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Projekt aktualizacji LSR  

wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian 

  

L

p. 

Dokument Zapis przed zmianą LSR Zapis po zmianie LSR Uzasadnienie 

1.  LSR, str. 10,  

1.6 Zasady 

funkcjonowania 

LGD, 2 i 3 akapit 

 

Uchwalanie i zmiany wyżej wymienionych 

dokumentów należą do wyłącznej właściwości 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

zgodnie z zapisami Statutu. 

Oprócz Regulaminu Rady w LGR „7 Ryb” 

funkcjonują przejrzyste i niedyskryminujące 

procedury, które są uchwalane i zmieniane 

przez Walne Zebranie Członków: 

 

Uchwalanie i zmiany wyżej wymienionych dokumentów 

należą do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami Statutu, 

chyba że zmiany te wynikają z pisemnego wniosku 

Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej PO 

RYBACTWO I MORZE 2014-2020, a zakres zmian 

ogranicza się do kwestii wskazanych w takim pisemnym 

wniosku wtedy zmian tych może dokonać Zarząd 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” i tylko w tym zakresie.   

Oprócz Regulaminu Rady w LGR „7 Ryb” funkcjonują 

przejrzyste i niedyskryminujące procedury, które są 

uchwalane i zmieniane przez Walne Zebranie Członków, 

chyba że zmiany te wynikają z pisemnego wniosku 

Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej PO 

RYBACTWO I MORZE 2014-2020, a zakres zmian 

ogranicza się do kwestii wskazanych w takim pisemnym 

wniosku wtedy zmian tych może dokonać Zarząd 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” i tylko w tym zakresie.   

 

 

Wprowadzane zmiany 

mają za zadnie 

usprawnić pracę LGR 

„7 Ryb” w przypadku 

otrzymania pisma z 

Instytucji 

Pośredniczącej i 

Instytucji 

Zarządzającej PO 

RYBACTWO I 

MORZE 2014-2020, 

w którym to ww. 

instytucje wezwą do 

wprowadzenia zmian, 

a które przy obecnych 

zapisach LSR wiążą 

się ze zwołaniem 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb”. Zmiany 

poddane będą 

konsultacjom aby 

wszystkie grupy 

mogły się z nimi 



   
 

 

 

2 
 

zapoznać i wnieść 

uwagi. Powyższe 

pozwoli również na 

ograniczenie kosztów 

związanych z 

organizację Walnego 

Zebrania Członków.  

2.  LSR, str. 49,  

5.2 Specyfikacja 

wskaźników, 

Tabela 24. Cele i 

wskaźniki dla celu 

ogólnego 1 

 

 

 

 

7.225.000,00 

 

 

6.625.000,00 

Zmiany te wynikają z 

pojawienia się 

możliwości 

przesunięcia z 10 % 

kwoty LSR na 15 % 

kwoty LSR na Koszty 

bieżące i aktywizację. 

Przesunięcia są 

niezbędne aby 

zapewnić sprawne 

funkcjonowanie Biura 

LGR „7 Ryb” w 

latach 2016-2023. 

Obecne 10% nie jest 

kwotą wystarczającą 

na pokrycie tych 

kosztów. Już wg. 

pierwotnego budżetu 

w którym określono 

10% budżetu na 

funkcjonowanie 

wiadomo było, że są 

one nie wystarczające 

i planowano, że środki 
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na uzupełnienie 

pochodzić będę ze 

środków własnych 

Stowarzyszenia. 

3.  LSR, str. 58,  

6.4 Projekty 

grantowe i operacje 

własne 

 

LGD planuje realizację dwóch projektów 
grantowych (PG). 

Pierwszy projekt grantowy prowadzony 

będzie w ramach przedsięwzięcia P 2.1.2. 

Organizacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz integracja społeczności 

lokalnych, które jest jednym z dwóch 

przedsięwzięć celu szczegółowego 2.1. Zakres 

tego projektu dotyczyć będzie oddolnych 

inicjatyw integrujących i aktywizujących 

lokalną społeczność poprzez organizację 

wydarzeń w obszarze tzw. wolnego czasu. 

LGD planuje przeznaczyć na realizację 

projektu 96.600,00 PLN, aby w wyniku jego 

realizacji osiągnąć następujące wskaźniki: 
• co najmniej 37 zorganizowanych 

dzięki wsparciu z LSR spotkań 
lokalnych społeczności.  
w tym  dla grup defaworyzowanych/ 
(wskaźnik produktu). 

• co najmniej  3.200 osób korzystających 
z oferty spędzania wolnego czasu dzięki 
wsparciu LSR (wskaźnik rezultatu dla 
całego celu szczegółowego 2.1). 

Drugi projekt grantowy prowadzony będzie w 

ramach przedsięwzięcia 2.2.2 (Promowanie 

dziedzictwa kulturowego i walorów 

środowiskowych), które jest jednym z dwóch 

LGD planuje realizację dwóch projektów grantowych (PG). 

Pierwszy projekt grantowy prowadzony będzie w 

ramach przedsięwzięcia P 2.1.2. Organizacja aktywnych 

form spędzania wolnego czasu oraz integracja 

społeczności lokalnych, które jest jednym z dwóch 

przedsięwzięć celu szczegółowego 2.1. Zakres tego 

projektu dotyczyć będzie oddolnych inicjatyw 

integrujących i aktywizujących lokalną społeczność 

poprzez organizację wydarzeń w obszarze tzw. wolnego 

czasu. LGD planuje przeznaczyć na realizację projektu 

69.600,00 PLN, aby w wyniku jego realizacji osiągnąć 

następujące wskaźniki: 
• co najmniej 28 zorganizowanych dzięki 

wsparciu z LSR spotkań lokalnych społeczności. 
w tym  dla grup defaworyzowanych/ (wskaźnik 
produktu). 

• co najmniej  3.200 osób korzystających z oferty 
spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR 
(wskaźnik rezultatu dla całego celu szczegółowego 
2.1). 

Drugi projekt grantowy prowadzony będzie w ramach 

przedsięwzięcia 2.2.2 (Promowanie dziedzictwa 

kulturowego i walorów środowiskowych), które jest 

jednym z dwóch przedsięwzięć celu szczegółowego 2.2. 

Zakres tego projektu dotyczyć będzie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza tych operacji, które 

będą się przyczyniały do promocji produktów lokalnych.  

LGD planuje przeznaczyć na realizację projektu 48.350,00 

Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

pismem otrzymanym 

z Ministerstwa 

Gospodarki Wodnej i 

Żeglugi Śródlądowej 

nr 

DR.LSR.704.32.2018.

