizacji 



68 | 
S t r o n a  
 

operacji, na ten okres zaplanowano największą kwotę środków. W kolejnych latach zaplanowaną pozostałą kwotę, znacznie mniej-
szą, która również znalazła odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych, głównie samorządu. Zakłada się, że kwota dofinansowania, 
związana z charakterem inwestycyjnym operacji będzie wynosiła ok. 200 tyś zł. Zaplanowana kwota ma doprowadzić do realizacji 
celu szczegółowego 1.1 
Cel 1.2; 150 000,00 zł 
Uzasadnienie: Na etapie diagnozy nie wykazano większego zainteresowania działaniami promocyjnymi. Operacje, które zostały 
zdefiniowane zostały oszacowane i podzielone na dwie trzylatki. Są to głównie działania prowadzone przez samorząd jednak zakłada 
się, że o środki będą również ubiegać się organizacje pozarządowe oraz sektor rybacki. Zakłada się, że operacje będą opiewały na 
kwoty w granicy 20-25 tyś zł.  
Cel 2.1; 310 000,00 zł 
Uzasadnienie: Z operacji ma korzystać głównie sektor rybacki i na etapie diagnozy to właśnie ten sektor złożył największe zapotrze-
bowanie na inwestycje związane z ochroną środowiska lub przywracaniem potencjału rybackiego. Z uwagi na potrzeby inwestycyjne 
zadeklarowane przez potencjalnych wnioskodawców w pierwszym okresie realizacji LSR, na ten okres przeznaczono największą 
kwotę środków. Zakładania się kilka inwestycji z wysokim pułapem dofinansowania (200 tyś zł) oraz pozostałe inwestycje z kwotą 
pomocy na poziomie ok. 30 tyś zł.   
Cel 3.1, 3 920 000,00 zł 
Uzasadnienie: Zaplanowana kwota wynika z konieczności zaplanowania 50% wskaźników na zwiększenie zatrudnienia w formie 
tworzenia nowych miejsc pracy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa lub podejmowania działalności gospodarczej. Kwota jest 
znacznie mniejsza od zapotrzebowania jakie w formie fiszek projektowych zostało złożone przez sektor MSP, w tym głównie przez 
sektor rybacki. Z uwagi na brak rozporządzenia regulującego wdrażanie LSR oraz zasady zatrudniania i utrzymywania miejsc pracy 
na lata 2016-2018 zaplanowano kwotę 1 400 000,00 zł, która zaspokoi potrzeby inwestycyjne największych podmiotów oraz tych, 
którzy chcą realizować mniejsze inwestycje. W kolejnych latach zwiększoną pulę środków, która ma również odzwierciedlenie w 
składanych fiszkach 

IX. PLAN KOMUNIKACJI 

Plan Komunikacji 
1. Cele działań komunikacyjnych. 

Celem ogólnym planu komunikacji jest  poinformowanie mieszkańców obszaru o możliwości ubiegania się o dofinansowa-
nie różnych działań określonych w LSR. Kluczowym jest więc motywowanie i edukowanie w celu zapewnienia jak najlepszej jakości 
składanych wniosków, właściwego rozliczania oraz promowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Podejmowanie takich dzia-
łań ma na celu realizację celu ogólnego działań informacyjno-promocyjnych. 

Cel ogólny planu komunikacji będzie realizowany na całym obszarze objętym strategią poprzez realizację celów szcze-
gółowych: 
Cel szczegółowy  1: Zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR dotyczącej możliwości skorzystania z dofinansowania w ra-
mach PO „Rybactwo i Morze” do 2020 roku. 
Cel szczegółowy  2: Promowanie efektów wdrażania PO „Rybactwo i Morze” (lub LSR) na obszarze LSR do 2020 roku.  

Dotychczasowe doświadczenia, oraz liczne spotkania z lokalną społecznością, w tym z reprezentantami sektora rybackiego po-
zwoliły w jasny sposób określić narzędzia komunikacji jakimi będziemy posługiwali się w trakcie realizacji LSR. W trakcie spotkań 
wymieniono ustne informacje o preferowanych narzędziach komunikacyjnych. Spośród wielu zgłoszeń wybrano najbardziej oczeki-
wane. Ponadto przeprowadzono badanie ankietowe. Ankieta została wypełniona przez 28 osób.  
 
