Sprawozdanie z działalności
Słowińskiej Grupy Rybackiej
od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.
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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

Prezes

Andrzej Tyszkiewicz
Janusz Bojkowski

Zastępca Prezesa
Skarbnik (do dnia 11.12.2012)

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,
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,
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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 2012r.
W 2012 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.
b) Realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywaniem
umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności.
c) Promocji SGR.
d) Przyjmowaniu Członków Stowarzyszenia.
e) Przygotowaniu Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
f)

Współpracy z Lokalnymi Grupami Rybackimi.

g) Kierunkach rozwoju SGR i przygotowania do kolejnego okresu programowania 2014-2020
Zarząd SGR realizując ww. zadania spotkał się w 2012r. 25 razy w sprawie wdrażania LSROR oraz 19
razy w sprawie pozostałej działalności, podejmując ponad 40 uchwał. Najważniejsze aktywności
Słowińskiej Grupy Rybackiej w 2012 roku opisane zostały poniżej.
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a) Organizowanie konkursów ze środków PO RYBY oś 4 na realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich.
W 2012 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 8/2012 i 24/2012.
W ubiegłym roku odbyły się konkursy w ramach wszystkich środków przewidzianych dla osi 4
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (razem
6 konkursów) w dwóch terminach naborów:
− od 08.05.12 do 11.06.12 przeprowadzono konkursy w ramach środka 1,2,3 i 4 dla sektora
społeczno – gospodarczego, przy alokacji 13 718 314,31 zł dostępnych środków, wpłynęło 147
wniosków o łącznej wartości 35 854 661 zł,
− od 08.08.12 do 05.10.12 przeprowadzono konkursy w ramach środka 1 i 4 dla sektora
publicznego, przy alokacji 4 602 332,37 zł dostępnych środków, wpłynęło 26 wniosków o łącznej
wartości 12 398 249,02 zł
Dodatkowo drugi nabór ogłoszony w roku 2011, przeprowadzony został (przyjmowanie wniosków i
ich ocena) w roku 2012r. W ramach naboru, w którym termin składania wniosków trwał od 31
stycznia 2011r. do 5 marca 2012r., przy alokacji 3 361 799,42 zł dostępnych środków, wpłynęło 37
wniosków o łącznej wartości 8 755 929,22 zł
Nowelizacja Rozporządzenia MRiRW z dnia 23 listopada 2011 r. narzuciła konieczność wyboru do
dofinansowania, wszystkich wniosków które są zgodne z LSROR i otrzymały obowiązujące w
konkursach minimum punktowe. Oznacza to, że środki które stanowią różnicę pomiędzy alokacją, a
wnioskami wybranymi przez Komitet będą rozdysponowane na kolejne projekty na liście. Na kolejne
projekty przeznaczona zostanie również kwota z powstałych oszczędności w wyniku weryfikacji
projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego np. uznanie niektórych kosztów za
niekwalifikowane bądź odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej i wykonalności.

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,
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.
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Tabela 1: Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet Wyboru
Projektów w roku 2012.

PROJEKTY ZŁOŻONE

LP

1

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

Liczba
złożonych
wniosków

Wnioskowana
kwota dotacji

33

14 168 671,15
zł

19

6 938 896,18
zł

37

12 351 386,73
zł

PROJEKTY WYBRANE DO
DOFINANSOWANIA
Liczba projektów
wybranych do
dofinansowania
przez SGR i
mieszczących się
w limicie,
przekazanych do
dalszej oceny
Urzędu
Marszałkowskiego

Wnioskowana
kwota dotacji
operacji
wybranych do
dofinansowania i
mieszczących się
w limicie

Tematy najczęściej
składanych projektów

3 828 892,70 zł

Rewitalizacja
miejscowości, mała
infrastruktura
turystyczna

1 558 631,70 zł

Zabytki, promocja
obszaru LSROR

7 496 695,56 zł

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

5 430 705,67 zł

Działalność związana z
zakwaterowaniem
gastronomią, działalność
sportowa, rozrywkowa i
rekreacyjna

12

alokacja: 4 340 555,50 zł

2

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

3

alokacja 1 960 483,32 zł

3

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

23

alokacja: 7 669 388,27 zł

4

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

112

21 072 950,99
zł

20

6

alokacja: 5 581 895,85 zł

5

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

1714834,35
3

714834,35
2

Zabezpieczenie przed
degradacją krajobrazu
chronionego

alokacja: 1 195 954,93 zł
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Środek 4: ochrona
środowiska lub
dziedzictwa
przyrodniczego na
obszarach zależnych od
rybactwa w celu
utrzymania jego
atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku
jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej – sektor
społeczno – gospodarczy