RK z dnia 18.06.2018 

r w którym to 

poinformowało, że nie 

widzi przeciwskazań, 

aby przenieść środki z 

planowanych 

konkursów 

grantowych na zwykłe 

nabory wniosków o 

dofinansowanie. 

Zmiany są również 

spowodowane 

zbliżającym się 

okresem (koniec 

2018) w którym to 

Stowarzyszenie będzie 

zobowiązane do 

wykazania 

osiągniętych 
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przedsięwzięć celu szczegółowego 2.2. Zakres 

tego projektu dotyczyć będzie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza tych 

operacji, które będą się przyczyniały do 

promocji produktów lokalnych.  LGD planuje 

przeznaczyć na realizację projektu 66.350,00 

PLN, aby w wyniku jego realizacji osiągnąć 

następujące wskaźniki: 
• co najmniej 18 wydarzeń promujących 

kulturę lokalną, które otrzymały 
wsparcie w ramach LSR. (wskaźnik 
produktu). 

• co najmniej 6 produktów promocyjnych 
wprowadzonych do dystrybucji dzięki 
wsparciu z LSR (wskaźnik produktu dla 
całego przedsięwzięcia 2.2.2). 

• co najmniej 34.844 udzielonych 
noclegów (wskaźnik rezultatu dla całego 
celu szczegółowego 2.2). 

 

PLN, aby w wyniku jego realizacji osiągnąć następujące 

wskaźniki: 
• co najmniej 14 wydarzeń promujących kulturę 

lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR. 
(wskaźnik produktu). 

• co najmniej 3 produktów promocyjnych 
wprowadzonych do dystrybucji dzięki wsparciu z 
LSR (wskaźnik produktu dla całego 
przedsięwzięcia 2.2.2). 

• co najmniej 34.844 udzielonych noclegów 
(wskaźnik rezultatu dla całego celu szczegółowego 
2.2). 

 

wskaźników LSR na 

lata 2016-2018 

zgodnie z zapisami 

umowy ramowej. 

Ponadto w kwietniu 

br. otrzymaliśmy 

informację, że nadal 

nie ma procedur 

związanych z oceną 

grantów dlatego nie 

będzie możliwości 

przeprowadzenia 

naborów grantowych 

w br. przez LGR ani 

ich oceny przez 

UMWW. 

 

4.  LSR, str. 59,  

7. Plan działania, 2 

akapit 

 

 

W opracowaniu planu działania wzięto pod 

uwagę wnioski wypracowane w trakcie 

prowadzonych konsultacji z wszystkimi 

sektorami, co pozwoli na osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników, rezultatów oraz 

zakładanych celów w poszczególnych latach 

realizacji LSR. Plan działania jest ściśle 

powiązany z budżetem zaplanowanym na 

realizację poszczególnych celów. Z 

zaplanowanej kwoty 10 600 000 zł, kwotę 7 150 

000 zł przeznaczono na działania związane z 

tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. 

W opracowaniu planu działania wzięto pod uwagę wnioski 

wypracowane w trakcie prowadzonych konsultacji z 

wszystkimi sektorami, co pozwoli na osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników, rezultatów oraz zakładanych 

celów w poszczególnych latach realizacji LSR. Plan 

działania jest ściśle powiązany z budżetem zaplanowanym 

na realizację poszczególnych celów. Z zaplanowanej 

kwoty 10 000 000 zł, kwotę 6 550 000 zł przeznaczono na 

działania związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc 

pracy. 
 

Zmiany te wynikają z 

pojawienia się 

możliwości 

przesunięcia z 10 % 

kwoty LSR na 15 % 

kwoty LSR na Koszty 

bieżące i aktywizację. 

Przesunięcia są 

niezbędne aby 

zapewnić sprawne 

funkcjonowanie Biura 

LGR „7 Ryb” w latach 
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 2016-2023. Obecne 

10% nie jest kwotą 

wystarczającą na 

pokrycie tych 

kosztów. Już wg. 

pierwotnego budżetu 

w którym określono 

10% budżetu na 

funkcjonowanie 

wiadomo było, że są 

one nie wystarczające i 

planowano, że środki 

na uzupełnienie 

pochodzić będę ze 

środków własnych 

Stowarzyszenia.  

5.  LSR, str. 60,  

8. Budżet, od 4 

akapitu 

 

 

Spełnienie przez LGR „7 Ryb” parametrów 

kwalifikujących Stowarzyszenie do otrzymania 

dofinansowania zgodnie z II progiem, oznacza 

że kwota środków finansowych w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

na lata 2014-2020, na wsparcie operacji 

realizowanych w ramach LSR wynosi 

12.000.000,00 zł, w tym: 
1. Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach LSR – 10.600.000,00 PLN, 

2. Przygotowanie i realizację 

przedsięwzięć LGR „7 Ryb” w zakresie 

współpracy - 200.000,00 PLN, 
3. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji – 1.200.000,00 PLN, 

Spełnienie przez LGR „7 Ryb” parametrów 

kwalifikujących Stowarzyszenie do otrzymania 

dofinansowania zgodnie z II progiem, oznacza że kwota 

środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na wsparcie 

operacji realizowanych w ramach LSR wynosi 

12.000.000,00 zł, w tym: 
1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR – 

10.000.000,00 PLN, 

2. Przygotowanie i realizację przedsięwzięć LGR „7 Ryb” 

w zakresie współpracy - 200.000,00 PLN, 
3. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – 

1.800.000,00 PLN, 

Na wsparcie funkcjonowania LGD w przypadku LSR 

współfinansowanych jedynie ze środków EFMR 

przeznacza się 15% łącznej kwoty środków na wsparcie 

j.w. 
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Na wsparcie funkcjonowania LGD w przypadku 

LSR współfinansowanych jedynie ze środków 

EFMR przeznacza się 10% łącznej kwoty 

środków na wsparcie realizacji operacji w 

ramach LSR oraz na wsparcie funkcjonowania 

LGD. 
Opis powiązania budżetu z celami LSR oraz 
planem działania 

LGR „7 Ryb” w ramach budżetu na lata 2016-

2023 planuje osiągnąć zaplanowane cele 

opisane w rozdziale 5 niniejszej strategii. 

