
                                     
 

 
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

 za rok 2018 

 

Stowarzyszenie RLGD  Pojezierze Dobiegniewskie, powołane do realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” finansowało działalność  

w 2018  roku ze środków własnych i wspólnotowych. 

Od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2018 r. odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, w trakcie 

których podjęto 29 uchwał.  

 

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  

w  Zielonej Górze została podpisana przez Pan Kazimierza Szmida – Prezesa RLGD  

i Pana Tadeusza Bednarczuka - Wiceprezesa Umowa o Dofinansowanie na działanie  „Koszty bieżące 

i aktywizacja” na rok 2018  do zrealizowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 

i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". 

24 stycznia 2018 r. Zarząd przekazał w celu oceny przez Radę dwa wnioski na operację 

własną pt. „Smaki Pojezierza – VII Regionalny Dzień Rybaka” i „Poznaj nasze pojezierze – cykl 

imprez plenerowych”. Po ocenie przedmiotowych operacji przez Radę RLG w dniu  

30 stycznia 2018 r. dokumentacja związana z oceną wniosków została przekazana do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze i realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność , w tym 

„Koszty bieżące i aktywizacja” objętych priorytetem 4 Zwiększanie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz z prośbą o przesłanie 

uwag RLGD wniosła propozycje zmian do przedmiotowego rozporządzenia. 

 

30 stycznia 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zostało przesłane 

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2017 r.  oraz Wniosek o Płatność w zakresie działania „Koszty 

bieżące i aktywizacja” za II etap 2017 r. 

 

16 lutego 2018 r.  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przesłała do Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze  wniosek o dofinansowanie na operację pt. „ Wsparcie 
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aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie”(wizyta studyjno szkoleniowa do Finlandii), na realizację operacji w ramach działań 

prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

 

W dniu 15 lutego br. wpłynęło pismo z Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej 

mówiące o konieczności modyfikacji procedur i kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

 w celu uzyskania desygnacji Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” 2014-2020. Instytucja 

Audytowa nakazała, by w kryteriach wyboru operacji do dofinansowania na poziomie Rybackich 

Lokalnych Grup Działania wprowadzić pytania weryfikujące spełnienie zagadnień: promowanie 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminacja, dostępność dla osób niepełnosprawnych, 

zrównoważony rozwój, zapewnienie, że operacje nie będą wybrane, w przypadku gdy zostały one 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez beneficjenta wniosku 

 o dofinansowanie. Termin na wprowadzenie zmodyfikowanych kart weryfikacji wniosków 

 o dofinansowanie ustalono na 16 marca 2018 r. Rybackie Lokalne Grupy Działania dla ujednolicenia 

wymaganych zapisów wspólnie przygotowały dokumenty zgodne z zaleceniami.  

 

W  dniu 14.03.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków 

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2017 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2017 rok oraz Plan 

pracy i plan finansowy na 2018 rok. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium.    

Przedstawiono zmiany w Regulaminie Rady RLGD, Statucie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"  

oraz w  Regulaminie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  

 

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Prezes RLGD 

„Pojezierze Dobiegniewskie” Kazimierz Szmid oraz Wiceprezes Tadeusz Bednarczuk podpisali 

umowę o dofinasowanie na operację pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców 

śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” (wizyta studyjno - szkoleniowa  

do Finlandii) realizowaną w ramach działania 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy.  

W ramach operacji w dniach 22-25 maja 2018 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli 

w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Finlandii. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się  

z zagadnieniami związanymi z podobieństwami odwiedzanego obszaru  do obszaru RLGD Pojezierze 

Dobiegniewskie. Zostały im przedstawione przykłady rozwiązań jakie zostały zastosowane  

na obszarze FLAG i zostały dofinansowane z EFR i EFMiR w celu rozwinięcia się gospodarstw  

z branży rybackiej poza sektor. Przedstawiono zastosowane rozwiązania na zwiększenie potencjalnych 

turystów odwiedzających obszar FLAG. Uczestniczyli także w szkoleniu obejmującym wykłady oraz 

zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania gospodarki cyrkulacyjnej (tzw. gospodarka o obiegu 
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zamkniętym) w produkcji ryb łososiowatych. Ważnym elementem wizyty było zwiedzenia 

gospodarstw/firm zajmujących się hodowlą, połowem ryb w tym produkcją i sprzedażą sprzętu 

wędkarskiego, turystyką, sprzedażą ryb i gastronomią gdzie zastosowano przedstawione podczas 

szkoleń rozwiązania. 

