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Raport Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej 
z wyników konsultacji społecznych  

Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2014-2020 
z dnia 17 maja 2019r. 

 

Raport dotyczy wyników konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 

na lata 2014-2020 ogłoszonych w dniu 29 kwietnia 2019r. na podstawie uchwały Zarządu SGR nr 9/2019 

z dnia 26 kwietnia 2019r. 

I Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji były zmiany w treści Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące: 

ustalenia wysokości premii, określenia przedsięwzięć LSR, na realizację których zostaną przekazane 

środki uzyskane w ramach premii, ustalenia okresu, w którym będą rozliczane: dodatkowe środki oraz 

wskaźniki produktu zmienione w wyniku przyjęcia premii, zmiany wskaźników produktu przypisanych 

do przedsięwzięć, na realizację których zostaną przekazane środki uzyskane w ramach premii, zmiany 

wskaźników rezultatu w zakresie celu szczegółowego, w ramach którego realizowane będą wsparte 

premią przedsięwzięcia, zmiany budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wskaźników produktu na 

realizację przedsięwzięć, na które przekazana zostanie premia, a tym samym korekty budżetu 

przeznaczonego na realizację obejmującego je celu szczegółowego, celu ogólnego 2: Efektywne 

zarządzanie zasobami i rozwój gospodarczy oraz elementów całego budżetu LSR. 

II Termin konsultacji 

29 kwietnia 2019r. – 15 maja 2019r. 

III Zasięg konsultacji społecznych 

Konsultacje objęły wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, 

Smołdzino, Słupsk, Ustka. 

IV Formy prowadzenia konsultacji 

1) e-konsultacje, poprzez umieszczenie na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl ankiety dotyczącej 
proponowanych zmian (w tym odniesienia do ankiety elektronicznej na stronie ankieta.sgr.org.pl, 

2) zapytanie pisemnego do organizacji rybackich działających na obszarze SGR, 
3) ankietowanie, poprzez wypełnienie tradycyjnych formularzy ankietowych dostępnych w Biurze SGR. 
 
V Wyniki konsultacji społecznych 

Łącznie wypełniono 43 ankiety, z czego: 
a. 23 ankiet zostało złożonych w siedzibie SGR, 
b. 18 ankiet wypełnili użytkownicy strony ankieta.sgr.org.pl, 
c. 2 ankiety przesłane zostały przez organizację rybackie. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgr.org.pl/
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Szczegółowe wyniki konsultacji 

 
Pytanie 1 Odpowiedzi 

Czy popierasz wnioskowanie przez Słowińską Grupę Rybacką o maksymalną wartość premii finansowej na 
realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich, tj. o kwotę w wysokości 880 000,00zł? 

tak 

nie, proponuję o wystąpienie 
o premię w wysokości 

………………………….zł, a swoją 
propozycję uzasadniam w 

następujący sposób 
43 0 

 
Pytanie 2 Odpowiedzi 

Czy popierasz propozycję następującego podziału premii: 
a. na przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności 
gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności – w 
wysokości 240 000,00zł oraz 
b. na przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej 
na obszarze – w wysokości 640 000,00zł ? 

tak 

nie, proponuję następujący podział premii (należy wskazać nazwę przedsięwzięcia 
oraz przypisaną do niego kwotę premii; UWAGA: premia może być przyznana jedynie 

na przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnego z §2. 

ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r., wskazanie innych 
przedsięwzięć uznane zostanie jako głos nieważny)………………………………, a podział 

ten uzasadniam w następujący sposób 
43 0 

 
Pytanie 3 Odpowiedzi 

Czy popierasz propozycję wpisania 
dodatkowych wskaźników i kwot 
związanych z przyznaną premią na okres 
2022-2023 (przy czym konkursy z jej 
środków zostałyby przeprowadzone w 
okresie 2019-2021)? 

tak 
nie, proponuję wpisanie wskaźników na 

okres 2019-2021, a swoją propozycję 
uzasadniam w następujący sposób 

nie, proponuję wpisanie wskaźników 
na okresy 2019-2021 i 2022-2023, a 

swoją propozycję uzasadniam w 
następujący sposób 

43 0 0 
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Pytanie 4 Odpowiedzi 
Czy popierasz propozycję zmiany wskaźników produktu dla: 

a. 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie 
usług dla lokalnej społeczności: liczba operacji polegająca 
na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – zmiana  z 18 na 
22 sztuki, liczba operacji nastawiona na innowacje – zmiana 
z 6 na 8 sztuk. 

b. 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze: 
liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa – zmiana z 17 na 20 sztuk, liczba operacji 
nastawiona na innowacje – zmiana z 5 na 6 sztuk, przy czym 
wskaźniki zostałyby wpisane na okres 2022-2023 ? 