Budżet LSR stanowi główne źródło 

finansowania działań zaplanowanych do 

realizacji w LSR, jest on ściśle powiązany z jej 

celami i przedsięwzięciami. Przy budowaniu 

budżetu przedstawionego do części opisowej w 

postaci załącznika nr 1 do budżetu LSR wzięto 

pod uwagę założenia, że co najmniej 50% 

wskaźników LSR planowanych do osiągnięcia 

ze środków EFMR związane jest z tworzeniem 

lub utrzymaniem miejsc pracy (§ 4 ust. 3 pkt 4 

Regulaminu Konkursu na wybór Strategii 

RLKS). W konsekwencji, w ramach celu 

ogólnego 1 – Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego obszaru - zaplanowano kwotę 

7.150.000,00 zł na tworzenie i utrzymanie 

miejsc pracy. Zgodnie z przeprowadzonymi 

konsultacjami społecznymi na obszarze LGR „7 

Ryb” największe problemy to niedostateczne 

zróżnicowanie i stan aktywności gospodarczej, 

a także niska dochodowość i konkurencyjność 

gospodarstw rybackich. Te zdiagnozowane i 

realizacji operacji w ramach LSR oraz na wsparcie 

funkcjonowania LGD. 
Opis powiązania budżetu z celami LSR oraz planem 
działania 

LGR „7 Ryb” w ramach budżetu na lata 2016-2023 planuje 

osiągnąć zaplanowane cele opisane w rozdziale 5 

niniejszej strategii. Budżet LSR stanowi główne źródło 

finansowania działań zaplanowanych do realizacji w LSR, 

jest on ściśle powiązany z jej celami i przedsięwzięciami. 

Przy budowaniu budżetu przedstawionego do części 

opisowej w postaci załącznika nr 1 do budżetu LSR wzięto 

pod uwagę założenia, że co najmniej 50% wskaźników 

LSR planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR 

związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy 

(§ 4 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Konkursu na wybór Strategii 

RLKS). W konsekwencji, w ramach celu ogólnego 1 – 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru - 

zaplanowano kwotę 6.550.000,00 zł na tworzenie i 

utrzymanie miejsc pracy. Zgodnie z przeprowadzonymi 

konsultacjami społecznymi na obszarze LGR „7 Ryb” 

największe problemy to niedostateczne zróżnicowanie i 

stan aktywności gospodarczej, a także niska dochodowość 

i konkurencyjność gospodarstw rybackich. Te 

zdiagnozowane i opisane w rozdziale 3-im problemy 

powodują z kolei negatywne konsekwencje w kontekście 

rynku pracy. W rezultacie, zdecydowano żeby 

przeznaczyć ww. kwotę na przedsięwzięcia, w  ramach 

których nastąpi wzrost zatrudnienia bądź zostaną 

utrzymane dotychczasowe miejsca pracy. 

Natomiast w ramach celu ogólnego 2 - Zwiększanie 

zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych 
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opisane w rozdziale 3-im problemy powodują z 

kolei negatywne konsekwencje w kontekście 

rynku pracy. W rezultacie, zdecydowano żeby 

przeznaczyć ww. kwotę na przedsięwzięcia, w  

ramach których nastąpi wzrost zatrudnienia 

bądź zostaną utrzymane dotychczasowe miejsca 

pracy. 

Natomiast w ramach celu ogólnego 2 - 

Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie 

potencjałów społecznych zaplanowano kwotę 

3.450.000,00 zł. Przedsięwzięcia będą 

realizowane poprzez projekty konkursowe, 

własne oraz granty i zostały szczegółowo 

opisane w rozdziale nr 5. Cele i wskaźniki. W 

wyniku konsultacji społecznych turystyka 

została uznana za istotny temat w rozwoju 

obszaru LGR „7 Ryb”. Społeczność lokalna 

wskazywała podczas konsultacji niedostateczne 

wykorzystanie potencjału turystycznego 

wynikające z braków w zakresie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej. 

LGR „7 Ryb” będzie realizowała budżet LSR w 

oparciu o plan działania zawarty w rozdziale VII 

niniejszej strategii. Szczegółowe powiązanie 

celów LSR z budżetem wygląda następująco, 

zgodnie  z zestawieniem określonym poniżej w 

tabeli nr 30. 

Tabela nr 30 Szczegółowe powiązanie celów 

LSR z budżetem (wdrażanie & współpraca) 

Cel / przedsięwzięcie Budżet 

zaplanowano kwotę 3.450.000,00 zł. Przedsięwzięcia będą 

realizowane poprzez projekty konkursowe, własne oraz 

granty i zostały szczegółowo opisane w rozdziale nr 5. 

Cele i wskaźniki. W wyniku konsultacji społecznych 

turystyka została uznana za istotny temat w rozwoju 

obszaru LGR „7 Ryb”. Społeczność lokalna wskazywała 

podczas konsultacji niedostateczne wykorzystanie 

potencjału turystycznego wynikające z braków w zakresie 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

LGR „7 Ryb” będzie realizowała budżet LSR w oparciu o 

plan działania zawarty w rozdziale VII niniejszej strategii. 

Szczegółowe powiązanie celów LSR z budżetem wygląda 

następująco, zgodnie  z zestawieniem określonym poniżej 

w tabeli nr 30. 

Tabela nr 30 Szczegółowe powiązanie celów LSR z 

budżetem (wdrażanie & współpraca) 

Cel / przedsięwzięcie Budżet 
CO 1  Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego obszaru 

6.625.000,00 zł 

CS 1.1   Zwiększenie konkurencyjności 
sektora rybackiego 

2.055.000,00 zł 

P 1.1.1 Modernizacja  i innowacyjność w 
sektorze rybackim 

1.400.000,00 zł 

P 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego 
sektora rybackiego 

500.000,00 zł 

P 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników 
sektora rybackiego 

155.000,00 zł 

CS 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności 
gospodarczej na obszarach rybackich 

4.570.000,00 zł 
P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie 
przetwórstwa lokalnych produktów 

400.000,00 zł 
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CO 1  Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego obszaru 

7.225.000,00 zł 

CS 1.1   Zwiększenie 
konkurencyjności sektora 
rybackiego 

2.125.000,00 zł 

P 1.1.1 Modernizacja  i 
innowacyjność w sektorze 
rybackim 

1.400.000,00 zł 

P 1.1.2 Rozwój potencjału 
sprzedażowego sektora 
rybackiego 

500.000,00 zł 

P 1.1.3 Rozwój kompetencji 
pracowników sektora rybackiego 

225.000,00 zł 

CS 1.2 Różnicowanie i rozwój 
działalności gospodarczej na 
obszarach rybackich 

5.100.000,00 zł 
P 1.2.1 Wykorzystanie 
potencjału w zakresie 
przetwórstwa lokalnych 
produktów 

