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I.

Dane Słowińskiej Grupy Rybackiej

Nazwa:
Słowińska Grupa Rybacka
Siedziba:
ul. Marynarki Polskiej 30
76-270 Ustka
Numer KRS i data wpisu do rejestru:
0000337535, 19.10.2009r.
Numer REGON:
220899533
Członkowie Zarządu:

Imię i nazwisko

Funkcja w Zarządzie SGR

Maciej Karaś
Andrzej Tyszkiewicz

Prezes
Zastępca Prezesa

Janusz Bojkowski

Skarbnik

Leszek Kasperowicz

Sekretarz

Andrzej Świniarski

Członek Zarządu

Maciej Chaberski

Członek Zarządu

Stanisław Godek

Członek Zarządu

Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w
szczególności:
a) zrównoważony rozwój obszarów rybackich,
b) zrównoważony rozwój sektora rybactwa,
c) poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa,
d) poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych,
e) rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa,
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f) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa,
g) wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,
h) wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od
rybactwa,
i) podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
j) rozwój i usprawnianie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami
reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego oraz
innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim,
k) wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby,
l) opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
m) aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od
rybactwa,
n) budowanie i promocja wizerunku regionu,
o) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem
obszarów zależnych od rybactwa,
p) wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa,
q) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup
i organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei
demokracji, samorządności i samorządu,
r) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców
obszarów zależnych od rybactwa,
s) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa.
II.

Opis działalności prowadzonej w 2011r.

W 2011 roku Słowińska Grupa Rybacka prowadziła działalność polegającą przede
wszystkim na:
a) Organizowaniu konkursów ze środków PO RYBY oś 4 na realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich.
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b) Realizacji zadań związanych z

funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz

nabywaniem umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności
c) Promocji SGR.
d) Przyjmowaniu Członków Stowarzyszenia.
e) Współpracy z Lokalnymi Grupami Rybackimi.
f) Przygotowaniu dwóch Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
Zarząd SGR realizując ww. zadania spotkał się w 2011 r. 21 razy, podejmując 29 uchwał.
Najważniejsze aktywności Słowińskiej Grupy Rybackiej w 2011 roku opisane zostały poniżej.
a) Organizowanie konkursów ze środków PO RYBY oś 4 na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
W 2011 roku zgodnie z umową ramową zawartą z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej podjął uchwały o ogłoszeniu konkursów w ramach
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – uchwały numer Nr 6/2011 i
29/2011.
W ubiegłym roku odbyły się konkursy w ramach wszystkich środków przewidzianych dla osi 4
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013” (razem 6 konkursów) w dwóch terminach naborów:
− od 28.07.11 do 12.09.11 przeprowadzono konkursy w ramach środka 1 i 4
zarówno dla sektora publicznego jak i społeczno – gospodarczego,
− od 28.07.11 do 05.09.11 przeprowadzono konkursy w ramach środka 2 i 3 dla
sektora społeczno – gospodarczego.
Ponadto, w dniu 30 grudnia 2011r ogłoszony został kolejny nabór wniosków w ramach
wszystkich czterech środków (razem 6 konkursów) w terminach 31 stycznia – 5 marca 2012
r.
Działanie polegające na organizowaniu konkursów i wyborze operacji rekomendowanych do
dofinansowania w ramach osi 4 PO RYBY realizuje następujące cele statutowe (§4 Statutu
SGR):
a. poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa,
b. wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,
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c. wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od
rybactwa,
d. podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
e. aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów
zależnych od rybactwa.
Tabela 1: Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet
Wyboru Projektów w roku 2011.
PROJEKTY ZŁOŻONE

LP

1

Liczba
złożonych
wniosków

Wnioskowana
kwota dotacji

PROJEKTY WYBRANE DO
DOFINANSOWANIA
Liczba projektów
wybranych do
dofinansowania
przez SGR,
przekazanych do
dalszej oceny
Urzędu
Marszałkowskiego