Grupami docelowymi określonymi w planie komunikacji są: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego. 
2. Mieszkańcy obszaru LSR, w tym grupa defaworyzowana, czyli  są osoby młode,  w wieku do 40 roku życia, które będą informo-

wane na takiej samej zasadzie jak mieszkańcy LSR, natomiast dla nich zostały określone specjalne kryteria wyboru operacji, 
dzięki której będą mieli większą szansę na uzyskanie dofinansowania. 

3. Organizacje pozarządowe. 
4. Podmioty reprezentujące sektor rybacki (grupa docelowa). 
5. Sektor gospodarczy.  
 
Jak wynika z poniższej tabeli,  w opinii badanych najbardziej oczekiwanymi sposobami komunikowania na linii RLGD – społeczno-

ści lokalne są: 

Tabela nr 24. Najbardziej oczekiwane narzędzia komunikacji.  

Artykuły na stronie internetowej LGR. 9,59% 

Artykuły i kontakt na profilu LGR na portalu społecznościowym. 8,82% 
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Źródło: Opracowanie własne LGR na podstawie konsultacji  2015 r. 
 
Efektami powyższych działań komunikacyjnych oraz użytych w nich środków przekazu będzie zwiększenie współpracy społeczności 
lokalnych oraz informacji wśród potencjalnych beneficjentów o strategii LSR oraz o działaniach podejmowanych  
 ramach jej realizacji. Nastąpi również zwiększenie interakcji pomiędzy mieszkańcami obszaru LSR a organizacjami społecznymi i 
samorządami poprzez ogólną dyskusję i wymianę doświadczeń (portale społecznościowe, spotkania informacyjne trójsektorowe) 
Szkolenia i doradztwo to kolejny istotny obszar działań informacyjno-promocyjnych. Ich celem będzie przybliżenie potencjalnym be-
neficjentom  informacji o możliwych do realizacji w ramach zaplanowanych przedsięwzięć inwestycji. Szkolenia i doradztwo będą 
odbywały się w sposób bezpośredni (indywidualne doradztwo, szkolenia grupowe). Ich celem będzie przekazanie szczegółowych, 
zindywidualizowanych informacji o możliwych do realizacji przedsięwzięciach, zwiększenie wartości kapitału społecznego, poszerze-
nie informacji wśród potencjalnych beneficjentów o możliwych do realizacji przedsięwzięciach, zwiększenie umiejętności pisania 
wniosków aplikacyjnych oraz rozliczania przyznanej dotacji.  W związku z zaangażowaniem w szkolenia  liderów lokalnych (szefów 
organizacji, KGW, OSP, Sołtysów, Radnych, przedstawicieli gmin) przewiduje się pełniejsze dotarcie i zaktywizowanie społeczności 
lokalnych. Promowanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich w ramach EFMR będzie odby-
wało się poprzez pokazywanie „efektów” – zrealizowanych lub realizowanych projektów. Informacja ta będzie dystrybuowana m.in. 
poprzez publikacje. Kluczowym jest dotarcie do wszystkich mieszkańców obszaru i pokazanie możliwości pozyskania środków po-
przez zrealizowane inwestycje, dobre praktyki. Docieranie z szeroką informacją będzie odbywało się poprzez stronę internetową, 
przy okazji imprez promocyjnych, dystrybuowania publikacji wysyłanych pocztą, czy indywidualnym udziałem w wydarzeniach orga-
nizowanych przez społeczność lokalną. Efektem wyżej określonych działań komunikacyjnych będzie zwiększenie wiedzy mieszkań-
ców, beneficjentów o funduszach europejskich, włączenie mieszkańców w aktywne kreowanie rzeczywistości (ankiety, portale spo-
łecznościowe, spotkania). 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w 
każdym powiecie LGR. 