 

W dniu 19 kwietnia 2018 roku w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się jednodniowe 

szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD. 

Szkolenie zostało zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 7 „Plan szkoleń dla 

członków organu decyzyjnego i pracowników biura” do umowy ramowej zawartej między RLGD 

„Pojezierze Dobiegniewskie” a Samorządem Województwa Lubuskiego. Szkolenie miało na celu 

podsumowanie doświadczeń i informacji o procedurach oceny wniosków o dofinansowanie, 

kwalifikowalności kosztów oraz uchybień w trakcie oceny wniosków. 

 

17 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa 

 o dofinasowanie na operację pt. „Smaki pojezierza – VII Regionalny Dzień Rybaka” w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, działania w ramach operacji własnej. 

W dniu 19 maja 2019 r. odbyła się kolejna cykliczna impreza pt. „Smaki Pojezierza – VII Regionalny 

Dzień Rybaka”. Tym razem gościliśmy w Gminie Kłodawa. 

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Prezes Kazimierz 

Szmid oraz Wiceprezes Tadeusz Bednarczuk podpisali umowę o dofinasowanie na operację  

pt. „Poznaj nasze pojezierze - cykl imprez plenerowych”. W ramach przedmiotowej operacji odbyły 

się cztery imprezy. W dniu  30 maja 2018 w Dobiegniewie nad Jeziorem Wielgie, dnia 9 czerwca 

2018 r. w  Głęboczka na Boisku wiejskim, 16 czerwca 2018 r. przy Boisku w Zwierzynie oraz 15 

września 2018 r. na Plantach przy Jeziorze Górnym w Strzelcach Kraj.  

W dniu 9 czerwca 2018 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia mieli zaszczyt 

uczestniczyć w Europejskim Dniu z okazji obchodów 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski  

do Unii Europejskiej. Impreza odbywała się w miejscowości Gozdnica. 

W dniu 30 czerwca 2018 r. roku Pan Kazimierz Szmid – Prezes RLGD w imieniu naszej 

grupy przekazał upominki dla uczestników XV Polsko-Niemieckich Zawodów Wędkarskich o Puchar 

Wójta Gminy Zwierzyn. Zawody odbyły się na jeziorze Żwirka w Przysiece. 

W dniu 7 lipca br. przedstawiciele naszego stowarzyszenia gościli w miejscowości Sarbiewo 

nad jeziorem Glinianka. Powodem naszej wizyty był zorganizowany przez Gminę Zwierzyn Konkurs 

kulinarny pt. „Ryba w roli głównej” mający na celu wspieranie promocji  spożywania ryb 

słodkowodnych.  

W dniu 04 lipca 2018 roku Zarząd RLGD wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego o ustalenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie na operacje 
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realizowane w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego  

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Nabór odbył się w terminie  

od 16.08.2018 r. do 30.08.2019 r. Złożono 31 wniosków, pozytywnie w ramach oceny formalnej 

zostało ocenionych 30 wniosków (jeden z wniosków został złożony poza ustalonym terminie), które 

następnie zostały ocenione w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Limit środków finansowych 

dostępnych w danym konkursie wyniósł ogółem: 4 658 208,09 zł. 

W dniu 7 lipca br. przedstawiciele Zarządu RLGD gościli w miejscowości Sarbiewo nad 

jeziorem Glinianka. Powodem wizyty był zorganizowany przez Gminę Zwierzyn Konkurs kulinarny 

pt. „Ryba w roli głównej”.  Mając na celu wspieranie promocji  spożywania ryb słodkowodnych. 