Wnioskowana
kwota dotacji
operacji
wybranych do
dofinansowania

Promocja obszaru
objętego LSROR

Środek 1: wzmocnienie
konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od
rybactwa – sektor
publiczny

18

7 330 475,43
zł

18

7 330 475,43 zł

(89% alokacji)

Środek 1: wzmocnienie
konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od
rybactwa – sektor
społeczno – gospodarczy

Mała infrastruktura
turystyczna

16 241 559,79
zł
31

Rewitalizacja
miejscowości
Organizowanie kół
zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

alokacja: 8 264 653,49 zł

2

Tematy najczęściej
składanych projektów

3

2 624 564,55 zł

(536%
alokacji)

Tworzenie muzeów,
skansenów, izb pamięci

alokacja: 3 030 372,95 zł

3

Środek 2: restrukturyzacja
i reorientacja działalności
gospodarczej oraz
dywersyfikacja
zatrudnienia osób
mających pracę związaną
z sektorem rybactwa, w
drodze tworzenia
dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem
– sektor gospodarczy
(rybacki)

8

1 917 530,00
zł

8

1 917 530,00 zł

(57% alokacji)

Budowa, przebudowa
lub rozbiórka obiektów,
w których ma być
prowadzona działalność
gospodarcza
Wyposażenie obiektów,
w których ma być
prowadzona działalność
gospodarcza

alokacja: 3 394 411,25 zł
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Działalność związana z
opieką zdrowotną, w
zakresie

4

Działalność w zakresie
usług związanych z
wyżywieniem

Środek 3: podnoszenie
wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług
na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa –
sektor społeczno –
gospodarczy

19

2 754 554,82
zł

19

2 754 554,82 zł

Działalność sportowa,
rozrywkowa i
rekreacyjna

(93% alokacji)
Działalność w zakresie
robót budowlanych
wykończeniowych

alokacja: 2 951 661,96 zł

Działalność związana z
konserwacją i naprawą
pojazdów
samochodowych

5

Środek 4: ochrona
środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na
obszarach zależnych od
rybactwa w celu
utrzymania jego
atrakcyjności oraz
przywracaniu potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej – sektor
publiczny

1 721 801,92
zł
2

2

1 721 801,92 zł

(99,99%
alokacji)

Zachowanie
i zabezpieczenie
obszarów objętych
szczególnymi formami
ochrony przyrody

alokacja: 1 721 802,81 zł

6

Środek 4: ochrona
środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na
obszarach zależnych od
rybactwa w celu
utrzymania jego
atrakcyjności oraz
przywracaniu potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej – sektor
społeczno – gospodarczy

Inwestycje melioracyjne
316 299,37 zł
316 299,37 zł
1

(48% alokacji)

1

79

30 282 221,33

51

Zachowanie
różnorodności
biologicznej i
chronionych gatunków
ryb lub innych
organizmów wodnych

alokacja: 664 123,94 zł
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Poniższe wykresy (numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10) przedstawiają szczegółową analizę
wniosków złożonych i wybranych przez Komitet Wyboru Projektów do dofinansowania.
Operacje wybrane w Słowińskiej Grupie Rybackiej przekazane zostały do oceny Samorządu
Województwa Pomorskiego.
Wykres nr 1
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Wykres nr 2