400.000,00 zł 

P 1.2.2 Wsparcie aktywności 
gospodarczej generującej 
miejsca pracy 

4.700.000,00 zł 

CO 2 Zwiększanie zasobów 
oraz wyrównywanie 
potencjałów społecznych 

3.575.000,00 zł 

CS 2.1 Poprawa dobrostanu 
społecznego i warunków życia 
mieszkańców 

1.410.000,00 zł 

P 2.1.1  Tworzenie przestrzeni 
do integracji i aktywizacji 
społeczności lokalnych 

1.147.500,00 zł 

P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej 
generującej miejsca pracy 

4.170.000,00 zł 

CO 2 Zwiększanie zasobów oraz 
wyrównywanie potencjałów społecznych 

3.575.000,00 zł 

CS 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i 
warunków życia mieszkańców 

1.410.000,00 zł 

P 2.1.1  Tworzenie przestrzeni do integracji i 
aktywizacji społeczności lokalnych 

1.147.500,00 zł 

P 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz integracja społeczności 
lokalnych 

202.500,00 zł 

CS 2.2 Wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb" 

2.285.000,00 zł 

P 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

2.005.000,00 zł 

P 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego  i 
walorów środowiskowych 

220.000,00 zł 

BUDŹET OGÓŁEM 10.200.000,00 zł 

Reasumując, w opracowanym prowizorium budżetowym 

Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR „7 Ryb” znajduje 

odzwierciedlenie przyjęta koncepcja zrównoważonego 

rozwoju oraz rozwoju wielofunkcyjnego na tym 

obszarze, co ma wyraz w podziale środków pieniężnych 

zarówno pomiędzy poszczególne zakresy wsparcia oraz 

na poszczególne lata w okresie których LGD będzie 

realizowało założenia wynikające z wdrażania na swoim 

obszarze LSR. 

Prowizorium budżetowe LSR dla LGR „7 Ryb” 

uwzględnia założenia przyznawania pomocy w ramach 

PO Rybactwo i Morze 2014-2020 wynikające z 
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P 2.1.2 Organizacja aktywnych 
form spędzania wolnego czasu 
oraz integracja społeczności 
lokalnych 

202.500,00 zł 

CS 2.2 Wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa 
kulturowego terenu "7 Ryb" 

2.285.000,00 zł 

P 2.2.1 Rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

2.005.000,00 zł 

P 2.2.2 Promowanie dziedzictwa 
kulturowego  i walorów 
środowiskowych 

220.000,00 zł 

BUDŹET OGÓŁEM 10.800.000,00 zł 

Reasumując, w opracowanym prowizorium 

budżetowym Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

LGR „7 Ryb” znajduje odzwierciedlenie 

przyjęta koncepcja zrównoważonego rozwoju 

oraz rozwoju wielofunkcyjnego na tym 

obszarze, co ma wyraz w podziale środków 

pieniężnych zarówno pomiędzy poszczególne 

zakresy wsparcia oraz na poszczególne lata w 

okresie których LGD będzie realizowało 

założenia wynikające z wdrażania na swoim 

obszarze LSR. 

Prowizorium budżetowe LSR dla LGR „7 

Ryb” uwzględnia założenia przyznawania 

pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze 

2014-2020 wynikające z projektowanych w 

Departamencie Rybołówstwa MRiRW 

rozwiązań. 

projektowanych w Departamencie Rybołówstwa 

MRiRW rozwiązań. 

Natomiast w ramach planowanych przez LGD operacji 

własnych przewiduje się udział środków własnych o 1% 

większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020. Warto również podkreślić, że jednym z 

sześciu kryteriów podstawowych stosowanych przy 

ocenie wszystkich projektów jest „Wkład własny 

wnioskodawcy”, premiujący te operacje, w których 

wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy 

określoną w Programie. 

 

Istotnym elementem części opisowej budżetu jest 

załącznik nr 4 Budżet LSR, który jest zestawieniem 

tabelarycznym, zawierającym Tabelę nr 38 Budżet LSR 

w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy 

wsparcia. 

Budżet LSR uwzględnia zadania wynikające z realizacji 

przez LGD założonych projektów współpracy oraz 

zadania wynikające z aktywizacji lokalnej społeczności 

poprzez ich włączenie w proces budowy społeczeństwa 

obywatelskiego w zakresie rozwoju oddolnych inicjatyw 

lokalnych. 
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Natomiast w ramach planowanych przez LGD 

operacji własnych przewiduje się udział 

środków własnych o 1% większy niż ten 

wynikający z przepisów dotyczących 

warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Warto 

również podkreślić, że jednym z sześciu 

kryteriów podstawowych stosowanych przy 

ocenie wszystkich projektów jest „Wkład 

własny wnioskodawcy”, premiujący te 

operacje, w których wkład własny 

wnioskodawcy przekracza intensywność 

pomocy określoną w Programie. 

Istotnym elementem części opisowej budżetu 

jest załącznik nr 4 Budżet LSR, który jest 

zestawieniem tabelarycznym, zawierającym 

Tabelę nr 38 Budżet LSR w podziale na 

poszczególne fundusze EFSI i zakresy 

wsparcia. 

Budżet LSR uwzględnia zadania wynikające z 

realizacji przez LGD założonych projektów 

współpracy oraz zadania wynikające z 

aktywizacji lokalnej społeczności poprzez ich 

włączenie w proces budowy społeczeństwa 

obywatelskiego w zakresie rozwoju oddolnych 

inicjatyw lokalnych. 

6.  LSR, str. 68, 

załącznik nr 1 

Procedura 

I. Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb 

aktualizacji treści Lokalnej Strategii 

Rozwoju realizowanej przez 

I. Niniejsza procedura reguluje zasady i tryb aktualizacji 

treści Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez 

Stowarzyszenie w perspektywie finansowej 2014 – 

Wprowadzane zmiany 

mają za zadnie 

usprawnić pracę LGR 
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aktualizacji 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju przez 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb”  

 

Stowarzyszenie w perspektywie finansowej 

2014 – 2020. 

II. Użyte w niniejszym dokumencie terminy 

oznaczają: 
1) Procedura – niniejsza Procedura; 
2) LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” 
3) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 
4) Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb” 
5) Walne Zebranie Członków – Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia 

6) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju 

opracowana przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i 

realizowana przez to Stowarzyszenie 

na podstawie umowy ramowej 

zawartej z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego; 
7) ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 
poz. 378); 

8) zarząd województwa – Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego; 

9) aktualizacja – zmiana treści LSR 
dokonywana w trakcie jej realizacji. 

1. Aktualizacja LSR może mieć miejsce w 

trakcie realizacji LSR, to znaczy po 

zawarciu z Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego umowy ramowej. 

2. Projekt aktualizacji LSR przygotowuje 

2020. 

II. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: 
1) Procedura – niniejsza Procedura; 
2) LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” 
3) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” 
4) Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” 
5) Walne Zebranie Członków – Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia 

6) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju opracowana 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” i realizowana przez to Stowarzyszenie 

na podstawie umowy ramowej zawartej z 

Zarządem Województwa Wielkopolskiego; 
7) ustawa o RLKS –ustawa z dnia 20 lutego 2015 

r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378); 

8) zarząd województwa – Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego; 

9) aktualizacja – zmiana treści LSR dokonywana w 
trakcie jej realizacji. 

10. Aktualizacja LSR może mieć miejsce w trakcie 

realizacji LSR, to znaczy po zawarciu z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego umowy ramowej. 

11. Projekt aktualizacji LSR przygotowuje Zarząd. 
12. Przesłanką do przygotowania przez Zarząd projektu 

aktualizacji LSR może być w szczególności: 
1) zmiana w przepisach prawnych, istotnych z 

punktu widzenia wdrażania LSR; 

2) wydanie przez Instytucję Zarządzającą dla 

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 

„7 Ryb” w przypadku 

otrzymania pisma z 

Instytucji 

Pośredniczącej i 

Instytucji 

Zarządzającej PO 

RYBACTWO I 

MORZE 2014-2020, 

w którym to ww. 

instytucje wezwą do 

wprowadzenia zmian, 

a które przy obecnych 

zapisach LSR wiążą 

się ze zwołaniem 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb”. Zmiany 

poddane będą 

konsultacjom aby 

wszystkie grupy 

mogły się z nimi 

zapoznać i wnieść 

uwagi. Powyższe 

pozwoli również na 

ograniczenie kosztów 

związanych z 

organizację Walnego 

Zebrania Członków. 
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Zarząd. 
3. Przesłanką do przygotowania przez 

Zarząd projektu aktualizacji LSR może 
być w szczególności: 

1) zmiana w przepisach prawnych, 
istotnych z punktu widzenia wdrażania 
LSR; 

2) wydanie przez Instytucję Zarządzającą 

dla Programu Operacyjnego Rybactwo 

i Morze 2014 - 2020 wytycznych 

mających wpływ na realizację LSR 
3) wyniki realizacji LSR – niski stopień 

osiągnięcia założonych w LSR 
wskaźników; 

4) uwagi dotyczące treści LSR oraz 

związanych z nią dokumentów, 

zgłaszane przez Biuro LGD, członków 

Rady lub wnioskodawców biorących 

udział w naborach i konkursach 

przeprowadzanych przez LGD w 

związku z wdrażaniem LSR. 
4. Zarząd konsultuje treść projektu 

aktualizacji LSR z: 
1) Radą, 
2) członkami LGD i lokalną 

społecznością. 

• Konsultacje z Radą polegają na 

przesłaniu do Przewodniczącego Rady 

projektu aktualizacji LSR oraz 

wyznaczeniu terminu na 

ustosunkowanie się do tego projektu. 

Przewodniczący Rady konsultuje treść 

projektu zmian z Członkami Rady i w 

- 2020 wytycznych mających wpływ na realizację 

LSR 
3) wyniki realizacji LSR – niski stopień osiągnięcia 

założonych w LSR wskaźników; 

4) uwagi dotyczące treści LSR oraz związanych z 

nią dokumentów, zgłaszane przez Biuro LGD, 

członków Rady lub wnioskodawców biorących 

udział w naborach i konkursach 

przeprowadzanych przez LGD w związku z 

wdrażaniem LSR. 
13. Zarząd konsultuje treść projektu aktualizacji LSR z: 

1) Radą, 
2) członkami LGD i lokalną społecznością. 

• Konsultacje z Radą polegają na przesłaniu do 

Przewodniczącego Rady projektu aktualizacji 

LSR oraz wyznaczeniu terminu na 

ustosunkowanie się do tego projektu. 

Przewodniczący Rady konsultuje treść projektu 

zmian z Członkami Rady i w terminie 

wyznaczonym przez Zarząd przedstawia pisemne 

stanowisko Rady na ten temat. 
• Konsultacje z Członkami LGD i lokalną 

społecznością polegają na: 

3) opublikowaniu na stronie internetowej LGD 

projektu zmiany kryteriów wraz z uzasadnieniem 

wprowadzanych zmian, z możliwością zgłaszania 

przez zainteresowane osoby drogą elektroniczną 

uwag do projektu; 

4) przeprowadzeniu co najmniej jednego otwartego 

spotkania informacyjno konsultacyjnego 

dotyczącego aktualizacji LSR – Zarząd podejmuje 

starania, by informacja o spotkaniu dotarła do 
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terminie wyznaczonym przez Zarząd 

przedstawia pisemne stanowisko Rady 

na ten temat. 
• Konsultacje z Członkami LGD i lokalną 

społecznością polegają na: 

3) opublikowaniu na stronie internetowej 

LGD projektu zmiany kryteriów wraz z 

uzasadnieniem wprowadzanych zmian, z 

możliwością zgłaszania przez 

zainteresowane osoby drogą 

elektroniczną uwag do projektu; 

4) przeprowadzeniu co najmniej jednego 

otwartego spotkania informacyjno 

konsultacyjnego dotyczącego aktualizacji 

LSR – Zarząd podejmuje starania, by 

informacja o spotkaniu dotarła do 

przedstawicieli grupy defaworyzowanej 

wskazanej w  LSR; 
5) przeprowadzeniu na stronie internetowej 

LGD ankiety ten temat zaproponowanej 
aktualizacji LSR. 

• W przypadku konieczności 

terminowego wprowadzenia w życie 

aktualizacji LSR (np. konieczność 

niezwłocznego uwzględnienia 

wytycznych wydanych przez Instytucję 

Zarządzającą dla Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 

- 2020), Zarząd może ograniczyć proces 

konsultacji społecznych, jednak w 

każdym wypadku na stronie 

internetowej LGD powinien zostać 

przedstawicieli grupy defaworyzowanej wskazanej 

w  LSR; 
5) przeprowadzeniu na stronie internetowej LGD 

ankiety ten temat zaproponowanej aktualizacji LSR. 

• W przypadku konieczności terminowego 

wprowadzenia w życie aktualizacji LSR (np. 

konieczność niezwłocznego uwzględnienia 

wytycznych wydanych przez Instytucję 

Zarządzającą dla Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze 2014 - 2020), Zarząd może 

ograniczyć proces konsultacji społecznych, 

jednak w każdym wypadku na stronie 

internetowej LGD powinien zostać opublikowany 

projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem 

proponowanych zmian i wskazaniem sposobu i 

terminów zgłaszania uwag do przedstawionej 

propozycji. 
14. Zarząd analizuje uwagi zgłoszone w procesie 

konsultacji opisanym w pkt 4 Procedury. 

15. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i 

ewentualnym wprowadzeniu stosownych zmian w 

projekcie aktualizacji LSR, Zarząd zwołuje Walne 

Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały 

zatwierdzającej proponowane zmiany. 

• W informacji dotyczącej zwołania Walnego 

Zebrania podaje się informację o tym, że w trakcie 

Zebrania zostanie poddany pod dyskusję i 

głosowanie projekt Zarządu dotyczący aktualizacji 

LSR. W informacji takiej wskazuje się również 

miejsce na stronie internetowej LGD, w którym 

umieszczono ten projekt. 

Chyba że zmiany te wynikają z pisemnego wniosku 
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opublikowany projekt aktualizacji LSR 

wraz z uzasadnieniem proponowanych 

zmian i wskazaniem sposobu i 

terminów zgłaszania uwag do 

przedstawionej propozycji. 
5. Zarząd analizuje uwagi zgłoszone w procesie 

konsultacji opisanym w pkt 4 Procedury. 

6. Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i 

ewentualnym wprowadzeniu stosownych 

zmian w projekcie aktualizacji LSR, Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 

podjęcia uchwały zatwierdzającej 

proponowane zmiany. 

• W informacji dotyczącej zwołania 

Walnego Zebrania podaje się informację 

o tym, że w trakcie Zebrania zostanie 

poddany pod dyskusję i głosowanie 

projekt Zarządu dotyczący aktualizacji 

LSR. W informacji takiej wskazuje się 

również miejsce na stronie internetowej 

LGD, w którym umieszczono ten 

projekt. 

7. Walne Zebranie Członków podejmuje 

warunkową uchwałę w przedmiocie 

aktualizacji LSR. Uchwała wchodzi w życie 

pod warunkiem akceptacji zmian przez 

zarząd województwa. 

8. W przypadku podjęcia warunkowej 

uchwały, o której mowa w pkt 7 Procedury, 

Zarząd opracowuje wniosek do zarządu 

województwa dotyczący aktualizacji LSR a 

następnie występuje do zarządu 

Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej 

PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020, a zakres 

zmian ogranicza się do kwestii wskazanych w takim 

pisemnym wniosku wtedy zmian tych może dokonać 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.  Wtedy Zarząd 

LGR „7 Ryb” podejmuje warunkową uchwałę w 

przedmiocie aktualizacji LSR. Uchwała wchodzi w 

życie pod warunkiem akceptacji zmian przez zarząd 

województwa. 

 

16. Walne Zebranie Członków z wyłączeniem pkt 15 

procedury podejmuje warunkową uchwałę w 

przedmiocie aktualizacji LSR. Uchwała wchodzi w 

życie pod warunkiem akceptacji zmian przez zarząd 

województwa. 

17. W przypadku podjęcia warunkowej uchwały, o której 

mowa w pkt 7 Procedury, Zarząd opracowuje 

wniosek do zarządu województwa dotyczący 

aktualizacji LSR a następnie występuje do zarządu 

województwa z tym wnioskiem. Do wniosku dołącza 

się kopię warunkowej uchwały Walnego Zebrania 

Członków. 

18. W przypadku zaakceptowania projektu aktualizacji 

LSR przez zarząd województwa, Zarząd podejmuje 

działania mające na celu 

1) umieszczenie na stronie internetowej LGD 

informacji o zaakceptowaniu przez zarząd 

województwa projektu aktualizacji LSR i 

spełnieniu się warunku wejścia w życie uchwały, 

o której mowa w pkt 7 Procedury, 
2) dokonanie zmian na stronie internetowej LGD, w 

celu dostosowania opublikowanych treści do 
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województwa z tym wnioskiem. Do 

wniosku dołącza się kopię warunkowej 

uchwały Walnego Zebrania Członków. 

9. W przypadku zaakceptowania projektu 

aktualizacji LSR przez zarząd 

województwa, Zarząd podejmuje działania 

mające na celu 

1) umieszczenie na stronie internetowej 

LGD informacji o zaakceptowaniu 

przez zarząd województwa projektu 

aktualizacji LSR i spełnieniu się 

warunku wejścia w życie uchwały, o 

której mowa w pkt 7 Procedury, 
2) dokonanie zmian na stronie internetowej 

LGD, w celu dostosowania 
opublikowanych treści do 
zaktualizowanej LSR; 

3) przeszkolenie członków Rady i 
pracowników Biura w zakresie 
znajomości zaktualizowanej LSR 

 

zaktualizowanej LSR; 
3) przeszkolenie członków Rady i pracowników Biura 

w zakresie znajomości zaktualizowanej LSR 
 

7.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, 2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

125.000,00 

 

 

 

95.000,00 

Zmiany te wynikają z 

pojawienia się 

możliwości 

przesunięcia z 10 % 

kwoty LSR na 15 % 

kwoty LSR na Koszty 

bieżące i aktywizację. 

Przesunięcia są 

niezbędne aby 

zapewnić sprawne 

funkcjonowanie Biura 
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LGR „7 Ryb” w 

latach 2016-2023. 

Obecne 10% nie jest 

kwotą wystarczającą 

na pokrycie tych 

kosztów. Już wg. 

pierwotnego budżetu 

w którym określono 

10% budżetu na 

funkcjonowanie 

wiadomo było, że są 

one nie wystarczające 

i planowano, że środki 

na uzupełnienie 

pochodzić będę ze 

środków własnych 

Stowarzyszenia. 

8.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 

60.000,00 

j.w. 

9.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, 2016-2023, 

Razem planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

225.000,00 

 

 

 

155.000,00 

j.w. 
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10.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, w tym 

projekty własne, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

30.000,00 

20.000,00 
 

 

 

 

10.000,00 

10.000,00 
 

j.w. 

11.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, w tym 

projekty własne, 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

70.000,00 

30.000,00 
 

 

 

 

50.000,00 

10.000,00 
 

j.w. 

12.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

1.1.3, w tym 

projekty własne, 

2016-2023, Razem 

planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

100.000,00 

50.000,00 
 

 

 

 

60.000,00 

20.000,00 
 

j.w. 

13.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

 

 

925.000,00 

 

 

895.000,00 

j.w. 
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szczegółowy 1.1, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

14.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 1.1., 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

1.200.000,00 

 

 

1.160.000,00 

j.w. 

15.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 1.1., 

2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

2.125.000,00 

 

 

2.055.000,00 

j.w. 