 26 lipca 2018 r. Stowarzyszenie złożyło  Wniosek o Płatność na „Koszty bieżące 

 i aktywizacja” I etap 2018r. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

 31 sierpnia 2018 r. Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przekazał w celu oceny przez 

Radę  wniosek o dofinansowanie na operację pt. „Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób 

 z sektora rybackiego z obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

 4 września 2018 r. zawarto dwie umowy konsorcjum pomiędzy RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie” a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Gorzów Wlkp., i RLGD  

 a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, w zakresie działania 

1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia 

zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów 

życiowych w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  Następnie 10 września 2018 r. zostały złożone do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze dwa wnioski o dofinasowanie  

w przedmiotowym zakresie  

6 września 2018  r. odbyło się jednodniowe szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji 

Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD z zakresu ewaluacji LSR . Szkolenie zostało zaplanowane 

i przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 7 „Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego 

 i pracowników biura” do umowy ramowej zawartej między RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”  

a Samorządem Województwa Lubuskiego. 

W dniu 09 września 2018 r. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 

wzięła udział w XX Lubuskim Święcie Plonów w Babimoście. 

14 września 2018 r. podpisano umowę o dofinasowanie w ramach środka 4.3: „Działania  

z zakresu współpracy” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

 2014-2020 pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD 

„Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do ARGE 
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FISCH im LANDKREIS Tirschenreut”(wyjazd studyjno - szkoleniowy do Niemiec).  

W dniach 14-17 października 2018 r. przedstawiciele Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Dobiegniewskie” (rybacy, przedstawiciele branży okołorybackiej, samorządowy, członkowie RLGD) 

uczestniczyli w wizycie studyjno - szkoleniowej. W ramach wyjazdu przeprowadzono 12 godzin 

szkoleń obejmujących swoją tematyką przede wszystkim zagadnienia z zakresu rozwiązań 

dotyczących synergii działalności rybackiej z ochroną środowiska w kontekście zwiększenia 

dochodów rybaków, ochrony przyrody w kontekście prowadzenia działalności rybackiej w tym walce 

z naturalnymi kłusownikami (kormoran, czapla, bobry, wydra), komercyjnej oferty turystycznej 

zbudowanej na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów turystycznych 

gospodarstwa rybackiego, przetwórstwa ryb z regionu oraz udział gospodarstw rybackich 

 w imprezach promocyjnych. Szkolenia prowadzone były na terenie obiektów rybackich, prywatnych 

gospodarstw bezpośrednio przez ich właścicieli lub przedstawicieli, co dało możliwości bezpośredniej 

wymiany doświadczeń w przedstawianej tematyce.  

 

W związku z przesłaniem w dniu 17 września 2018 r. dokumentacją dotyczącą wyboru 

operacji do realizacji w ramach działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w zakresie Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 28 listopada 2018 roku  

przesłał do RLGD pismo wzywające do uzupełnienia braków, poprawy oczywistych omyłek oraz 

wyjaśnień i przeprowadzenia działań naprawczych dotyczących przedmiotowego wyboru. 

Przeprowadzono zalecane działania, między innymi dokonano zmiany w zapisach dotyczących 

procedury wyboru operacji własnej oraz zmiany w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

wyboru. 

 8 października 2018  został złożony  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

Wniosek o Dofinansowanie na operację w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Koszty 

bieżące i aktywizacja” na rok 2019. 

 

 W dniu 13 grudnia bieżącego roku w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się spotkanie 

Zarządu RLGD z byłymi oraz nowo wybranymi Wójtami i Burmistrzami gmin wchodzących w obszar 

naszego stowarzyszenia oraz ze Starostą Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Pan Wojciech Kozieja Dyrektor Departamentu 

Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Henryk Dunas Kierownik 

Wydziału Rybactwa. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w tym konkursów, 

które odbyły się w latach 2017-2018.  Podczas spotkania przedstawiono poziom  dotychczasowego 

dofinansowania wnioskodawców sektora gospodarczego, samorządów, instytucji publicznych  
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oraz organizacji pozarządowych w ramach operacji realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: 

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. 