Wykres nr 3
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Wykres nr 4

Wykres nr 5
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Wykres nr 6

Wykres nr 7
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Wykres nr 8

Wykres nr 9
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Wykres nr 10

Informacja na temat posiedzeń Komitetu Wyboru Projektów
W 2011 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Wyboru Projektów, w tym 6 posiedzeń
dotyczyło oceny operacji. W tym czasie podjęto 114 uchwał, z czego 85 dotyczyło oceny
operacji. Przed przystąpieniem do oceny wniosków odbyły się 3 szkolenia Członków
Komitetu przygotowujące do oceny.
Członkowie Komitetu ocenili 79 projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez
Zarząd konkursy, z których 51 wybrano do dofinansowania i przekazano do dalszej oceny
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W procedurze odwoławczej od
oceny KWP Komitet rozpatrzył 12 odwołań i dokonał ponownej oceny tych wniosków pod
względem spełniania przez operacje kryteriów wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów
Rybackich.
b) Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz
nabywaniem umiejętności i aktywizacją lokalnych społeczności
W wyniku wyboru w październiku 2010 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opracowanej przez SGR Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, w dniu 9 lutego
2011r. przedstawiciele Zarządu podpisali z Samorządem Województwa Pomorskiego Umowę
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o Dofinansowanie nr 00001-6173-SW1100001/10/11. Powyższa umowa zapewniła w 2011
roku środki finansowe na realizację operacji w zakresie funkcjonowania Lokalnej Grupy
Rybackiej, nabywania umiejętności oraz aktywizacji lokalnej społeczności – w wysokości 694
704,22 zł.
Posiadając zapewnienie finansowe funkcjonowania SGR, Zarząd przystąpił do organizacji
Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnienia pracowników. W tych sprawach Zarząd podjął m.in.
poniższe uchwały:
1. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 5/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. o
przyjęciu Regulaminu Udzielania Zamówień
2. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 11/2011 o wstąpieniu do sieci
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich
3. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 21/2011 z dnia 11 października 2011
r. o przyjęciu budżetu na funkcjonowanie Słowińskiej Grupy Rybackiej
4. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 22/2011 z dnia 11 października 2011
r. o przyjęciu budżetów na realizację projektów współpracy
5. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupie Rybackiej nr 23/2011 z dnia 11 października
2011r.
o przyjęciu regulaminu konkursu plastycznego oraz regulaminu konkursu fotograficznego.
W ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywanie umiejętności
i aktywizacja lokalnych społeczności” zrealizowano następujące zadania:
1. Dla obsługi administracyjno – biurowej do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
Zarząd zatrudnił pracowników Biura SGR:
o Grażyna Socha – Zastępca Dyrektora Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej –
odpowiedzialna za sprawy finansowe związane z realizacją i rozliczaniem
projektów SGR oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania zaplecza
organizacyjnego biura;
o Mateusz Mączyński - Specjalista ds. projektów – odpowiada za: prowadzenie
spraw związanych z projektami w ramach osi 4 PO RYBY, prowadzenie akcji
promocyjnych w ramach działania, rozliczanie projektów, prowadzenie
sprawozdawczości w tym zakresie oraz prowadzenie ścisłej współpracy z
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Komitetem

Wyboru

Projektów,

prowadzenie

strony

internetowej

www.sgr.org.pl;
o Milena Ugorska-Knapczyk - Pracownik ds. obsługi sekretariatu – odpowiada
za: prowadzenie sekretariatu biura SGR, rejestrację korespondencji
przychodzącej i wychodzącej, rozprowadzanie przesyłek wewnątrz i na
zewnątrz biura SGR, prowadzenie archiwum biura SGR.
2. Zadania administracyjne – w ramach zadania przygotowane zostało i wyposażone
biuro SGR w Ustce. Ponoszono koszty związane z wyposażeniem biura w niezbędne
meble, urządzenia oraz sprzęt biurowy, komunikacją (m.in. telefony, internet, usługi
pocztowe), a także koszty materiałów biurowych. Biuro obsługiwane było pod
względem finansowo - księgowym, informatycznym oraz prawnym. W ramach
działania ponoszono koszty związane z wynagrodzeniami pracowników LGR,
członków organów LGR, a także zewnętrznych usługodawców, koszty podróży
służbowych oraz opłaty notarialne, skarbowe i sądowe.
3. Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY
mieszkających lub prowadzanych działalność na obszarze SGR – w ramach zadania
pracownicy Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzili 7 spotkań informacyjnych dla
mieszkańców obszaru objętego SGR (135 uczestników), podczas których omawiane
były możliwości pozyskania środków unijnych za pośrednictwem SGR w ramach PO
RYBY.
4. Konsultacje prowadzone przez zatrudnionych w SGR doradców ds. projektów
(codziennie od godz. 7.30 – 16.00 w Biurze SGR). W roku 2011 doradcy
przeprowadzili