9,15% 

Ulotka informacyjna/materiały informacyjne dystrybuowana na obszarze LGR. 8,93% 

Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych. 8,71% 

Kontakt poprzez wiadomość e-mail. 8,82% 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. 9,26% 

Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail wnioskodawców. 8,82% 

Materiał informacyjny w lokalnych mediach obejmujących obszar LSR. 8,82% 

  

Kontakt przy pomocy poczty tradycyjnej Ustne rekomendacje sektora rybackiego 
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X. ZINTEGROWANIE 

1. Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów, branż działalności gospodarczej w celu 
kompleksowej realizacji przedsięwzięć. 

W ramach celu szczegółowego 1.1 oraz 1.2 zaplanowano przedsięwzięcie pn. Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i 
mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru  LSR ,które w sposób spójny będzie się przyczyniać do niwelowania ważnego 
deficytu mieszkańców obszaru LSR wskazanego w analizie SWOT jako zły i niedostateczny stan infrastruktury turystycznej, sporto-
wej, rekreacyjnej, niewystarczające wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych oraz zbyt mało 
rozwinięta promocja obszaru w szczególności rybackiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie będzie polegać na realizacji 
różnego typu inwestycji i wydarzeń ukierunkowanych na rozwój infrastruktury i zwiększenie promocji. Uzupełnieniem będą 2 projekty 
współpracy promujące rybackie dziedzictwo kulturowe a jednocześnie korzystających z dobrych praktyk partnerów. W realizację tego 
przedsięwzięcia zaangażowane będą głównie sektor publiczny, jako pełniący misję społeczną, tworzący dogodne warunki do rozwoju 
turystyki oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz sektor społeczny jako ten wspierający samorząd oraz uzupełniający 
działania na obszarze.  

W ramach celu szczegółowego 2.1 zaplanowano przedsięwzięcie pn. Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywio-
łów oraz działalności ludzi i zwierząt, które będzie przyczyniać się do ochrony środowiska oraz niwelowania/naprawiania szkód w 
środowisku oraz potencjale sektora rybackiego powstałych w skutek działalności żywiołów, ludzi i chronionych gatunków zwierząt. 
W realizację tego przedsięwzięcia będą zaangażowane organizacje pozarządowe związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy 
w szczególności sektor rybacki, który będzie inwestował w ochronę i odnawianie swojego potencjału technicznego oraz sektor pu-
bliczny. 

W ramach celu szczegółowego 3.1 zaplanowano przedsięwzięcie pn. Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków 
rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru, które będzie się przyczyniać do podejmowania lub rozwoju dzia-
łalności w szczególności ukierunkowanej na działalność produkcyjną i usługową związaną z turystyką, rekreacją oraz sprzedażą 
bezpośrednią produktów rybactwa śródlądowego i akwakultury poprzez łańcuchy dostaw. Działalność będzie mogła również doty-
czyć wykorzystaniu potencjału obszaru. Wszystkie operacje będą realizowane przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.  

Realizacja trzech przedsięwzięć będzie integrowała min. 3 branże działalności gospodarczej funkcjonującymi w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) jako: 

Sekcja C- przetwórstwo przemysłowe; 

Sekcja R- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; 

Sekcja I- działalność związana z zakwaterowanie i usługami gastronomicznymi. 

 

2. Opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/strategicznymi 

PO „Rybactwo i Morze” częściowo (priorytetem 4) realizowany w ramach niniejszej LSR wpisuje się w dokumenty o szer-
szym znaczeniu regionalnym, powiatowym i gminnym.  

Założenia LSR wpisują się w cele Strategii Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (2 
gminy obszaru LSR: Nakło nad Notecią oraz Szubin znajdują się w zasięgu B-TOF): 
1. Działania skierowane do przedsiębiorców, mające na celu zwiększenie zatrudnienia wpisują się w Cel strategiczny 4.4.1.4. 2 
Modernizacja obszarów wiejskich na obszarze funkcjonalnym; 
2. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjna oraz wydarzenia promocyjne mają przyczyniać się do rozwoju i podniesienia 
atrakcyjności obszaru LSR i zagwarantować utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w  Cel strategiczny 
4.4.2.3.2  
3. Zachowanie i odbudowa obiektów oraz przestrzeni publicznych o istotnym znaczeniu historycznym, urbanistycznym oraz archi-
tektonicznym dla obszaru przy jednoczesnym ożywieniu społeczno-gospodarczym obszarów kryzysowych oraz Cel strategiczny 
4.4.2.3.3 Niwelowanie deficytów społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych oraz funkcjonalnych mających wpływ na jakość życia 
mieszkańców oraz wizerunek obszaru.  