 

Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania 

Członków z dnia 14.03.2018r. w 2018 roku przyjął następujące zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju 

oraz pozostałych załącznikach do Umowy Ramowej: 

 Załącznik nr 1  - Lokalna Strategia Rozwoju: 

 Uchwała nr 4/2018 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020, 

Rozdział. 7 Plan działania, str.64  

Po każdym przeprowadzonym konkursie Biuro RLGD będzie na bieżąco monitorować stopień 

realizacji wskaźników, natomiast będą one również poddane badaniom ewaluacyjnym. Badania 

dokonane będą dwukrotnie na przełomie 2018/2019 oraz 2020/2021, a w roku 2022 zostanie 

przeprowadzona ewaluacji końcowa. Ponadto ze względu na konieczność wymiany dobrych praktyk 

na terenie kraju oraz za granicą planuje się zrealizować w latach 2018-2020 od sześciu do ośmiu 

projektów współpracy, w tym do: 4 projektów krajowych oraz do 4 projektów zagranicznych. Ilość 

projektów współpracy krajowych lub zagranicznych w okresie 2018 - 2020, będzie uzależniona  

od wysokości poniesionych kosztów organizacji poszczególnych wyjazdów, tym samym  

ich ostateczna ilość może ulec zmniejszeniu z sugerowanych ośmiu projektów. W każdym roku 

planowane są nie mniej niż 2 projekty współpracy, których celem jest nawiązanie współpracy  

i wymiana doświadczeń, oraz zapoznanie się ze strukturą grup rybackich, ich działalnością, specyfiką, 

sposobami promocji obszaru zwłaszcza w kontekście adaptacji kluczowych rozwiązań na naszym 

terenie, a także prężnie działających podmiotów gospodarczych, w tym zwiedzanie lokalnych 

gospodarstw, farm rybackich z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań technologicznych oraz 

sposobów promowania produktów rybactwa i spożywania ryb. W każdym roku realizacji projektów 

współpracy planuje się przeznaczyć na ten cel łącznie kwotę 200 000,00 zł. Projekty współpracy mogą 

obejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi LGD, w ilości większej niż zakładana jest ilość 

projektów współpracy tj. w ramach jednego projektu współpracy może uczestniczyć więcej niż dwie 

LGD. 

Uzasadnienie: 

Zmiany w pkt 7 Plan działania, wynikają z braku możliwości realizacji operacji w ramach działania 

4.2 przez RLGD, w okresie zaplanowanym przez LSR tj. w latach 2017 -2019, z uwagi na brak 

wdrożenia przez instytucję zarządzającą podstawowych narzędzi umożliwiających postępowanie 

 o udzielenie wsparcia w ramach PO RYBY. 
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PLAN KOMUNIKACJI, str.69  

 

Uzasadnienie: 

W związku ze zmianą planowanego terminu naboru wniosków na operacje realizowane w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 z pierwszego półrocza  2018 roku na drugie 

półrocze 2018 roku, dokonano zmian w Planie Komunikacji polegających na przesunięciu/zmianie 

chronologii realizacji wskaźników przedmiotowego planu z pierwszej połowy 2018 roku na drugą 

połowę 2018 roku i odwrotnie. Ponadto dostosowano terminy realizacji wskaźników w Planie 

Komunikacji do realnych potrzeb związanych z realizacją LSR. W pierwszym półroczu 2018 

zaplanowano umieszczenie artykułów informujących o działalności RLGD w lokalnych mediach 

(prasa, internet, media społecznościowe) oraz pozyskanie ankiet oceniających pracę RLGD 

pozyskanych od potencjalnych wnioskodawców. W drugim półroczu w związku z planowanym 

terminem naboru wniosków zaplanowano publikację płatnych artykułów w prasie, druk materiałów 

promocyjnych oraz bezpośrednie spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami. 