ponad

600

indywidualnych

konsultacji

dla

potencjalnych

wnioskodawców.
5. Punkty konsultacyjno-doradcze. W ramach tego działania pracownicy SGR prowadzili
punkty konsultacyjno-doradcze we wszystkich gminach należących do SGR. Odbyło
się 11 takich spotkań.
6. Szkolenia z pisania wniosków. Zorganizowanych zostało 8 szkoleń z zakresu
przygotowania wniosków o dofinansowanie i załączników, w tym biznes planów i
studiów wykonalności w których uczestniczyły 163 osoby.
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7. Usługi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy oraz studium wykonalności i/lub Biznes Planu. Na ten
cel zagospodarowanych zostało 8 dni, podczas których przeprowadzono 36 spotkań
indywidualnych.
8. Szkolenia dla pracowników i członków Zarządu. W ramach tego działania odbyły się
następujące szkolenia:
o spotkanie Lokalnych Grup Rybackich organizowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wdrażania osi 4 PO RYBY (Warszawa);
o spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. obsługi wniosków o dofinansowanie
w ramach środka 4.1. zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Zielonka);
o szkolenie dla pracowników i Zarządu SGR dot. procedur i dokumentacji
związanej z przyznawaniem dotacji w ramach osi 4 PO RYBY (Ustka);
o szkolenie z zakresu obsługi programu Excel (Ustka);
o kurs języka angielskiego (Ustka);
9. Szkolenie dla KWP
o szkolenie dot. organizacja pracy w zespole (Ustka);
o szkolenie dot. procedur oceny wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO
RYBY (Ustka);
o warsztaty dot. wyboru operacji w ramach LSROR (Ustka);
c) Promocja Słowińskiej Grupy Rybackiej
Biuro Stowarzyszenia realizując zadanie w ramach funkcjonowania polegające na informacji
i promocji oraz realizując zapisy LSROR przeprowadziło szereg działań aktywizujących o
charakterze promocyjno – informacyjnym:
1. Organizacja imprez promocyjnych i udział w wydarzeniach promujących obszar SGR.
Słowińska Grupa Rybacka promowała się przez organizację następujących wydarzeń:
o Dzień Otwarty w biurze SGR;
o Konkurs fotograficzny, konkurs malarsko-rysunkowy oraz uroczyste wręczenia
nagród;
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o Warsztaty integracyjne dla liderów i animatorów lokalnych współpracujących
na rzecz wdrażania LSROR;
o Spotkanie podsumowujące działania SGR w 2011r.
SGR uczestniczyła również jako wystawca w imprezach zewnętrznych:
o Festyn dla społeczności lokalnej w ramach projektu „Turystyka w zgodzie z
naturą” (Smołdzino);
o Pokaz Silników Morskich John Deere (Ustka);
o Piknik rodzinny pt. "Powitanie Jesieni z PO RYBY 2007-2013" (Kartuzy).
Konkurs Fotograficzny pt. Jesienno zimowa Słowińska Grupa Rybacka.
Konkurs fotograficzny zorganizowany został z myślą o mieszkańcach z obszaru Słowińskiej
Grupy Rybackiej. Skierowany był do osób od 17 roku życia, a jego zasadniczym celem było
aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez fotografowanie, zachęcanie do współdziałania i
realizacji LSROR. Ponadto konkurs miał na celu promowanie obszaru Słowińskiej Grupy
Rybackiej, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, historycznych, antropogenicznych,
wydarzeń kulturalnych, ukazywanie ich w sposób atrakcyjny i oryginalny. Tematem
przewodnim były pory roku – jesień i zima. Prace można było składać od 17 października do
5 grudnia 2011 roku.
Na konkurs wpłynęło 13 prac, nagrodzone zostały 3. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe – akcesoria fotograficzne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w grudniu
podczas spotkania podsumowującego działania Słowińskiej Grupy Rybackiej w 2011 roku.
Konkurs malarsko-rysunkowy pt. Sporty wodne na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej.
Konkurs malarsko-rysunkowy zorganizowany został z myślą o najmłodszych mieszkańcach z
obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej. Skierowany był do osób do 16 roku życia, a jego
zasadniczym celem było aktywizowanie lokalnej społeczności, przybliżenie uczestnikom
konkursu tematyki sportów wodnych i zwiększenie wrażliwości artystycznej. Ponadto
konkurs miał na celu promowanie aktywności sportowej na terenie Słowińskiej Grupy
Rybackiej oraz jej obszaru. Poprzez taką działalność chciano także wspierać młodych
artystów z terenu gmin współtworzących Słowińską Grupę Rybacką. Tematem przewodnim
były sporty wodne. Prace można było składać od 17 października do 5 grudnia 2011 roku Na
konkurs wpłynęły 344 prace. Nagrodzonych zostało 16 prac w trzech kategoriach wiekowych:
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do 9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe – sprzęt/akcesoria sportowe. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się w grudniu w sali Urzędu Miasta w Ustce.
2. Zaprojektowanie i rozbudowa strony internetowej www.sgr.org.pl.