Inwestycje melioracyjne

6

642 699,84

4

342 309,84 zł

210

56 889 439,24
zł

64

19 372 069,82 zł

Zachowanie
różnorodności
biologicznej i
chronionych gatunków
ryb lub innych
organizmów wodnych

alokacja: 934 168,23 zł

RAZEM
18 320 646,68
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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

Wnioski złożone w ramach środka I - sektor społeczno-gospodarczy według
wartości wnioskowanej dotacji (zł)
8 000 000,00 zł
7 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
0,00 zł

wnioski złożone
wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków
alokacja

Rewitalizacja
miejscowości

Zabytki

Koła
zainteresowań

mała
infrastruktura
turystyczna

Tworzenie
muzeów

Promocja
obszaru LSROR

RAZEM

1 500 427,61 zł

2 553 458,71 zł

788 312,14 zł

743 095,91 zł

646 000,00 zł

707 601,81 zł

6 938 896,18 zł

0,00 zł

1 217 535,79 zł

0,00 zł

341 095,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 558 631,70 zł
1 960 483,32 zł
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Wykres nr 2

Wnioski złożone w ramach środka I - sektor społeczno-gospodarczy według
liczby złożonych wniosków
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Rewitalizacja
miejscowości

Zabytki

Koła
zainteresowań

mała
infrastruktura
turystyczna

Tworzenie
muzeów

Promocja
obszaru LSROR

RAZEM

wnioski złożone

3

7

1

3

1

4

19

wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków

0

2

0

1

0

0

3
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Wykres nr 3

Wnioski złożone w ramach środka I - sektor publiczny według wartości
wnioskowanej dotacji (zł)
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
Rewitalizacja
miejscowości

Mała
infrastruktura
turystyczna

Poprawa
funkcjonowania
transportu
publicznego

Promocja obszaru
LSROR

Koła
zainteresowań

RAZEM

wnioski złożone

12 102 559,08 zł

1 333 658,00 zł

404 000,00 zł

305 173,79 zł

23 280,28 zł

zł14 168 671,15

wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków

2 752 645,42 zł

985 554,00 zł

0,00 zł

67 413,00 zł

23 280,28 zł

alokacja

zł3 828 892,70
zł4 340 555,50
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Wykres nr 4

Wnioski złożone w ramach środka I - sektor publiczny według
liczby złożonych wniosków
35

30

25

20

15

10

5

0
Rewitalizacja
miejscowości

Mała infrastruktura
turystyczna

Poprawa
funkcjonowania
transportu
publicznego

wnioski złożone

22

4

1

5

1

33

wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków

7

3

0

1

1

12

Promocja obszaru
Koła zainteresowań
LSROR

RAZEM
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Wykres nr 5

Wnioski złożone w ramach środka II - sektor społeczno-gospodarczy według
wartości wnioskowanej dotacji (zł)
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00

Budowa, przebudowa lub
rozbiórka obiektów, w
których ma być lub jest
prowadzona działalność
gospodarcza, lub
unieszkodliwianie
odpadów pochodzących z
rozbiórki

Wyposażenie obiektów, w
których ma być lub jest
prowadzona działalność
gospodarcza, w zakresie
niezbędnym do jej
prowadzenia

Zakup maszyn, urządzeń
lub środków transportu,
przeznaczonych do
prowadzenia działalności
gospodarczej, z
wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych.

RAZEM

wnioski złożone

5 338 508,96 zł

2 405 939,95 zł

4 606 937,82 zł

zł12 351 386,73

wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków

3 273 038,74 zł

303 959,00 zł

3 919 697,82 zł

zł7 496 695,56

alokacja

zł7 669 388,27
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Wykres nr 6

Wnioski złożone w ramach środka II - sektor społeczno-gospodarczy według
liczby złożonych wniosków
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Budowa, przebudowa lub
rozbiórka obiektów, w
których ma być lub jest
prowadzona działalność
gospodarcza, lub
unieszkodliwianie odpadów
pochodzących z rozbiórki

Wyposażenie obiektów, w
których ma być lub jest
prowadzona działalność
gospodarcza, w zakresie
niezbędnym do jej
prowadzenia

Zakup maszyn, urządzeń lub
środków transportu,
przeznaczonych do
prowadzenia działalności
gospodarczej, z
wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych.