 Uchwała nr 19/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 

Zmiana objęła zapisy Rozdziału 5 Cele i wskaźniki, tabela strony 39-42,  kolumna Źródło danych/ 

sposób pomiaru weryfikacja poziomu osiągniętych Wskaźników rezultatu dla celów szczegółowych  

oraz  Wskaźników produktu.  Dokonano zmiany z zapisu  Sprawozdania końcowe z realizacji operacji 

oraz odpowiednio Sprawozdania końcowe z realizacji operacji składane przez Beneficjentów na zapis 

I 
p

o
ło

w
a

 2
0

1
8
 

Poinformowanie 

potencjalnych 
beneficjentów na 

temat założeń i 

możliwości 
skorzystania ze 

środków finansowych  

na tworzenie lub 
rozwój działalności 

gospodarczej 

Kampania 

informacyjna 

Potencjalni 

wnioskodawcy, w tym 
głównie 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, mieszkańcy 
obszaru, grupy 

defaworyzowane 

 Liczba pozyskanych 

ankiet. 
Liczba opublikowanych 

artykułów. 

 

Wzrost zainteresowania 

mieszkańców 
działalnością RLGD, 

pobudzenie 

społeczności lokalnej 
do włączenia się w 

realizację LSR 

II
 p

o
ło

w
a

 2
0

1
8
 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 

zasadach 
pozyskiwania środków 

i  o terminach 

przyjmowania 
wniosków  

aplikacyjnych    

Spotkania 
informacyjno  

Konsultacyjne, 

dotyczące zasad  
opracowywania 

wniosków na  

poszczególne 
przedsięwzięcia  

realizowane w 

latach 2016-2018 

Potencjalni 
wnioskodawcy, w tym 

głównie  

przedsiębiorcy, osoby 
fizyczne chcący 

działalność 

gospodarczą, rolnicy, 
osoby z  

grup defaworyzowa-

nych, mieszkańcy 
obszaru 

Artykuły płatne w prasie 
lokalnej, mediach 

lokalnych; spoty radiowe, 

informacje na portalu 
RLGD i UG; ogłoszenia w 

siedzibach instytucji; 

portalach 
społecznościowych; Poczta 

elektroniczna (baza danych 

potencjalnych 
wnioskodawców); Spotkania 

Bezpośrednie, prezentacje, 

materiały informacyjne. 
 

Liczba opublikowanych 
artykułów. 

Liczba wydrukowanych 

materiałów 
promocyjnych, liczba 

osób biorących udział w 

spotkaniach 

Wzrost wiedzy 
społeczności lokalnej w 

tym osób 

defaworyzowa-nych na 
temat możliwości 

realizacji projektów. 
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Podpisanie umowy o dofinasowanie (udzielenie wsparcia na operację). 

Uzasadnienie:  

Zmiana dokonana w związku z zapisami Aneksu nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM0430001/15   

z dnia 20 maja 2016 r. §8 ust.4 punkt 5. 

 Uchwała nr 20/2018 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 

Rozdział 5 CELE I WSKAŹNIKI. 

5.1 Logika realizacji LSR i proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych  

i przedsięwzięć dla potrzeb LSR. 

Tabela (strony 39 do 45). 

Wnioskowane zmiany w zapisach: 

 

Przedsięwzięcie: 

 1.1.2 Podejmowanie lub rozwój działalności w zakresie tworzenia i rozwijania łańcucha 

dostaw produktów wraz z poprawą systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa,  

w tym tworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy 

Liczba zakupionych maszyn, urządzeń i pojazdów: zwiększenie o 1 szt. 

Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 

zmniejszenie o 2 szt. 

Uzasadnienie: Dopasowanie wskaźnika zatrudnieniowego do zakładanej ilości zakupionych maszyn 

urządzeń w przedsiębiorstwie. 

 

 1.2.1 Inwestycje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza 

sektorem rybackim o charakterze innowacyjnym, w tym wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru rybackiego wraz tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem już istniejących 

miejsc pracy.  

Usunięcie zapisu: w tym wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego.  

Uzasadnienie: Wnioskodawcy spoza działalności rybackiej (otwarty katalog wnioskodawców)  

stosujący rozwiązania innowacyjne w swojej działalności pozarybackiej. w tym także turystycznej  

nie zawsze związanej bezpośrednio z potencjałem rybackim  a wykorzystujący potencjał przyrodniczy 

obszaru RLGD  nie mogą realizować zakładanego przedsięwzięcia, podczas operacji,  które mają 

charakter innowacyjny. 
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Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 

zmniejszenie o 2 szt.. 