16.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie   

1.2.2, 2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

3.000.000,00 

 

 

 

2.796.633,00 

j.w. 

17.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

 

 

 

1.700.000,00 

 

 

1.373.367,00 

j.w. 
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1.2.2,, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

18.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37 Przedsięwzięcie 

1.2.2, 2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

4.700.000,00 

 

 

4.170.000,00 

j.w. 

19.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 1.2, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

3.400.000,00 

 

 

 

 

3.196.633,00 

j.w. 

20.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 1.2., 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

 

1.700.000,00 

 

 

1.373.367,00 

j.w. 

21.  LSR – strona 73, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

 

 

5.100.000,00 

 

 

4.570.000,00 

j.w. 
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szczegółowy 1.2., 

2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

22.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

ogólny, 2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

4.325.000,00 

 

 

 

 

4.091.633,00 

j.w. 

23.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

ogólny, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

2.900.000,00 

 

 

2.533.367,00 

j.w. 

24.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

ogólny, 2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

 

7.225.000,00 

 

 

6.625.000,00 

j.w. 

25.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

 

 

 

1.000.000,00 

 

 

1.172.500,00 

Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

potrzebami zgłaszanymi 

przez lokalną 

społeczność podczas 
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2.1.1, 2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez 

Stowarzyszenie w 

zakresie tworzenia 

nowych miejsc 

przeznaczonych na 

spotkania lokalnych 

społeczności. 

Odpowiadając na 

zapotrzebowania 

lokalnej społeczności 

oraz zamierzając 

uzyskać efekty jak 

najlepszego 

wykorzystania środków 

pod kątem potrzeb 

zapisanych w LSR 

Stowarzyszenie LGR „7 

Ryb” postanowiło 

dokonać zmian LSR w 

zakresie przesunięcia 

środków zaplanowanych 

w LSR. 

26.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.1, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

147.500,00 

 

 

85.000,00 

j.w 

27.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

 

 

 

 

j.w. 
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działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.1, 2016-2023, 

Razem planowane 

wsparcie w PLN 

 

1.147.500,00 1.257.500,00 

28.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 2.1, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

1.095.700,00 

 

 

1.268.200,00 

j.w. 

29.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 2.1, 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

280.100,00 

 

 

217.600,00 

j.w. 

30.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 2.1, 

2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

1.410.000,00 

 

 

1.520.000,00 

j.w. 
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31.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty 

Razem lata 2016-

2018, wartość z 

jednostką miary  

 

 

9 sztuk 

 

 

0 sztuk  

Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

pismem otrzymanym 

z Ministerstwa 

Gospodarki Wodnej i 

Żeglugi Śródlądowej 

nr 

DR.LSR.704.32.2018.

RK z dnia 18.06.2018 

r w którym to 

poinformowało, że nie 

widzi przeciwskazań, 

aby przenieść środki z 

planowanych 

konkursów 

grantowych na zwykłe 

nabory wniosków o 

dofinansowanie. 

Zmiany są również 

spowodowane 

zbliżającym się 

okresem (koniec 

2018) w którym to 

Stowarzyszenie będzie 

zobowiązane do 

wykazania 

osiągniętych 

wskaźników LSR na 

lata 2016-2018 

zgodnie z zapisami 

umowy ramowej. 
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Ponadto w kwietniu 

br. otrzymaliśmy 

informację, że nadal 

nie ma procedur 

związanych z oceną 

grantów dlatego nie 

będzie możliwości 

przeprowadzenia 

naborów grantowych 

w br. przez LGR ani 

ich oceny przez 

UMWW. 

 

32.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty 

2016-2018, % 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

 

 

33 % 

 

 

0 % 

j.w. 

33.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

 

27.000,00 

 

 

0,00 

j.w. 
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34.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty 

2019-2021, % 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

 

 

76 % 

 

 

68 % 

j.w. 

35.  LSR – strona 75-

76, Załącznik nr 3 

Plan działania, 

Tabela 37, 

Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty 

Razem lata 2016-

2023, Razem 

wartość 

wskaźników 

 

 

37 sztuk 

 

 

28 sztuk  

j.w. 

36.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.1.2 w tym granty, 

Razem lata 2016-

2023, Razem 

planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

96.600,00 

 

 

 

69.600,00 

j.w. 

37.  LSR – strona 75, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

 

 

385.000,000 

 

 

275.000,00 

Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

potrzebami zgłaszanymi 

przez lokalną 
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37, Przedsięwzięcie 

2.2.1, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 społeczność podczas 

wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez 

Stowarzyszenie w 

zakresie tworzenia 

nowych miejsc 

przeznaczonych na 

spotkania lokalnych 

społeczności. 

Odpowiadając na 

zapotrzebowania 

lokalnej społeczności 

oraz zamierzając 

uzyskać efekty jak 

najlepszego 

wykorzystania środków 

pod kątem potrzeb 

zapisanych w LSR 

Stowarzyszenie LGR „7 

Ryb” postanowiło 

dokonać zmian LSR w 

zakresie przesunięcia 

środków zaplanowanych 

w LSR. 

38.  LSR – strona 74, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.1, 2016-2023, 

Razem planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

2.005.000,00 

 

 

1.895.000,00 

j.w. 
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39.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.2  w tym granty 

Razem lata 2016-

2018, wartość z 

jednostką miary  

 

 

4 sztuki 

 

 

0 sztuk  

j.w. 

40.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.2 w tym granty 

2016-2018, % 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

 

 

22 % 

 

 

0 % 

j.w. 

41.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.2 w tym granty, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

23.000,00 

 

 

0,00 

j.w. 

42.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.2 w tym granty 

2019-2021, % 

 

 

50% 

 

 

36 % 

j.w. 



   
 

 

 

28 
 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

43.  LSR – strona 76-

76, Załącznik nr 3 

Plan działania, 

Tabela 37, 

Przedsięwzięcie 

2.2.2 w tym granty 

Razem lata 2016-

2023, Razem 

wartość wskaźnikó 

 

 

18 sztuk 

 

 

14 sztuk  

j.w. 

44.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Przedsięwzięcie 

2.2.2 w tym granty, 

Razem lata 2016-

2023, Razem 

planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

66.350,00 

 

 

 

43.350,00 

j.w. 

45.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 2.2, 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

496.600,00 

 

 

 

386.600,00 

Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

potrzebami zgłaszanymi 

przez lokalną 

społeczność podczas 

wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez 

Stowarzyszenie w 

zakresie tworzenia 

nowych miejsc 

przeznaczonych na 
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spotkania lokalnych 

społeczności. 