RAZEM

wnioski złożone

15

7

15

37

wnioski wybrane i mieszczące się w limicie środków

9

1

13

23

13

Wykres nr 7

Wnioski złożone w ramach środka III - sektor społeczno-gospodarczy według wartości
wnioskowanej dotacji (zł)
25 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Dział zw. z
konserwacją i
naprawą
pojazdów
samochodow
ych

Dział zw. z
opieką
zdrowotną

197 107,14 z

wnioski wybrane
i mieszczące się 197 107,14 z
w limicie środków

wnioski złożone

alokacja

Dział zw. z
Dział zw. z zakwaterowa
niem i
wyżywieniem
gastronomią

Dział zw. ze
sportem
rozrywką i
rekreacją

Dział zw. z
robotami
budowlanymi

Dział zw. z
handlem
detalicznym

Dział zw. z
naprawą
konserwacją
statków i
łodzi

Działalność
prawnicza,
rachunkowo
ksiegowa i
doradz.

Inne
działalności

RAZEM

2 707 466,58

228 030,00 z

5 973 793,69

4 957 990,73

2 225 773,61

73 782,92 zł

390 149,39 z

32 206,96 zł

4 286 649,97

21 072 950,

370 864,72 z

0,00 zł

1 500 000,00

2 554 137,94

300 000,00 z

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

508 595,87 z

zł5 430 705
zł5 581 895
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Wykres nr 8

120

Wnioski złożone w ramach środka III - sektor społeczno-gospodarczy według liczby
złożonych wniosków

100

80

60

40

20

0

dział zw. z
konserwacją i
naprawą
pojazdów
samochodowy
ch z1w1

Dział zw. z
opieką
zdrowotną

wnioski złożone

1

11

2

wnioski wybrane
i mieszczące się
w limicie środków

1

2

0

Działalność
Dział zw. z
prawnicza,
naprawą
rachunkowo
konserwacją
ksiegowa i
statków i łodzi
doradz.

Dział zw. ze
sportem
rozrywką i
rekreacją

Dział zw. z
robotami
budowlanymi

Dział zw. z
handlem
detalicznym

26

27

9

3

3

5

9

1

0

0

Dział zw. z
Dział zw. z zakwaterowan
iem i
wyżywieniem
gastronomią

Inne
działalności

Razem

4

26

112

0

2

20

15

Wykres nr 9

Wnioski złożone w ramach środka IV według wartości wnioskowanej dotacji
(zł)
2 000 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 600 000,00 zł
1 400 000,00 zł
1 200 000,00 zł
1 000 000,00 zł
800 000,00 zł
600 000,00 zł
400 000,00 zł
200 000,00 zł
0,00 zł
Wnioski złożone

Wnioski wybrane do dofinansowania i
mieszczące się w limicie środków

Alokacja

sektor publiczny

1714834,35

714834,35

1 195 954,93 zł

sektor społeczno-gospodarczy

642 699,84

342 309,84 zł

934 168,23 zł
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Wykres nr 10

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych zakresach osi 4 PO RYBY
25 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