Uzasadnienie: Dopasowanie liczebności wskaźnika zatrudnieniowego do liczby wskaźnika 

dotyczącego liczby przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania.  

 

 1.2.3 Budowa, rozbudowa lub remont baz noclegowych i gastronomicznych, w tym 

utworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. 

Liczba wybudowanych, rozbudowanych lub remontowanych baz noclegowych i gastronomicznych: 

zwiększenie o 2 szt.. 

Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 

zwiększenie o 3 szt. 

Uzasadnienie: Zwiększenie zakładanego wskaźnika wynika z faktu znacznego zainteresowania  

ze strony potencjalnych wnioskodawców pozyskaniem wsparcia na działalności turystyczną co jest 

bezpośrednio związane z przyrodniczym charakterem obszaru RLGD oraz jego dużym potencjałem  

w tym zakresie. 

Dopasowanie liczebności wskaźnika zatrudnieniowego do liczby wskaźnika dotyczącego 

wybudowanych, rozbudowanych lub remontowanych baz noclegowych i gastronomicznych. 

 

 1.3.2 Aktywizacja społeczności poprzez udział w konkursach, zawodach lokalnych, 

spotkaniach pozwalających na wymianę doświadczeń. 

Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań: zwiększenie o 3 szt. 

Uzasadnienie: Zwiększenie zakładanego wskaźnika wynika z faktu znacznego zainteresowania dzieci 

 i młodzieży udziałem w konkursach realizowanych podczas imprez plenerowych. Poprzez 

rywalizację uczestnicy uaktywniają swój udział w przedmiotowych imprezach, zwiększają swoje 

zainteresowanie pozyskaniem wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem potencjału 

wodnego obszaru RLGD. 

 

 1.4.2 Budowa, przebudowa lub remont obiektów wraz z ich wyposażeniem, w których jest  

lub ma być prowadzona działalność gospodarcza poza sektorem rybackim, w tym tworzenie 

nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. 

Liczba zmodernizowanych obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza  

Zmiana na: Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów,  w których ma być lub jest 

prowadzona działalność gospodarcza 
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Uzasadnienie: Skorelowanie nazwy przedsięwzięcia z nazwą wskaźnika produktu. 

Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie oraz utrzymanych miejsc pracy: 

zwiększenie o 2 szt. 

Uzasadnienie: Dopasowanie liczebności wskaźnika zatrudnieniowego do liczby wskaźnika 

dotyczącego wybudowanych (lub zmodernizowanych) obiektów, w których ma być lub jest 

prowadzona działalność gospodarcza. 

 

 2.3.3 Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez koła zainteresowań, świetlice, inne 

podmioty zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańców, pielęgnowaniem 

dziedzictwa kulturalnego, edukacją. 

Sposób realizacji - dopisanie: aktywizacja 

Uzasadnienie: W związku z racjonalnością wydatkowania środków uzasadnione jest przeprowadzenie 

spotkań (wskaźnik produktu) w ramach działań statutowych RLGD  jako działania aktywizacyjne 

prowadzone przez pracowników biura. 

 

 3.1.1 Organizacja obozów edukacyjnych i wszelkich akcji proekologicznych dla dzieci  

i młodzieży związanych z promowaniem rybactwa i wędkarstwa. 

Sposób realizacji - dopisanie: projekt współpracy 

Liczba zorganizowanych obozów. 

Zmiana na: Liczba zorganizowanych obozów lub akcji proekologicznych 

Uzasadnienie: 

Specyfika przedsięwzięcia w szczególności dotycząca przeprowadzania akcji proekologicznych jest 

związana z wymianą doświadczeń oraz propagowaniem zachowań proekologicznych oraz aktywizacją 

społeczności skupionej w obszarze rybackim, zasadne jest uzyskanie takiego wskaźnika produktu  

w ramach projektów współpracy zarówno krajowej jak i zagranicznej. 

Skorelowanie zapisu dotyczącego nazwy wskaźnika produktu z nazwą zakładanego przedsięwzięcia. 