Strona została

dostosowana do aktualnych działań Słowińskiej Grupy Rybackiej. Sporządzona została w
systemie cms umożliwiającym w części samodzielną jej edycję – tworzenie kont
użytkowników, tworzenie, edycję i usuwanie plików, możliwość publikowania
dokumentów, zdjęć, filmów. Część informacji na stronie przetłumaczona została także na
język angielski.
3. Przeprowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych. W ramach zadania:
o zaprojektowano i umieszczono reklamy w prasie lokalnej o łącznym nakładzie
co najmniej 16 tys. egzemplarzy (2 radiową (75 reklam x 20 sekund oraz i
audycja x 15 min.);
o nagrano film informacyjno-promocyjny dotyczący działalności SGR i wdrażania
LSROR;
o zaprojektowano baner internetowy;
o zaprojektowano, wydrukowano i rozdystrybuowano ulotki (5000 sztuk);
o zaprojektowano, wydrukowano i rozdystrybuowano plakaty (500 sztuk);
o edycje x 8 tys. egz.);
o nagrano i wyemitowano reklamę Ogłoszenia o naborach oraz artykuły
sponsorowane nt. SGR publikowane były w mediach regionalnych, takich jak:
Głos Pomorza, Teraz Słupsk, natomiast czas antenowy został wykupiony w
radiu Koszalin.
W ramach realizowanych kampanii reklamowych ukazały się również nieodpłatne artykuły
i informacje w prasie lokalnej (Głos Pomorza, Teraz Słupsk, Szept Postomina), a specjalista
ds. projektów zatrudniony w biurze SGR pełnił dyżury eksperckie w Głosie Pomorza, podczas
których potencjalni Beneficjenci mogli uzyskać informacje z zakresu pozyskania funduszy w
ramach osi 4 PO RYBY.
4. Przygotowano materiały promocyjne i upominku reklamowe, m.in.: komplety
piśmiennicze, kubki, pendrive’y, kalendarze, gry logiczne, kredki, notatniki i breloki.
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d) Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia oraz skreślanie z listy członków.
Zarząd przyjął 9 uchwał przyjmujących nowych członków, 1 uchwałę o odrzuceniu deklaracji
członkowskiej oraz 1 uchwałę o wykluczeniu z listy członków.
Tabela 2: Stan członków Stowarzyszenia na dzień 01.01.2011 i 31.12.2011
LP