0,00 zł

Zakres I sektor społecznogospodarczy

Zakres I sektor publiczny

Zakres II

Zakres III

Zakres IV sektor społecznogospodarczy

Zakres IV sektor publiczny

wnioski złożone

6 938 896,18 zł

14 168 671,15 zł

12 351 386,73 zł

21 072 950,99 zł

642 699,84 zł

1 714 834,35 zł

alokacja

1 960 483,32 zł

4 340 555,50 zł

7 669 388,27 zł

5 581 895,85 zł

934 168,23 zł

1 195 954,93 zł
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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 1 lutego 2012r. przedstawiciele
Zarządu podpisali z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie nr 0000100034-6173-SW1100249/11/12. Powyższa umowa zapewniła w 2012 roku środki finansowe na
realizację operacji w zakresie funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej, nabywania umiejętności oraz
aktywizacji lokalnej społeczności w wysokości 635 233,80 zł.
Posiadając zapewnienie finansowe funkcjonowania SGR, Zarząd przystąpił do realizacji celów LSROR.
W tych sprawach Zarząd podjął m.in. poniższe uchwały:
1. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 4/2012 z dnia 20 marca 2012 r. o ustaleniu
terminów konkursu i rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO
RYBY 2007-2013
2. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 24/2012 z dnia 29 maja 2012 r. o ustaleniu
terminów konkursu i rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO
RYBY 2007-2013
3. Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej nr 35/2012 z dnia 12 października 2012 r. o
przyjęciu budżetu na funkcjonowanie Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W ramach działań podejmowanych przez Słowińską Grupę Rybacką zrealizowano następujące
zadania:
1. Zadania administracyjne – w ramach zadania ponoszono m.in. koszty materiałów biurowych.
Biuro obsługiwane było pod względem finansowo - księgowym, informatycznym oraz
prawnym. Ponoszono koszty związane z wynagrodzeniami pracowników LGR, członków
organów LGR, a także zewnętrznych usługodawców, koszty podróży służbowych oraz opłaty
notarialne, skarbowe i sądowe.
2. Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY
mieszkających lub prowadzanych działalność na obszarze SGR – w ramach zadania
pracownicy Słowińskiej Grupy Rybackiej przeprowadzili 6 spotkań w gminach: Słupsk,
Kobylnica, Kępice, Ustka, Postomino oraz Smołdzino.
3. Konsultacje prowadzone przez zatrudnionych w SGR doradców ds. projektów (codziennie od
godz. 7.30 – 16.00 w Biurze SGR). W roku 2012 doradcy przeprowadzili ponad 420
indywidualnych konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców.
4. Szkolenia z pisania wniosków. Zorganizowanych zostało 5 szkoleń z zakresu przygotowania
wniosków o dofinansowanie i załączników, w tym biznes planów i studiów wykonalności w
których uczestniczyły 62 osoby.
5. Usługi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku o
przyznanie pomocy oraz studium wykonalności i/lub Biznes Planu. W ramach tego punktu
przeprowadzono 25 indywidualnych spotkań z beneficjentami.
6. Szkolenia dla pracowników i członków Zarządu. W ramach tego działania odbyły się
następujące szkolenia i spotkania:
o Szkolenie z „Ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w LGR”;
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o Szkolenie z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji i komunikacji z lokalną
społecznością
o Konferencja dotycząca „Ponadregionalnej współpracy Lokalnych Grup Rybackich”
organizowana przez Słowińską Grupę Rybacką w ramach prezydencji w Maszoperii;
o Spotkanie robocze Maszoperii Pomorskich LGR w Wieżycy;
o Spotkania pomorskich LGR dot. organizacyjnych aspektów funkcjonowania biur LGR;
7. Szkolenia dla KWP
o szkolenie dot. zmian w kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO
RYBY;
o szkolenie dot. procedur oceny wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO RYBY;
8. Zadania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności:
o Projekt współpracy dla przedstawicieli sektora rybackiego.
o Zrealizowany został w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Celem projektu była
wymiana doświadczeń w zakresie aktywności wpływających na różnicowanie dochodów
rybaków, zapoznanie się z konkretnymi projektami związanymi z ich wdrażaniem,
zaczerpnięcie inspiracji dotyczących możliwości różnicowania działalności rybackiej. W
ramach projektu odbyły się szkolenia i wyjazd studyjny do Finlandii, podczas którego
uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi formami działalności okołorybackiej, możliwymi
do wdrożenia na obszarze SGR. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów w dziedzinie
prawa, ekonomii i turystyki.
o Rozpoczęto prace nad koncepcją stworzenia produktu turystycznego.
o Słowińska Grupa Rybacka pod koniec 2012 roku rozpoczęła działania w ramach stworzenia
koncepcji produktu turystycznego na obszarze grupy. Na rok 2013 zaplanowane zostały
działania zmierzające do stworzenia produktu turystycznego i pakietów turystycznych na