 

 3.2.6 Tworzenie Izb Pamięci, Skansenów wraz z nowo utworzonymi miejscami pracy  

lub utrzymaniem już istniejących miejsc pracy,  ze szczególnym uwzględnieniem rybackiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Liczba nowoutworzonych Izb Pamięci i Skansenów 

Zmiana na: Liczba utworzonych Izb Pamięci i Skansenów 

 

 

 Uchwała nr 28/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 
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Rozdział 7. BUDŻET LSR 

Wysokość wsparcia finansowego w ramach LSR 

Zmiana w zapisie dotyczącym środków finansowych przeznaczonych na wsparcie operacji  

w ramach LSR w poszczególnych latach 2017, 2018, 2019.   

 

Rok 

Wsparcie finansowe PO RYBY 

Wdrażanie operacji  

w ramach LSR w PLN 

Wdrażanie projektów 

współpracy w PLN 

Koszty bieżące i 

aktywizacja w PLN 
Razem EFSI 

2016 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 

2017 2 100 000,00 0,00 170 000,00 2 270 000,00 

2018 2 400 000,00 200 000,00 220 000,00 2 820 000,00 

2019 5 100 000,00 200 000,00 270 000,00 5 570 000,00 

2020 0,00 200 000,00 270 000,00 470 000,00 

2021 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 

2022 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 

2023 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 

Razem 

2016-2023 
9 600  000,00 600 000,00 1 800 000,00 12 000 000,00 

 

 

 Rozdział 5. CELE I WSKAŹNIKI. 

Tabela celów oraz wskaźników produktu. 

Dodanie w przedmiotowej tabeli kolumny dotyczącej poziomu realizacji wskaźników produktu  

do końca 2018 roku jako wartości pośredniej poziomu zakładanych wskaźników. 

Uzasadnienie: Dotychczasowe zapisy tabeli celów i wskaźników nie informowały o zakładanym 

poziomie ich realizacji do końca 2018 roku zgodnie z zapisami Umowy Ramowej § 8.  

 

 Załącznik nr 2 – Harmonogram planowanych naborów  

 Uchwała nr 5/2018 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian  

w załączniku nr 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków do Umowy 

Ramowej. 

Zmiana w zakresie poziomu limitów na poszczególne zakresy tematyczne operacji oraz w zakresie 

przesunięcia naboru z pierwszego półrocza na drugie półrocze 2018 

Uzasadnienie: 

1)Zmiany załącznika w zakresie poziomu limitów przewidzianych na poszczególne zakresy 

tematyczne operacji  w poszczególnych naborach w 2017 nastąpiły na skutek dostosowania 

przedmiotowych wartości do realnie realizowanych operacji  

po uwzględnieniu wycofania Wniosków o Dofinansowanie ze strony wnioskodawców na poziomie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Lubuskiego oraz odmów przyznania pomocy ze stronu 
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Samorządu Województwa. 

2)Zmiana załącznika w zakresie przesunięcia naboru z pierwszego półrocza 2018 roku na drugie 

półrocze 2018 roku wynika z faktu, iż trwa aktualnie na poziomie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego proces weryfikacji Wniosków  

o Dofinansowanie na operacje realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego  PO „Rybactwo i Morze” złożonych i ocenionych podczas drugiego naboru  

w 2017. 

 Uchwała nr 12/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian  

w załączniku nr 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków do Umowy 

Ramowej. 

Dokonano zmiany w wysokości limitu środków w celu Propagowanie dobrostanu społecznego  

i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w II półroczu 2017 

oraz w II półroczu 2018.  

Uzasadnienie: Zmiany zostały dokonane w związku z informacjami o wycofaniu przez wnioskodawcę 

operacji z realizacji oraz o odmowie przyznania pomocy z uwagi na niespełnienie warunków 

określonych w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

z dnia 6 września 2016 r. 

 Załącznik nr 4 Regulamin Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

 Uchwała nr 13/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian  

w załączniku nr 4 Regulamin Rady Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie”  do Umowy Ramowej. 

W załącznikach do Regulaminu Rady nr 4, 5, 6, 7, 8  karta oceny operacji  

wg lokalnych kryteriów wyboru dokonano zmian w zapisach:  

 

 Załącznik nr 4: 

 Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Punkty 

min 0 – max 10  

Dodano zapis 

Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 

10 punktów 

 

3. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 

Przedsięwzięcia powyżej dodano od 100 tys. zł, a dodano do poniżej  300 

tys. zł. 

