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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

Zastępca Prezesa

Leszek Kasperowicz

Sekretarz

Andrzej Świniarski

Członek Zarządu

Stanisław Godek

Członek Zarządu

Katarzyna Banasik

Członek Zarządu

Rafał Konon

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,
3

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 2014r.
W 2014 roku Słowińska Grupa Rybacka prowadziła działalność polegającą przede wszystkim na:
a) zorganizowaniu konkursu 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 aktywizacją lokalnych społeczności,
c) promocji SGR,
d) przyjmowaniu Członków Stowarzyszenia,
e) przygotowaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
f)

kierunkach rozwoju SGR i przygotowania do kolejnego okresu programowania 2014-2020,

g) realizacji projektu w ramach w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej,
h) realizacją projektów dofinansowanych z PROW 2007-2013,
i)

współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Lokalnego Centrum Organizacji
Pozarządowych.

Zarząd SGR realizując ww. zadania spotkał się w 2014r. 9 razy w sprawie wdrażania LSROR oraz 7 razy
w sprawie pozostałej działalności, podejmując 17 uchwał. Najważniejsze aktywności Słowińskiej
Grupy Rybackiej w 2014 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 2014r. odbyły się dwa nabory wniosków, z czego jeden został ogłoszony w 2013r.
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.
 Nabór 2.2013: 31 stycznia 2014r. - 17 marca 2014r.
W naborze przeprowadzono konkursy w ramach środków:
 „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” dla sektora publicznego przy alokacji 508 062,15zł dostępnych środków, wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości
kosztów kwalifikowalnych 1 123 398,65zł,
 „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” dla sektora społecznogospodarczego

-

przy

alokacji

15 980,00zł

dostępnych

środków,

wpłynęły

2 wnioski o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 29 682,00zł.

W poniższej tabeli znajduje się analiza złożonych wniosków.
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Tabela 1 Analiza wniosków złożonych w ramach naboru 2.2013

1

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
alokacja: 508 062,15 zł
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 społecznogospodarczy
alokacja: 15 980,00zł

6

Wnioskowana kwota dotacji

Liczba złożonych wniosków

PROJEKTY ZŁOŻONE

1 123 398,65

PROJEKTY WYBRANE DO
DOFINANSOWANIA
Liczba
projektów
wybranych
do
dofinansowa
nia przez SGR
i
mieszczących
się w limicie,
przekazanych
do dalszej
oceny Urzędu
Marszałkows
kiego

2

29 682,00
2

1

Wnioskowana
kwota dotacji
operacji
wybranych do
dofinansowan
ia i
mieszczących
się w limicie

Tematy najczęściej
składanych
projektów

468 218,65

Ochrona obszarów
objętych
szczególnymi
formami przyrody

15 980,00

Ochrona obszarów
objętych
szczególnymi
formami przyrody

6

Wykres 1 Wnioski złożone przez podmioty publiczne w ramach środka 4. według tematu projektu
i wnioskowanej dotacji (nabór 2.2013).
1 200 000,00

1 123 398,65

1 000 000,00
800 000,00
600 000,00

468 218,65

508062,15

400 000,00
200 000,00
0,00

Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami
przyrody

wartość wnioskowanej dotacji

1 123 398,65

przyznane środki

468 218,65

alokacja

508062,15

Wykres 2 Wnioski złożone przez podmioty społeczno-gospodarcze w ramach środka 4. według tematu projektu
i wnioskowanej dotacji (nabór 2.2013).
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

29 682,00
15 980,00

15 980,00

Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami
przyrody

wartość wnioskowanej dotacji

29 682,00

przyznane środki

15 980,00

alokacja

15 980,00

 Nabór 1.2014: 5 maja 2014r. - 11 czerwca 2014r.
Zarząd, zgodnie z umową ramową zawartą z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął uchwałę
o ogłoszeniu konkursu w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – uchwała
numer 3/2014 z dnia 14.03.2014r.
W ubiegłym roku odbyły się konkursy w ramach czterech środków przewidzianych dla osi 4
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (razem
6 konkursów). W naborze trwającym od 5 maja 2014r. do 11 czerwca 2014r., przeprowadzono
konkursy w ramach środków:
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„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa” dla sektora publicznego - przy alokacji 1 296 781,22 zł dostępnych środków
wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 2 317 266,10 zł;



„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa” dla sektora społeczno-gospodarczego - przy alokacji 509 449,77 zł dostępnych
środków wpłynęło 13 wniosków o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 3 762 060,03zł;



„Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem” - przy alokacji 450 000,00 zł dostępnych środków, wpłynęło 8
wniosków o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 039 832,89 zł,



„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” - przy alokacji 450000,00 zł dostępnych
środków, wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 2 024 126,66
zł,



„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” dla sektora publicznego przy alokacji 324 195,30 zł dostępnych środków, wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości
kosztów kwalifikowalnych 939 417,36 zł,



„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” dla sektora społecznogospodarczego - przy alokacji 138 940,84 zł dostępnych środków, wpłynęły 3 wnioski o
łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 344 005,98 zł.