Sektor

1
2
3
4

publiczny
społeczny
społeczny - osoba fizyczna
gospodarczy
RAZEM

Stan członków na 01.01.2011
Liczba
7
7
17
74
105

Stan członków na 31.12.2011
Liczba
10
14
33
123
180

e) Współpraca z Lokalnymi Grupami Rybackimi
Słowińska Grupa Rybacka w 2011 roku przystąpiła do współtworzenia Maszoperii
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich.
Maszoperia Pomorskich Grup Rybackich powstała w połowie 2011 roku i jest nieformalną
siecią stworzoną przez osiem lokalnych grup rybackich z województwa pomorskiego:
Słowińską Grupę Rybacką, Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką, LGR Kaszuby,
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórėnka”, LGR Rybacka
Brać Mierzei, LGR Pojezierze Bytowskie, LGR Pradolina Łeby i LGR Pojezierze Krajeńskie.
Spotkanie inicjatywne powstania niniejszego porozumienia odbyło się 17.06.2011 roku we
Władysławowie, podczas którego wszystkie Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie solidarnie
zadeklarowały chęć współpracy w ramach sieci. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa grup
rybackich w Polsce. Porozumienie zostało zawiązane w celu wzajemnego wsparcia przy
wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, wspólnego rozwiązywania
problemów oraz jednolitego reprezentowania stanowiska Pomorskich Lokalnych Grup
Rybackich przed organami wyższej instancji. Ponadto celem współpracy Maszoperii
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich jest min.:
1) wypracowanie wspólnych postulatów przedstawianych do organów władzy
samorządowej
i ministerialnej,
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2) wzajemna pomoc w organizowaniu prac związanych wdrażaniem poszczególnych
LSROR,
3) wymiana dobrych praktyk w związku z wdrażaniem poszczególnych LSROR,
4) wzajemna promocja obszarów i działalności LGR,
5) omawianie bieżących spraw dotyczące funkcjonowania SIECI POMORSKICH
LOKALNYCH GRUP RYBACKICH.
W ramach Maszoperii, każda grupa obejmowała będzie półroczne przewodnictwo, tzw.
prezydencję. W tym okresie będzie ona odpowiedzialna za administrowanie oraz inicjowanie
działań w oparciu o wytyczone cele sieci. Jako pierwsza, od 1.07.2011r. do 31.12.2011r.
prezydencję objęła Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, która w grudniu 2011 roku
przekazała przewodnictwo nad siecią Słowińskiej Grupie Rybackiej. Prezydencja SGR trwać
będzie do czerwca 2012r.
W dniach 21 – 23 marca 2011r. Słowińska Grupa Rybacka uczestniczyła w międzynarodowym
spotkaniu dla nowo wybranych Lokalnych Grup Rybackich w Sofii (Bułgaria). Byliśmy także
uczestnikami konferencji organizowanej przez Komisję Europejską i FARNET na temat
działania osi 4 w Brukseli w dniach 3-4 listopada 2011r.
f) Przygotowanie dwóch Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia
Zarząd SGR w 2011 roku dwukrotnie zwoływał Walne Zebranie Członków, na podstawie
poniższych uchwał:
1/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 1/2011 z dnia 19 stycznia 2011
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
2/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 2/2011 z dnia 10 lutego 2011r.
o zmianie uchwały nr 1/2011 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
3/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 12/2011 z dnia 7 lipca 2011r.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
W dniu 8.12.2011 odbyło się posiedzenie Zarządu SGR, na którym podjęto uchwałę
o zmianach w kryteriach zgodności operacji z LSROR wynikających z nowelizacji
rozporządzenia.
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g) Pomoc w przygotowaniu wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej
1 – działalność odpłatna
Słowińska Grupa Rybacka podpisała dwie umowy, których przedmiotem było:
- przygotowanie wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz
dostosowania floty rybackiej”,
- przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji operacji „Modernizacja jednostki
rybackiej ROW-5”,
- wprowadzenie poprawek i uzupełnień do wniosku o płatność
III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W roku 2011 Słowińska Grupa Rybacka nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV.

Przychody Słowińskiej Grupy Rybackiej

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
składki członkowskie
odpłatna działalność statutowa
darowizny (w tym 1% podatku)
inne przychody statutowe (funkcjonowanie
SGR oraz nabywanie umiejętności i
aktywizacja lokalnych społeczności)
przychody finansowe
V.

35 336,31
1 200,00
0,00
635 049,54
0,00

Koszty Słowińskiej Grupy Rybackiej

Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych

531 664,50

administrację

76 740,83

działalność gospodarczą

0,00

pozostałe koszty

10,00

koszty finansowe

17,65
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