Wniosek 5 

Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 
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Suma punktów  

 

6. Rodzaj wnioskodawcy 

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 

Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest podstawową 

działalnością. 

Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie  

Dodano oraz wyciąg PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie  

Dodano oraz wyciąg PKD 

5 

 

 Załącznik nr 5: 

 
 Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Punkty 

min 0 – max 10  

Dodano zapis 

Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 

10 punktów 

 

2. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 

Przedsięwzięcia powyżej dodano od 100 tys. zł, a dodano do poniżej 300 

tys. zł. 

Wniosek 5 

Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  

 

5. Rodzaj prowadzonej działalności  

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 

Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest podstawową 

działalnością. 

Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie 

Dodano oraz wyciąg PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie 

Dodano oraz wyciąg PKD 

5 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej. Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  

 

 Załącznik nr 6: 
Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Punkty 

min 0 – max 10  

Dodano zapis 

Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 

10 punktów 
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5. Rodzaj prowadzonej działalności  

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez rybaków. 

Beneficjent jest rybakiem, dla którego działalność rybacka jest podstawową 

działalnością. 

Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie 

Dodano oraz wyciąg PKD 

10 

Działalność rybacka jest dodatkowym zajęciem beneficjenta. Decyzja weterynaryjna, 

zaświadczenie o złożeniu 

RRW-22 lub RR-23 do IRŚ w 

Olsztynie 

Dodano oraz wyciąg PKD 

5 

Beneficjent nie prowadził i nie prowadzi działalności rybackiej. Wniosek - uzasadnienie 0 

Suma punktów  

 

 Załącznik nr 7: 

Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Punkty 

min 0 – max 10  

Dodano zapis 

Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 

10 punktów 

 

3. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 150 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 150 tys. zł. Wniosek 10 

Przedsięwzięcia powyżej dodano od 150 tys. zł do 250 tys. zł. Wniosek 5 
Przedsięwzięcia powyżej 250 tys. zł do 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  

 

 

 

 Załącznik nr 8: 

 
Lokalne kryteria wyboru 

Nazwa kryterium Dokument potwierdzający Punkty 

min 0 – max 10  

Dodano zapis 

Trzystopniowa 

skala: 

0 punktów 

5 punktów 

10 punktów 

 

2. Wysokość wnioskowanej dotacji 

Preferowane będą operacje poniżej 100 tys. zł. 

Przedsięwzięcia poniżej 100 tys. zł. Wniosek 10 

Przedsięwzięcia powyżej dodano od 100 tys., a dodano do poniżej 300 tys. 

zł. 

Wniosek 5 

Przedsięwzięcia w wysokości 300 tys. zł. Wniosek 0 

Suma punktów  

 

Uzasadnienie: Zmiany zostały dokonane w związku z ewaluacją oceny wniosków podczas szkolenia  

z dnia 19.04.2018 r. dotyczącego podsumowania doświadczeń i informacji o procedurach oceny 

wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności kosztów, uchybień w trakcie oceny wniosków  
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 Załącznik nr 7 Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura 

 Uchwała nr 18/2018 z dnia 31.08.2018 r. zatwierdzenia zmian w załączniku nr 7 

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura do Umowy 

Ramowej. 

Dokonano zmiany w  Zakresie szkolenia (tematyka) w roku 2019 z zapisu Szkolenie w zakresie 

rozliczania realizowanych operacji, w tym procedur przygotowywania dokumentacji finansowych oraz 

praktycznego wypełniania wniosku o płatność wraz z załącznikami na zapis Stowarzyszenia (LGD) 

oraz rybactwo śródlądowe jako beneficjent  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR) na okres 2021–2027. 

 

 

W 2018 roku poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie” przyjęto 2 nowych członków zwyczajnych, wykreślono z listy 14 członków 

zwyczajnych . Na dzień 31.12.2018 r. Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze 

Dobiegniewskie” liczyła 77 członków. 

 

 

  

 