Stopień innowacyjności znajduje odzwierciedlenie w wysokości przychodów ze sprzedaży wyrobów nowych i istotnie ulep-
szonych. Poziom innowacyjności sektora MŚP jest niski, nie zmienia to jednak faktu, że generalnie wysoki poziom rozwoju przemysłu 
na terenie Kujaw i Pomorza stanowi ważny atut gospodarki regionalnej. Dlatego też cele szczegółowe zakładają realizację innowacji 

na poziomie przedsiębiorstwa i obszaru, co wpisuje się w cel strategiczny  Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jakim jest „Ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i in-
nowacyjności”. 
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Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+ posiada kilka zało-
żeń, w które wpisują się założenia LSR: 

a/ Priorytet „Konkurencyjna gospodarka”, który zakłada dążenie do unowocześnienia gospodarki, skutkującego znacznym zwiększe-
niem liczby miejsc pracy na terenie województwa. Takie działania będą realizowane w ramach celu 3 LSR. 

b/ W ramach celu strategicznego „Gospodarka i miejsca pracy” planowane jest zwiększenie liczby miejsc pracy, a więc ograniczenie 
bezrobocia poprzez aktywne działania związane z poprawą warunków tworzenia miejsc pracy i zwiększania zatrudnienia, ale celem 
pośrednim jest także rozwój przedsiębiorczości, rozumiany zarówno jako zwiększanie liczby zarejestrowanych podmiotów, jak i 
zwiększanie potencjału podmiotów już funkcjonujących. Będzie to miało miejsce poprzez doinwestowanie już istniejących podmiotów 
sektora rybackiego oraz tworzenie nowych w celu m.in. podniesienia jakości produktów rybactwa, zwiększenia łańcucha dostaw czy 
też wykorzystujących wodny potencjał obszaru.  

c/ Część potencjalnych inwestycji planowanych do realizacji w ramach LSR zakładać będzie wprowadzenie innowacji, co wpisuje się 
w kolejny cel strategii wojewódzkiej, mówiącej, że innowacyjność na bezpośredni wpływ na konkurencyjność gospodarki oraz rozwój 
społeczny.   

Rozwój sektora chowu i hodowli ryb wpisuje się w koncepcję województwa mówiącą o lokalnych predyspozycjach w tym zakresie 
oraz rozwoju sektora rolno-spożywczego, w którym zawiera się również produkcja ryb. Wskazuje się rybactwo śródlądowe na naszym 
terenie jako potencjał do zagospodarowania a tym samym przyczynienia się do rozwoju regionu.  

Cel 3 LSR, zakładający m.in. poprawę branży karpiowej jest zgodny z celami Strategii Karp 2020: „Zwiększenie docho-
dowości gospodarstw karpiowych, poprzez zapewnienie minimalnej rentowności poziomie 10% w perspektywie lat 2014-2020” oraz 
„Wzmocnienie prośrodowiskowych i prospołecznych funkcji gospodarki karpiowej poprzez opracowanie systemu wyceny wartości 
pozaprodukcyjnych stawów”. 

Tabela nr 26. Cele główne LSR wpisujące się w założenia dokumentów gminnych i powiatowych: 

Dokumenty   strategiczne Cel 1 Cel ogólny 1 LSR Cel ogólny 2 LSR Cel ogólny 3 LSR 

Strategia Rozwoju Gminy Gąsawa na 
lata 2008-2020 

Cel główny „rozwój turystyki i re-
kreacji rozumiany jako szansa 
wykorzystania zasobów gminy 
w zakresie wzrost dochodów 
uzyskiwanych z turystyki po-
przez zróżnicowanie oferty tury-
stycznej i rekreacyjnej”; 