obszarze LSROR w oparciu o działalność rybacką, zasoby kultury i tradycje rybackie, tj.
miejsca, obiekty, dostępne atrakcje związane z rybactwem, kulturą rybacką, marynistyką,
w tym pracownie rzemiosła, rękodzieła, produktów lokalnych, uwzględniając także ofertę
w zakresie wędkarstwa, połowów, turystyki morskiej itp. Takie działania mają na celu
zaktywizowanie lokalnej społeczności, zachęcenie do działania poprzez stworzenie
pakietów stanowiących ofertę dla turystów i mieszkańców obszaru, a których elementem
będą usługi świadczone przez mieszkańców z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej.
o Rozpoczęto prace nad stworzeniem szlaku kultury rybackiej.
o Działania w tym zakresie są mocno powiązane ze stworzeniem koncepcji produktu
turystycznego, a realizowane są w ramach projektu współpracy Lokalnych Grup Rybackich
(działanie 4.2.). Zasięg działania docelowo wykracza poza ramy obszaru działania SGR.
Pomorski Szlak Rybacki jako szlak kulturowy jest przedsięwzięciem o charakterze
regionalnym. Inicjatorami, a także instytucjami spełniającymi rolę koordynującą i
zarządzającą szlakiem są cztery Lokalne Grupy Rybackie działające na terenie
województwa pomorskiego, w tym Słowińska Lokalna Grupa Rybacka. Celem stworzenia
szlaku jest pokazanie rybactwa w różnych aspektach jego funkcjonowania na obszarze
całego województwa pomorskiego. Do działań tworzących szlak włączona zostanie
społeczność lokalna.
o Przeprowadzono konkurs dla jednostek kultury z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej;
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o Polegał on na stworzeniu najciekawszego projektu zajęć dla dzieci i młodzieży o tematyce
sportów wodnych. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży
aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz podniesienie poziomu aktywności
ruchowej i wiedzy na temat sportów wodnych. Uczestnikiem Konkursu mogła być każda
jednostka kultury zajmująca się organizacją dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży,
która znajduje się na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Zwycięskie projekty uzyskały
nagrodę w wysokości 2000,00 zł na realizację projektu. W konkursie złożono 5 wniosków,
z czego 2 otrzymały nagrody i zrealizowały swoje projekty. W wyniku przeprowadzonych
działań, do udziału zaangażowanych zostało łącznie ponad 300 dzieci i młodzieży z gmin
objętych obszarem SGR.
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 Plener fotograficzny Photo day 15.0 przy współpracy z Mediami Regionalnymi
o II Edycja konkursu fotograficznego pn. „Wiosenno-letnia Słowińska Grupa Rybacka”.
SGR uczestniczyła również jako wystawca w imprezach zewnętrznych:
o „Piknik z ikrą” w ramach projektu „Promocja Słowińskiej Grupy Rybackiej poprzez
organizację imprezy "Piknik z ikrą" (Gmina Kobylnica);
o III Mistrzostwa kl. OPTIMIST „Memoriał im. Jana Kołpy”
o Powiatowe Święto Plonów
o Dożynki Gminne Postomino
o Dożynki Prezydenckie w Spale w ramach projektu współpracy międzyregionalnej i
międzynarodowej.
o Święto Miasta i Dwumiasta oraz Święto Ryby 2012
2. Przeprowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych. W ramach zadania:
o Umieszczono reklamy w prasie lokalnej każdorazowo o łącznym nakładzie co najmniej 16
tys. egzemplarzy
o 8 artykułów sponsorowanych
o 24 odsłony na portalu informacyjnym GP24.pl
o Rozbudowano film informacyjno-promocyjny dotyczący działalności SGR i wdrażania
o LSROR o kolejne dobre praktyki beneficjentów.
o Ogłoszenia o naborach oraz artykuły sponsorowane nt. SGR publikowane były w mediach
regionalnych, takich jak: Głos Pomorza, Głos Koszalina, Teraz Słupsk oraz Kurier Słupski.
o Wydano publikację „Dywersyfikacja działalności oraz promocja dobrych praktyk” (2500
egzemplarzy) oraz kalendarze promocyjne (200 sztuk).
o Strona internetowa sgr.org.pl zanotowała w 2012 roku liczbę wizyt na poziomie 19 461
indywidualnych odwiedzin przy ilości wyświetleń 73 000.
W ramach realizowanych kampanii reklamowych ukazały się również nieodpłatne artykuły
i informacje w prasie lokalnej (Głos Pomorza, Teraz Słupsk, Szept Postomina) – łącznie 12 publikacji
nt. pozyskiwania środków w ramach LGR, a specjalista ds. projektów zatrudniony w biurze SGR pełnił
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dyżury eksperckie w Głosie Pomorza, podczas których potencjalni Beneficjenci mogli uzyskać
informacje z zakresu pozyskania funduszy w ramach osi 4 PO RYBY.
3. Przygotowano materiały promocyjne i upominku reklamowe, m.in.: parasole, kalendarze, cukierki
oraz piłki plażowe.
d) Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia oraz skreślanie z listy członków.
Zarząd przyjął 11 uchwał przyjmujących nowych członków, 3 uchwały o wstrzymaniu przyjęcia
nowych członków oraz 4 uchwały o wykluczeniu z listy członków.
Tabela 2: Stan członków Stowarzyszenia na dzień 01.01.2012 i 31.12.2012
Stan członków na
Stan członków na 01.01.2012
31.12.2012
LP
Sektor
Liczba
1
publiczny
10
12
2
społeczny
14
27
60
3
społeczny - osoba fizyczna
33
4