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 2 Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet Wyboru
Projektów w ramach naboru 1.2014.

1

Środek 1: wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa - sektor publiczny
alokacja: 1 296 781,22 zł

2

Środek 1: wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa - sektor społecznogospodarczy
alokacja: 509 449,77 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
alokacja: 450 000 zł

4

Środek 3: podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług
na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
alokacja: 450 000 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
alokacja: 324 195,30zł

Liczba projektów
wybranych do
dofinansowania
przez SGR i
mieszczących się
w limicie,
przekazanych do
dalszej oceny
Urzędu
Marszałkowskieg
o

Wnioskowana kwota dotacji

L
P

PROJEKTY WYBRANE DO
DOFINANSOWANIA

Liczba złożonych wniosków

PROJEKTY
ZŁOŻONE

9

2 317
266,10

41

1 296 781,22

Infrastruktura i działania
związane z edukacja,
infrastruktura
turystyczna

13

3 762
060,03

2

304 421,89

Remont zabytków

8

16

6

1 039
832,89

2 024
126,66

939 417,36

3

42

2

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

445 895,94

Tematy najczęściej
składanych projektów

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

450 000,00 zł

Infrastruktura
turystyczna,
wprowadzenie
innowacyjnych
systemów
informatycznych przez
firmy

316 000,00

Ochrona obszarów
chronionych,
inwestycje
melioracyjne

1

Czwarta operacja na liście nie zmieściła się w całości w limicie dostępnych środków, jednak IP zgodziła się na
jej dofinansowanie w kwocie 435039,45zł
2
Czwarta operacja na liście nie zmieściła się w całości w limicie dostępnych środków, jednak IP zwróciła się do
kolejnych wnioskodawców z zapytaniem o możliwość ich operacji w kwocie 80 988,39 - zgodę wyraził
Beneficjent, który zajął 5. Miejsce na liście operacji wybranych do dofinansowania.
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6

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 społecznogospodarczy

3

344 005,98

1

66 124,30

55

3 169
367,13

16

2 879 223,35

Ochrona
przeciwpowodziowa

alokacja: 138 940,84zł
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RAZEM

Poniższe wykresy (numer 3-14) 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 3 Wnioski złożone przez podmioty publiczne w ramach środka 1. według tematu projektu
i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).
3500000
3244580,1
3000000

2500000

2000000
1582838,33
1500000

1296781,22

1000000

800000
1296781,22

505193,38
500000

356548,39
435039,45
356548,39

0

505193,38

0

Remont,
dostosowanie i
wyposażenie
obiektów
przeznaczonych
do celów
edukacyjnych

Budowa i
wyposażenie
obiektów
posiadających
funkcję świetlic
środowiskowych

Budowa,
przebudowa i
remont
infrastruktury
społecznej i
sportowej

Budowa
infrastruktury
turystycznej

Razem

wartość wnioskowanej dotacji

356548,39

800000

1582838,33

505193,38

3244580,1

przyznane środki

356548,39

0

435039,45

505193,38

1296781,22

alokacja

1296781,22
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Alokacja została wykorzystana w całości, ponieważ wniosek wybrany do dofinansowania, a niemieszczący się
w limicie środków, zostanie zrealizowany przy częściowym wsparciu (do wysokości dostępnych środków).
Wykres 4 Wnioski złożone przez podmioty z sektora społeczno-gospodarcze w ramach środka 1. według tematu
projektu i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).
4000000

3762060,03

3500000
3000000
2500000
2000000

1602302,3

1500000

1230358,23

1000000

929399,5
509449,77

500000

304421,89

0

0

304421,89

remont zabytków

budowa
infrastruktury
kulturowej i
turystycznej

remont, rewitalizacja
ogólnodostepnej
infrastruktury

Razem

wartość wnioskowanej dotacji

1230358,23

929399,5

1602302,3

3762060,03

przyznane środki

304421,89

0

0

304421,89

0

alokacja

509449,77

Wykres 5 Wnioski złożone w ramach środka 2. według tematu projektu i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).