Cel główny: „rozwój in-
frastruktury technicznej, 
jako instrumentu po-
prawy stanu środowiska, 
poprawy jakości życia 
mieszkańców oraz po-
prawy atrakcyjności in-
westycyjnej” 

Cel ogólny: „aktywizacja 
gospodarcza - rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
tworzenie nowych miejsc 
pracy, między innymi po-
przez różnicowanie źródeł 
utrzymania ludności” 

Strategia Rozwoju Gminy Kamień 
Krajeński 

Cel rozwoju gminy: Zapewnie-
nie wysokiej jakości życia oraz 
poprawa konkurencyjności 
gminy;  Kierunek Rozwoju 4. 
Rozwój turystyki na terenie 
gminy; Działanie 4.7. Promocja 
walorów turystycznych i kultu-
ralnych gminy (publikacje, fol-
dery, ulotki, udział w targach 
promocyjnych) 

Cel rozwoju gminy: Za-
pewnienie wysokiej jako-
ści życia oraz poprawa 
konkurencyjności gminy;  
Kierunek Rozwoju 3 
Rozwój infrastruktury 
technicznej oraz ochrona 
przyrody; Działanie 3.7. 
Poprawa stanu czystości 
wód jezior i rzek 

Cel rozwoju gminy: Za-
pewnienie wysokiej jako-
ści życia oraz poprawa 
konkurencyjności gminy;  
Kierunek Rozwoju 1 Roz-
wój gospodarczy; Działa-
nie 1.1. Wyznaczanie, 
wyposażanie w zakresie 
infrastruktury, zapewnie-
nie dostępności oraz pro-
mocja terenów 
inwestycyjnych 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i 
Gminy Mrocza 2008-2015 

 
Cel główny: „Rozwój turystyki i 
rekreacji rozumiany jako 
szansa wykorzystania zasobów 
miasta i gminy w zakresie 
wzrost dochodów uzyskiwanych 
z turystyki poprzez zróżnicowa-
nie oferty turystycznej i rekrea-
cyjnej”  

 
Cel ogólny „Rozwój in-
frastruktury technicznej, 
jako instrumentu po-
prawy stanu środowiska, 
poprawy jakości życia 
mieszkańców oraz po-
prawy atrakcyjności in-
westycyjnej” 

Cel ogólny  
„Aktywizacja gospodar-
cza - rozwój przedsię-
biorczości oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy, 
między innymi poprzez 
różnicowanie źródeł 
utrzymania ludności” 
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Nakło nad Notecią 2009-2020 

Cel główny: „Rozwój turystyki i 
rekreacji rozumiany jako 
szansa wykorzystania zasobów 
miasta i gminy w zakresie 
wzrost dochodów uzyskiwanych 
z turystyki poprzez zróżnicowa-
nie oferty turystycznej i rekrea-
cyjnej”  

Cel ogólny „Rozwój infra-
struktury technicznej, 
jako instrumentu poprawy 

stanu środowiska, po-
prawy jakości życia 
mieszkańców oraz po-
prawy atrakcyjności in-
westycyjnej” 

Cel ogólny „Rozwój infra-
struktury technicznej, jako 
instrumentu poprawy stanu 

środowiska, poprawy jako-
ści życia mieszkańców 
oraz poprawy atrakcyjno-
ści inwestycyjnej” 

Strategia rozwoju społeczno-gospo-
darczego Gminy Rogowo na 
lata2013-2020 

Cel strategiczny: „Wzrost do-
chodów z turystyki weekendo-
wej” 

Cel operacyjny: „Po-
prawa stanu środowiska 
naturalnego na skutek 
zorganizowanych dzia-
łań mieszkańców i władz 
Gminy” 

Cel strategiczny: „Pobu-
dzenie aktywności go-
spodarczej prowadzącej 
do powstania nowych 
miejsc pracy” 

Strategia rozwoju gminy Sadki 2008-
2020 

Cel strategiczny: „Tworzenie 
warunków dla rozwoju turystyki 
lokalnej, sportu i rekreacji” 

- Cele strategiczne: 3. 
Tworzenie warunków dla 
rozwojuprzedsiębiorczo-
ści lokalnej; 4. Tworzenie 
przyjaznych warunków 
dla 
inwestorów zewnętrz-
nych oraz firm kreujących 
nowe miejsca pracy. 