gospodarczy
RAZEM

123
180

174
273

e) Przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia
Zarząd SGR w 2012 roku czterokrotnie zwoływał Walne Zebranie Członków, na podstawie poniższych
uchwał:
1/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 6/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
2/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 11/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r.
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
3/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 31/2012 z dnia 12 września 2012r.
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
4/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 36/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
5/ Uchwała Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 38/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
o zmianie terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

f) Współpraca z Lokalnymi Grupami Rybackimi
Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich (regionalna sieć współpracy).
SGR w pierwszym półroczu 2012r pełniła prezydencję Maszoperii będąc odpowiedzialną za
organizację spotkań, szkoleń i realizację projektu współpracy pomorskich LGR. W tym okresie
zorganizowała również konferencję „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”, która
była inicjatywą prowadzącą do powołania krajowej sieci LGR – Polskiego Konwentu Lokalnych Grup
Rybackich. W drugim półroczu 2012r po przejęciu prezydencji przez Lokalną Grupę Rybacką
„Kaszuby” SGR kontynuowała współpracę w ramach Maszoperii Pomorskich LGR.
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Podczas odbytych spotkań roboczych dużą uwagę poświęciliśmy tematowi przyszłego okresu
programowania 2014 – 2020, w celu najlepszego przygotowania do realizacji nowych LSROR.
Z ramienia Maszoperii tworzyliśmy Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich(KPLGR), w którym
bardzo aktywnie działa Prezes SGR pan Maciej Karaś, który przewodniczy Konwentowi od momentu
jego powstania. Konwent jest inicjatywą, mającą na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz
Lokalnych Grup Rybackich w kraju, w tym m.in. przy rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie
wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, wypracowaniu jednolitych stanowisk w
sprawie obszarów zależnych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji zaangażowanych we
wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby oraz wzajemną promocję obszarów działania
poszczególnych Grup.
W ramach współpracy międzynarodowej LGR uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu dla
Lokalnych Grup Rybackich z całej Europy w Olhao (Portugalia) w czerwcu 2012 r.

g) Kierunki rozwoju SGR i przygotowania do kolejnego okresu programowania 2014-2020
Przygotowania do kolejnego okresu programowania.
W 2012 roku Zarząd SGR aktywnie zaangażował się w proces tworzenia podstaw do wdrożenia
instrumentu pn. Common Led Local Development (CLLD) tj. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność. CLLD jest to model rozwoju, który obowiązywał będzie przy tworzeniu strategii na
obszarach zależnych od rybactwa w okresie 2014-2020. Zaangażowanie to przejawiało się zarówno w
indywidualnych pracach Zarządu i Biura SGR, jak i poprzez uczestnictwo i przewodzenie pracom
Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich.
Kierunki rozwoju SGR.
Biorąc pod uwagę rozwój stowarzyszenia, efekty realizowanych dotychczas działań oraz potrzeby
wynikające z opinii społeczności lokalnej Zarząd SGR rekomenduje następujące zmiany oraz kierunki
służące rozwojowi SGR i jakości realizowanych działań:
o Prowadzić szerszą politykę informacyjną, w szczególności wśród członków SGR;
o Rozwijać ofertę dla członków SGR;
o Wspierać rozwój turystyki opartej o zasoby lokalne, w szczególności o tradycję, kulturę i
działalność rybacką;
o Poszerzyć współpracę z organizacjami pozarządowymi jako ośrodka wspierającego III
sektor;
o Rozwijać działania zmierzające do popularyzacji sportów i turystyki wodnej na obszarze
SGR.
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III.

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

W roku 2012 Słowińska Grupa Rybacka nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV.

Przychody Słowińskiej Grupy Rybackiej

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Przychody z działalności statutowej - składki
brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe przychody
Odpłatna działalność statutowa
Darowizny (w tym 1% podatku)
Przychody finansowe

V.

100 925,52
689 032,99
75 917,14
0,00
0,00
0,00

Koszty Słowińskiej Grupy Rybackiej

Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty
Koszty finansowe

369 546,86
348 876,58
1 064,61
433,10

Za lata 2009-2012 przeprowadzone zostało badanie sprawozdań finansowych SGR przez biegłego
rewidenta.
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