1200000
1039832,89
1000000

800000

600000
440111,61

445895,94

400000
272402,34
200000

149036

148800
0

0

wartość wnioskowanej dotacji
przyznane środki
alokacja

450000

179259
148059,94
148059,94

budowa stoczni
i wyposażenie
firm
świadczących
usługi naprawy
łodzi

otworzenie
działalności
turystycznej

restrukturyzacj
a prowadzonej
działalności
rybackiej

szkolenia dla
osób
pracujących w
sektorze
rybactwa

Razem

272402,34

440111,61

179259

148059,94

1039832,89

149036

148800

0

148059,94

445895,94
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450000

Wykres 6 Wnioski złożone w ramach środka 3. według tematu projektu i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).
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wartość wnioskowanej dotacji
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przyznane środki

142691,61

226320

80988,39

0

0

450000

alokacja

450000

Alokacja została wykorzystana w całości, ponieważ wniosek wybrany do dofinansowania,
a niemieszczący się w limicie środków, zostanie zrealizowany przy częściowym wsparciu (do
wysokości dostępnych środków).

Wykres 7 Wnioski złożone przez podmioty publiczne w ramach środka 4. według tematu projektu
i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).
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Wykres 8 Wnioski złożone przez podmioty z sektora społeczno-gospodarcze w ramach środka 4. według tematu
projektu i wnioskowanej dotacji (nabór 1.2014).
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b) Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywaniem
umiejętności
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 3 spotkania w gminach: Miasto
Ustka, Kobylnica i Postomino;
3. konsultacje prowadzone przez zatrudnionych w SGR doradców ds. projektów (codziennie od
godz. 7.30 – 16.00 w Biurze SGR). W roku 2014 doradcy przeprowadzili 162 zarejestrowanych
konsultacji indywidualnych dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów
rozliczających projekty;
4. szkolenia z pisania wniosków. Przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu przygotowania
wniosków o dofinansowanie i załączników, w tym biznes planów, w których uczestniczyło 35
osób;
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5. szkolenie z realizacji i rozliczania operacji – przeprowadzono jedno szkolenie dla 9 osób;
6. usługi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku o
przyznanie pomocy oraz studium wykonalności i/lub Biznes Planu. W ramach tego punktu
przeprowadzono 9 indywidualnych spotkań z beneficjentami.
c) Zadania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności








Utworzenie produktu turystycznego (Słowiński Szlak Rybacki) i stworzenie w ramach
niego pakietów turystycznych, które nawiązują do rybackiego charakteru obszaru SGR:
 nawiązano współpracę z 14 podmiotami kultywującymi tradycje rybackie na różnych
polach działalności. Są to Partnerzy Słowińskiego Szlaku Rybackiego, którzy świadczą
swoje usługi nawiązując w różnych formach do rybackości tego terenu,
 stworzony został wspólny system identyfikacji wizualnej szlaku – zaprojektowane
zostało logo Słowińskiego Szlaku Rybackiego oraz wyprodukowano tabliczki
informacyjne w kształcie rybki identyfikujące Partnerów szlaku,
 logo SSR znajduje się na stronach internetowych Partnerów Szlaku z odniesieniem do
pełnej oferty szlaku znajdującej się na http://sgr.org.pl/Slowinski-Szlak-Rybacki
 stworzono i zrealizowano plan działań promocyjnych:
 wyprodukowano 12 stojaków oraz karty turystyczne dedykowane dla
każdego Partnera szlaku promując rybacką ofertę. W zależności od upodobań
i zainteresowań turystów można było wybrać interesujące punkty na szlaku i
„związać” swoją ofertę. Stojaki z kartami stanęły w najpopularniejszych
wśród turystów miejscach - punktach Informacji Turystycznej, kawiarniach,
hotelach, restauracjach)
 wydany został katalog turystyczny pt. Słowiński Szlak Rybacki na wyciągnięcie
ręki, który stanowił rozszerzenie dla treści zawartych na kartach. Katalog
dostępny był bezpłatnie w punktach Informacji Turystycznej na terenie SGR
oraz w Biurze SGR
 powstała podstrona Słowińskiego Szlaku Rybackiego z jego ofertą:
http://sgr.org.pl/Slowinski-Szlak-Rybacki
 Słowiński Szlak Rybacki, jako fragment Północnego Szlaku Rybackiego
promowany jest także za pośrednictwem strony http://szlakrybacki.pl/, a tym
samym na całym pasie północnej Polski za sprawą 9 Lokalnych Grup
Rybackich, które wspólnie tworzą Północny Szlak Rybacki.
Organizacja szkolenia dla lokalnej społeczności z zakresu obsługi ruchu turystycznego
(dla 11 osób). Szkolenie dedykowane było obecnym oraz potencjalnym partnerom szlaku
i miało na celu podniesienie świadomości i docelowo poziomu świadczonych usług i
kontaktu z turystą.
Organizacja spotkania dla lokalnej społeczności podsumowującego działalność
Słowińskiej Grupy Rybackiej w 2014r. i przedstawiającego efekty dotychczasowego
wdrażania LSROR. Podczas podsumowania odbyła się także wystawa fotograficzna pt.
„Rybołówstwo dawniej i dziś”.
Organizacja Dnia Cukierka – imprezy dla dzieci, podczas której odbyły się m.in. zajęcia
animacyjne dla najmłodszych. Dzieci tworzyły przestrzenną formę ryby, dekorowały
ciastka, brały udział w quizach z pytaniami odnoszącymi się do legend morskich.
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Przeprowadzenie konkursu dla lokalnej społeczności na scenariusz gier o tematyce
rybackiej, w którym nagrodzone zostały trzy osoby.