Strategia Rozwoju Gminy Sępólno 
Krajeńskie na lata2014-2020 

Cel strategiczny: Rozbudowy-
wać infrastrukturę zapewniającą 
możliwość aktywnego odpo-
czynku i rehabilitacji 

Cel strategiczny: Rozbu-
dowywać infrastrukturę 
zapewniającą możliwość 
aktywnego odpoczynku i 
rehabilitacji; Cel opera-
cyjny: Poprawa stanu 
środowiska naturalnego 
na terenie gminy 

Cel strategiczny: Tworzyć 
warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Szubin 2014-2020 

Cel strategiczny 1- cele opera-
cyjne: 1.3 „Zwiększenie udziału 
sektora turystycznego w gospo-
darce gminy” 

Cel strategiczny 2- cele 
operacyjne: 2.3 „Ograni-
czenie zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego” 

Cel strategiczny 1- cele 
operacyjne: 1.2”Podnie-
sienie atrakcyjności inwe-
stycyjnej„  

Strategia Rozwoju gminy Więcbork 
na lata 2014-2020 

Cel strategiczny: 3. „Stworzyć 
warunki do wydłużenie sezonu 
turystycznego na terenie Gminy 
Więcbork.” 

- Cel strategiczny: 2. 
„Stworzyć odpowiednie 
warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości na te-
renie Gminy Więcbork.” 

Strategia Rozwoju Gminy Żnin na 
lata 2015-2022 

Cele operacyjne: 2.1 Budowa 
sieci ścieżek rowerowych 
2.2 Rozbudowa infrastruktury 
przy Jeziorze Żnińskim Małym  
2.3 Wspieranie rozwoju usług 
rekreacyjnych i turystyki week-
endowej  
 

Cele operacyjne:.1.1 
Tworzenie programów 
edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży 1.2 
Poprawa jakości powie-
trza atmosferycznego 
poprzez opracowanie i 
realizację programu go-
spodarki niskoemisyjnej 
dla gminy 

Cele operacyjne: „I.1.3 
Obniżanie obciążeń po-
datkowych przedsiębior-
ców niegenerujące 
spadku dochodów budże-
towych w długim okresie” 
„I.2.1 Nagradzanie przed-
siębiorców, którzy przy-
czyniają się do wzrostu 
zatrudnienia w Gminie” 

Strategia Rozwoju Powiatu Nakiel-
skiego na lata 2014- 2020 + 

Cel strategiczny 1- cele opera-
cyjne: 1.3 ”Budowanie marki po-
wiatu w regionie i zwiększenie 

Cel strategiczny 2: „Po-
prawa zagospodarowa-
nia Powiatu w zakresie 

Cel strategiczny: „Rozwój 
gospodarki poprzez kreo-
wanie przedsiębiorczości 



73 | 
S t r o n a  
 

atrakcyjności turystycznej po-
wiatu” 

infrastruktury technicznej 
i ochrona środowiska na-
turalnego”. 
Cele operacyjne 2.2: 
„Wdrażanie standardów 
ochrony środowiska” 

i ograniczenie bezrobo-
cia” 

Strategia Rozwoju Powiatu Sępoleń-
skiego  

Cel główny: 1.10.” Rozwój tury-
styki, w tym zwłaszcza: wsparcie 
dla bazy noclegowej, rozwój 
ogólnodostępnego zagospoda-
rowania turystycznego, rozwój 
agroturystyki i turystyki wiejskiej, 
rozwój edukacji ekologicznej, 
wykorzystanie linii kolejowych 
dla przewozów turystycznych, 
wykorzystanie naturalnych za-
sobów przyrodniczych dla roz-
woju turystyki i rekreacji” 

- Cel główny: 1. „Powiat sępoleński 
obszarem atrakcyjnym”. 
Poprawa konkurencyjności i 
atrakcyjności inwestycyjnej 
powiatu 