Odpowiadając na 

zapotrzebowania 

lokalnej społeczności 

oraz zamierzając 

uzyskać efekty jak 

najlepszego 

wykorzystania środków 

pod kątem potrzeb 

zapisanych w LSR 

Stowarzyszenie LGR „7 

Ryb” postanowiło 

dokonać zmian LSR w 

zakresie przesunięcia 

środków zaplanowanych 

w LSR. 

46.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

szczegółowy 2.2, 

2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

2.285.000,00 

 

 

2.175.000,00 

j.w. 

47.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

ogólny, 2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

2.834.900,00 

 

 

 

 

3.007.400,00 

j.w. 
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48.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem cel 

ogólny, 2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

776.700,00 

 

 

604.200,00 

j.w. 

49.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem LSR, 

2016-2018, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

7.159.900,00 

 

 

 

 

7.099.033,00 

Zmiany te wynikają z 

pojawienia się 

możliwości 

przesunięcia z 10 % 

kwoty LSR na 15 % 

kwoty LSR na Koszty 

bieżące i aktywizację. 

Przesunięcia są 

niezbędne aby 

zapewnić sprawne 

funkcjonowanie Biura 

LGR „7 Ryb” w 

latach 2016-2023. 

Obecne 10% nie jest 

kwotą wystarczającą 

na pokrycie tych 

kosztów. Już wg. 

pierwotnego budżetu 

w którym określono 

10% budżetu na 

funkcjonowanie 

wiadomo było, że są 

one nie wystarczające 

i planowano, że środki 
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na uzupełnienie 

pochodzić będę ze 

środków własnych 

Stowarzyszenia. 
Wprowadzane zmiany 

są spowodowane 

również potrzebami 

zgłaszanymi przez 

lokalną społeczność 

podczas wydarzeń 

kulturalnych 

organizowanych przez 

Stowarzyszenie w 

zakresie tworzenia 

nowych miejsc 

przeznaczonych na 

spotkania lokalnych 

społeczności. 

Odpowiadając na 

zapotrzebowania 

lokalnej społeczności 

oraz zamierzając 

uzyskać efekty jak 

najlepszego 

wykorzystania środków 

pod kątem potrzeb 

zapisanych w LSR 

Stowarzyszenie LGR „7 

Ryb” postanowiło 

dokonać zmian LSR w 

zakresie przesunięcia 

środków zaplanowanych 

w LSR. 
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50.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem LSR, 

2019-2021, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

3.676.700,00 

 

 

3.137.567,00 

j.w. 

51.  LSR – strona 76, 

Załącznik nr 3 Plan 

działania, Tabela 

37, Razem LSR, 

2016-2023, 

Planowane 

wsparcie w PLN 

 

 

 

 

 

 

 

10.920.000,00 

 

 

10.320.000,00 

j.w. 

52.   

LSR- strona 76, 

Razem planowane 

wsparcie na 

przedsięwzięcia 

dedykowane 

tworzeniu i 

utrzymaniu miejsc 

pracy w ramach 

poddziałania 

Realizacja LSR PO 

Rybactwo i Morze 

 

Razem planowane wsparcie na 
przedsięwzięcia dedykowane 
tworzeniu i utrzymaniu miejsc 
pracy w ramach poddziałania 
Realizacja LSR PO Rybactwo i 
Morze 

% budżetu 
poddziałania 

Realizacja LSR 

7.150.000,00 66,2%zł 

66,2% 
 

 

Razem planowane wsparcie na 
przedsięwzięcia dedykowane 
tworzeniu i utrzymaniu miejsc 
pracy w ramach poddziałania 
Realizacja LSR PO Rybactwo i 
Morze 

% budżetu 
poddziałania 

Realizacja LSR 

6.550.000,00 
.000 

64,22% 
 

j.w. 
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53.  LSR – strona 77, 

Załącznik nr 4 

Budżet LSR, 

Tabela 38 Budżet 

LSR w podziale na 

poszczególne 

fundusze EFSI i 

zakresy wsparcia. 
 

 

L.
P. 

 

Zakres 
wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PR
OW 
(PL
N) 

RPO  
PO 
RYBY 
(PLN) 

Fund
usz 
wiodą
cy 
(PLN) 

Razem 
EFSI 
(PLN) 

EFS 
(PLN) 

EFR
R 
(PLN
) 

 
1
. 

Realizac
ja LSR 
(art. 35 
ust. 1 lit. 
b 
rozporzą
dzenia nr 
1303/20
13) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
10.600.00

0,00 

 
X 

 
10.600.0
00,00 

 
2
. 

Współpr
aca (art. 
35 ust. 1 
lit. c 
rozporzą
dzenia nr 
1303/201
3) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
200.000,0
0 

 
X 

 
200.000,
00 

 

L.P. 
Zakres 
wsparci

a 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PR
O
W 

(PL
N) 

RP
O 

 
PO RYBY 

(PLN) 

Fun
dusz 
wiod
ący 

(PLN
) 

Razem 
EFSI 
(PLN) 

EFS 
(PLN

) 

EFRR 
(PLN) 

 
1. 

Realiz
acja 
LSR 

(art. 35 
ust. 1 
lit. b 

rozpor
ządze
nia nr 

1303/2
013) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
10.000.00

0,00 

 
X 

 
10.000.000

,00 

 
2. 

Współ
praca 
(art. 35 
ust. 1 
lit. c 

rozporz
ądzeni

a nr 
1303/2
013) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
200.000,0

0 

 
X 

 
200.000,00 

j.w. 
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 3 

Koszty 
bieżące 
(art. 35 
ust. 1 lit. 
d 
rozporzą
dzenia nr 
1303/201
3) oraz 
Aktywiza
cja (art. 
35 ust. 1 
lit. e 
rozporzą
dzenia nr 
1303/201
3) 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
1.200.000,
00 

 
 

 
E
F
M
R 

 
 

 
1.200.00
0,00 

4 Razem  X X X 12.000.00
0,00 

E
F
M
R 

12.000.0
00,00 

 

 

3 

Koszty 
bieżąc
e (art. 
35 ust. 
1 lit. d 

rozporz
ądzeni

a nr 
1303/2
013) 
oraz 

Aktywi
zacja 

(art. 35 
ust. 1 
lit. e 

rozporz
ądzeni

a nr 
1303/2
013) 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
1.800.000,

00 

 
 

 
E
F
M
R 

 
 

 
1.800.000,

00 

4. 
Razem 

X X X 12.000.00
0,00 

E
F
M
R 

12.000.000
,00 

 

 

Spis treści zostanie zaktualizowany po sporządzeniu tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.      

   

 