d) Realizacja

projektu

w

ramach

środka

4.2.

Wsparcie

na

rzecz

współpracy

międzyregionalnej i międzynarodowej







Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej o wartości 783574,96 zł
obejmującego: budowę Centrum Promocji i Edukacji, zagospodarowanie terenu
(edukacyjny plac zabaw i ogrodzenie), ogrodzenie terenu oraz promocję projektu,
Budowa Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce
- wartość projektu: 783574,96 zł
- cele projektu: rozwój współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji oraz
doświadczeń pomorskich lokalnych grup rybackich wraz z promocją i rozwojem
obszarów zależnych od rybactwa poprzez realizacje Północnego Szlaku Rybackiego.
Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Promocji i Edukacji.
- zagospodarowanie terenu (edukacyjny prac zabaw i ogrodzenie)
- ogrodzenie terenu
- promocja projektu

e) Realizacja projektów finansowanych z innych programów

W 2014r. Słowińska Grupa Rybacka podpisała umowy o dofinansowanie i rozpoczęła
realizację projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.
:




„Alternatywa przy R10” o wartości 50 000zł – w ramach oznakowano Międzynarodowy
Szlak Rowerowy R10 na odcinku 1,5 km oraz stworzono rekreacyjną infrastrukturę przy
szlaku w postaci zewnętrznej siłowni
„Zakotwicz przy R10- przystań dla rowerów” o wartości 17 101,31 zł – w ramach
projektu oznakowano Międzynarodowy Szlak Rowerowy R10 na odcinku 1,5 km oraz
stworzono infrastrukturę dla rowerzystów w postaci wiaty dla rowerów oraz turystów.

f) Współpraca z Pomorską Siecią Organizacji Pozarządowych
W 2014r. Słowińska Grupa Rybacka podjęła działania w celu przystąpienia do Pomorskiej
Sieci Organizacji Pozarządowych. Braliśmy udział w spotkaniach Pomorskiej Sieci Organizacji
Pozarządowych, szkoleniach, dostosowaliśmy procedury umożliwiające akredytację w
ramach sieci. Rozpoczęliśmy aktywne działania na rzecz współpracy i wsparcia organizacji
pozarządowych z obszaru SGR. Wynikiem tych działań będzie przystąpienie do ww. sieci w
2015r. i kontynuacja działalności na rzecz trzeciego sektora w powiecie słupskim w ramach
Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.
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g) 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:
- wystawa pt. „Rybołówstwo dawniej i dziś”- 7.12.2014 – w wydarzeniu wzięło udział ponad 100
osób
- Twórczy Dzień Cukierka dla dzieci - 7.12.2014 – w wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób
SGR uczestniczyła również jako wystawca w imprezach zewnętrznych:
- prelekcja w ramach wysłuchania publicznego zorganizowanego w Brukseli przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny poświęconego rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez
społeczność (ang. CLLD, pl. RLKS).
- wystawca na VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2014
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 1 artykuł sponsorowany
o Przygotowano film o dobrych praktykach na międzynarodowy konkurs FARNET
o Ogłoszenia o naborach oraz artykuły sponsorowane nt. SGR publikowane były w mediach
regionalnych, takich jak: Gazeta Wyborcza
o Strona internetowa sgr.org.pl zanotowała w 2014 roku liczbę wizyt na poziomie 8 078
indywidualnych odwiedzin przy ilości wyświetleń 31 032.
W ramach realizowanych kampanii reklamowych ukazały się również nieodpłatne artykuły
i informacje w prasie lokalnej (Głos Pomorza, Szept Postomina) – łącznie 7 publikacji nt. pozyskiwania
środków w ramach LGR oraz realizacji działań promocyjnych przez LGR.
3. Przygotowano drobne materiały promocyjne i upominku reklamowe, m.in.: breloki reklamowe
oraz układanki/puzzle rybackie.

h) Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia oraz skreślanie z listy członków.
Zarząd przyjął 5 uchwał przyjmujących nowych członków, 2 uchwały o przywróceniu w
prawach członka oraz 1 uchwałę o wykluczeniu z listy członków.
Tabela 3 Stan członków Stowarzyszenia na dzień 01.01.2014 i 31.12.2014

LP

Sektor

Stan członków na
01.01.2014

Stan członków na
31.12.2014
Liczba

1
2

publiczny
społeczny

12
3

12
16
16

3
4

i)

społeczny - osoba fizyczna
gospodarczy
RAZEM

87
175
277

43
145
216

Przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
Zarząd SGR w 2014 roku zwołał Walne Zebranie Członków, na podstawie Uchwały Zarządu
Słowińskiej Grupy Rybackiej Nr 8/2014 z dnia 31.03.2014 o zwołaniu Walnego Zebrania
Członków.

j)

Współpraca z Lokalnymi Grupami Rybackimi.


Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich (regionalna sieć współpracy).
W 2014r. zakończono projekt związany z Maszoperią Pomorskich Lokalnych Grup
Rybackich oraz zorganizowano wyjazd studyjny do Lokalnych Grup Rybackich
na Mazurach, w którym udział wzięli przedstawiciele sektora rybackiego z obszaru
działania SGR.



Tworzenie Centrów Promocji i Edukacji
W 2014r. 9 Lokalnych Grup Rybackich działających na terenie województw:
Zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”), Pomorskiego (Słowińska LGR, LGR
„Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, LGR „Kaszuby”) i WarmińskoMazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze
Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany”) rozpoczęło realizację projektu tworzenia Centrów
Promocji i Edukacji w ramach szlaku kulturowego - Północnego Szlaku Rybackiego. Centra
Promocji i Edukacji to miejsca edukacji, integracji lokalnych środowisk, wsparcia lokalnej
przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń.

k) Kierunki rozwoju SGR i przygotowania do kolejnego okresu programowania 2014-2020.



Przygotowania do kolejnego okresu programowania.
W 2014r. Zarząd i Biuro SGR angażowali się prace związane z kolejnym okresem
programowania, w szczególności poprzez:
 Czynne uczestnictwo w pracach Grup Roboczych ds. Grup Rybackich w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Przedstawicielstwo w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 Uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnokrajowych spotkaniach i sympozjach
poświęconych nowej perspektywie finansowanej.



Kierunki rozwoju SGR.
Biorąc pod uwagę rozwój Stowarzyszenia, efekty realizowanych dotychczas działań
oraz potrzeby wynikające z opinii społeczności lokalnej Zarząd SGR rekomenduje
następujące kierunki służące rozwojowi SGR i jakości realizowanych działań:
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zintensyfikować działania związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju obszaru SGR 2014-2020 przy udziale lokalnej społeczności;
prowadzić bieżące i rozwojowe działania Centrum Promocji i Edukacji i Północnego
Szlaku Rybackiego;
wspierać rozwój turystyki opartej o zasoby lokalne, w szczególności o tradycję,
kulturę i działalność rybacką, a także rozwijać działania zmierzające do popularyzacji
sportów i turystyki wodnej na obszarze SGR;
rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach Lokalnego Centrum
Organizacji Pozarządowych;
kontynuować politykę informacyjną, w szczególności wśród członków SGR.
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III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

według

wpisu

do

rejestru

W roku 2014 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
Odpłatna działalność statutowa
Przychody finansowe

V.

98 819,60
752 136,12
2 432,82
0,00

Koszty Słowińskiej Grupy Rybackiej

Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Koszty finansowe

317 342,17
2 619,90
96,63
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