1.2. Tworzenie inkubatorów 
przedsiębiorczości i cen-
trów wspierania przedsię-
biorczości 

Strategia Rozwoju Powiatu Żniń-
skiego na lata 2012-2020 

Cel strategiczny: Wzrost konku-
rencyjności gospodarczej Po-
wiatu Żnińskiego poprzez wyko-
rzystanie potencjału turystyczno 
rekreacyjnego i tworzenie wa-
runków umożliwiających zrów-
noważony rozwój lokalny 

Cel strategiczny: „Ekolo-
giczne i racjonalne go-
spodarowanie zasobami 
przyrodniczymi oraz wy-
korzystanie potencjału 
położenia geograficz-
nego dla rozwoju po-
wiatu” 

Cel operacyjny: „Rozwój 
oraz promocja małej i 
średniej przedsiębiorczo-
ści” 

Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 
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XII.MONITORING I EWALUACJA 

Tabela nr 27. Zakres podlegający monitoringowi 

Badane elementy 
Wyko-
nawca 

Metodologia, źródła 
danych 

Czas/okres badania Analiza zebranych danych 

Budżet RLGD Zarząd/ 
pracow-
nicy biura 
RLGD 

Dokumentacja własna 
RLGD. Dokumentacja 
otrzymana od Samo-
rządu Województwa. 

Monitoring wykony-
wany na bieżąco, w 
latach 2016-2023 

Procentowy udział wydatkowanych na 
realizację LSR środków, w stosunku do 
środków ogółem zakontraktowanych na 
cały okres programowania 

Wskaźniki realizacji 
LSR 

Zarząd/ 
pracow-
nicy biura 
RLGD 

Ankiety monitorujące 
otrzymane od benefi-
cjentów, dokumentacja 
w posiadaniu RLGD 

Monitoring wykony-
wany na bieżąco, w 
latach 2016-2023 

Procentowy oraz ilościowy stopień reali-
zacji wskaźników do wskaźników zało-
żonych w LSR. 

Harmonogram dzia-
łań, ogłaszanych 
konkursów 

Zarząd/ 
pracow-
nicy biura 
RLGD 

Harmonogram konkur-
sów. 

Monitoring wykony-
wany na bieżąco, w 
latach 2016-2023 

Ocena realizacji działań podejmowa-
nych w związku z realizacją LSR oraz 
zgodność ogłaszanych konkursów z 
przyjętym harmonogramem. 

Pracownicy Biura 
RLGD, funkcjonowa-
nie biura 

Zarząd/ 
pracow-
nicy biura 
RLGD 

Ankiety otrzymane od 
osób korzystających z 
doradztwa. 

Monitoring wykony-
wany na bieżąco, w 
latach 2016-2023 co 
najmniej raz w roku. 

Ocena pracowników RLGD pod kątem 
jakości wykonywanej pracy- ankiety z 
doradztwa indywidualnego (ocena spo-
sobu przekazywania informacji, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów, jakość 
świadczonego doradztwa). 

Stopień zaintereso-
wania mediami elek-
tronicznymi (strona 
internetowa, portal 
społecznościowy) 

Zarząd/ 
pracow-
nicy biura 
RLGD 

Dane – ilość odwiedzin  
stron internetowych, 
liczba wejść na stronę 
Facebooka. Dane 
otrzymane od admini-
stratora . 

Monitoring wykony-
wany na bieżąco, w 
latach 2016-2023 

Ocena skuteczności przekazywania in-
formacji dotyczącej LSR drogą elektro-
niczną. 
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Tabela nr 28. Zakres podlegający ewaluacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badane ele-
menty 

Wykonawca 
Metodologia, źródła 

danych 
Czas/okres badania Analiza zebranych danych 

Stopień realizacji  
LSR – wykonanie 
wskaźników 

Zarząd/ pra-
cownicy biura 
RLGD 

Dokumentacja własna  
RLGD, ankiety otrzy-
mane od beneficjentów, 
sprawozdania otrzy-
mane od beneficjentów.  

Ocena dokonywana w 
pierwszym kwartale  roku 
następującego po roku 

badanym w latach 2016-
2023 

Badanie stopnia realizacji celów 
założonych w LSR, ocena zaawan-
sowania realizacji strategii pod ką-
tem celowości i trafności założeń.  

Realizacja dzia-
łań określonych 
w Planie komuni-
kacji RLGD- sto-
pień oddziaływa-
nia. 

Zarząd/ pra-
cownicy biura 
RLGD 

Ankiety otrzymane od 
beneficjentów oraz od 
mieszkańców obszaru 
objętego LSR. 

Ocena cykliczna Planu 
komunikacji dokonywana 
na bieżąco, co najmniej 

raz w roku, w latach 
2016-2023 

Ocena skuteczności Planu Komu-
nikacji pod kątem wdrażania  
RLSR. Mierzona pod kątem liczby 
wskaźników określonych w planie 
komunikacji, oraz skuteczności 
wdrażania LSR. 

Funkcjonowanie 
biura RLGD oraz 
organów RLGD. 

Zarząd/ pra-
cownicy biura 
RLGD 

Badania ankietowe, opi-
nie beneficjentów, opinie 
od mieszkańców pozy-
skane przy okazji spo-
tkań, szkoleń, wywiady z 
beneficjentami, opinie 
dyrektora biura i człon-
ków Stowarzyszenia, 
dokumentacja biura 
RLGD. Rejestry prowa-
dzone przez Zarząd Sto-
warzyszenia, dokumen-
tacja statutowa. 

 
Ocena roczna dokony-

wana na bieżąco, co naj-
mniej raz w roku, w latach 

2016-2023 

Ocena poprawności działania Sto-
warzyszenia widziana przez pry-
zmat skuteczności realizacji zadań, 
celów określonych w LSR, w szcze-
gólności jakości przekazywanej in-
formacji, dogodności godzin przy-
jęć, warunków lokalowych, gospo-
darowania finansami przeznaczo-
nymi na funkcjonowanie RLGD, ja-
kości przepływu informacji, zgod-
ności działań z przyjętymi zasa-
dami (planami, celami), frekwencja 
na Walnych Zebraniach Członków, 
frekwencja na wydarzeniach orga-
nizowanych przez RLGD, termino-
wość opłacanych składek człon-
kowskich. 

Harmonogram 
rzeczowo  finan-
sowy 

Zarząd/ pra-
cownicy biura 
RLGD 

Dokumentacja własna 
RLGD 

Ocena roczna dokony-
wana na bieżąco, co naj-
mniej raz w roku, w latach 

2016-2023 

Ocena terminowości oraz zgodno-
ści ogłaszanych konkursów z zało-
żonym harmonogramem LSR. 

Budżet RLSR Zarząd/ pra-
cownicy biura 
RLGD 

Dokumentacja własna 
RLGD 

Raz na rok w okresie od 
2016-2023 

Ocena zgodności i wysokości wy-
datkowanych środków finansowych 
zgodnie z budżetem przyjętym w 
LSR oraz adekwatności wydatko-
wanych środków finansowych 
zgodnie z budżetem przyjętym 
LSR. 
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Źródło: Opracowanie własne LGR 2015 r. 
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XIII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

W trakcie prac nas Strategią przeanalizowano jej zapisy pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do ewentualnego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustalono, że LSR jest zgodna z Założeniami polityki terytorialnej województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 i będzie instrumentem realizacji założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomor-
skiego do roku 2020 poprzez wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Zarząd LGR wystąpił 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgosz-
czy z prośbą o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obie instytucje wydały decyzję o 
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalna Strategia Rozwoju w okresie 
programowania 2014-2020, obejmującej teren gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Mrocza, Szubin, Więcbork, Kamień Krajeńskie, Sępólno 
Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa. Biorąc pod uwagę powyższe LGR „Nasza Krajna i Pałuki” odstąpiło od przeprowadzania strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalna Strategia Rozwoju. 

 

Dokument zmieniony Uchwałą nr 9/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” z dnia 14.11.2018 r.; akceptacja 

Samorządu Województwa pismem z dnia 6.12.2018 r. (znak sprawy: SZ-IV-R.043.2.8.2015 UM02-6933-UM0230008/15); Doku-

ment zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 14./2018 

 z dnia 11.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 