tak 

nie, proponuję następujące wartości 
wskaźników produktu dla wskazanych 

przedsięwzięć (należy wpisać nazwę lub 
numer przedsięwzięć, nazwę i 

proponowaną wartość przypisanych do 
nich wskaźników produktu z podziałem na 

proponowane okresy realizacji LSR 
wskazane przy pytaniu nr 3) …………, a 

swoją propozycję uzasadniam w 
następujący sposób 

nie, w związku na zaproponowanym przeze mnie 
podziałem premii na inne przedsięwzięcia, 

proponuję zmianę następujących wskaźników 
(należy podać nazwę lub numer przedsięwzięć, 
nazwę i proponowaną wartość przypisanych do 

nich wskaźników produktu z podziałem na 
proponowane okresy realizacji LSR wskazane 
przy pytaniu nr 3): ……….. a swoją propozycję 

uzasadniam w następujący sposób 

43 0 0 
 

Pytanie 5 Odpowiedzi 
Czy popierasz propozycję zmiany wskaźników rezultatu: celu 

szczegółowego 2.1., które są realizowane poprzez 

przedsięwzięcia wskazane w pytaniu nr 2, tj.: 

a. liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – zmiana z 38 na 
45, w tym w ramach: przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie 
działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej 
społeczności – z 20 na 24, przedsięwzięcia: 2.1.2. 
Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze – z 18 na 
21 

b. liczba zatrudnionych osób należących do grup 
defaworyzowanych  (wraz z samozatrudnieniem) – zmiana 
z 13 na 18, w tym w ramach: przedsięwzięcia 2.1.1. 
Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług 
dla lokalnej społeczności – z 3 na 5, przedsięwzięcia: 2.1.2. 
Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze – z 10 na 
13 ? 

tak 

nie, proponuję następujące wartości 
wskaźników rezultatu dla wskazanego celu 

szczegółowego (należy podać ogólną 
wartość wskaźników dla celu 

szczegółowego 2.1. oraz wartość 
wskaźników z podziałem na poszczególne 
przedsięwzięcia): ……………………., a swoją 

propozycję uzasadniam w następujący 
sposób 

nie, w związku na zaproponowanym przeze mnie 
podziałem premii na inne przedsięwzięcia, 

proponuję zmianę następujących wskaźników 
(należy podać nazwę celu/ów 

szczegółowego/ych, do którego odnoszą się 
wskaźniki, ogólną wartość wskaźników dla 
celu/ów szczegółowego/ych oraz wartość 
wskaźników z podziałem na poszczególne 

przedsięwzięcia): …………………………., a swoją 
propozycję uzasadniam w następujący sposób 

42 1 0 

Uzasadnienie odpowiedzi „nie, proponuję następujące wartości wskaźników…..: Jeśli jest możliwość, to zmieniłbym na łagodniejsze kryteria odnośnie 

utworzonych miejsc pracy. Sytuacja na rynku pracy jest jaka jest i obecnie ciężko znaleźć pracowników. Bezrobocie jest znikome więc to kryterium przestaje mieć 

sens. 
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Pytanie 6 Odpowiedzi 
Czy popierasz następujące zmiany w budżecie przeznaczonym na przedsięwzięcia wskazane w pytaniu nr 2 oraz na 

pozostałe zmiany wynikające z podziału premii na te przedsięwzięcia: 

a. zmiana budżetu w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla 
lokalnej społeczności: w etapie obejmującym lata 2022-2023 – z 420 000,00zł na 660 000,00zł, w całym okresie 
realizacji LSR – z 1 080 000,00 z 1 320 000,00zł 

b. zmiana budżetu w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze: w etapie 
obejmującym lata 2022-2023 – z 0,00zł na 640 000,00zł, w całym okresie realizacji LSR – z 3 030 000,00zł na 3 
670 000,00zł; 

Przedstawione zmiany wiążą się z koniecznością wniesienia korekt powiększających budżet przeznaczony na cel 
szczegółowy i celu ogólny, w ramach których realizowane są ww. przedsięwzięcia, a co za tym idzie – na zwiększenie 
budżetu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i całej LSR: 
a. zmiana budżetu przeznaczonego na realizację celu szczegółowego 2.1.: Tworzenie i rozwój działalności, w 

szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru: w etapie obejmującym lata 2022-2023 – z 420 000,00zł 
na 1 300 000,00zł, w całym okresie realizacji LSR - 4 110 000,00 zł na 4 990 000,00zł, 

b. zmiana budżetu przeznaczonego na realizację celu ogólnego 2: Efektywne zarządzanie zasobami i rozwój 
gospodarczy: w etapie obejmującym lata 2022-2023 – z 2 730 000,00zł na 3 610 000,00zł, w całym okresie 
realizacji LSR - 10 340 000,00zł na 11 220 000,00zł, 

c. zmiana budżetu przeznaczonego na realizację LSR: w etapie obejmującym lata 2022-2023 – z 6 786 200,00zł na 7 
666 200,00zł, w całym okresie realizacji LSR – z 23 666 000,00zł na 24 546 000,00zł, 

d. zmiana budżetu przeznaczonego na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym: 
e. całościowego budżetu: z 8 000 000,00zł na 8 880 000,00zł, zmiana budżetu na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem nowych miejsc pracy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: z 5 190 
000,00zł na 6 070 000,00zł, co podniesie odsetek tych środków w relacji do całego budżetu dostępnego w ramach 
PROW z 65% na 68%, zmiana wartości wkładu EFRROW na dofinansowane operacje realizowane przez 
beneficjentów PROW niebędących jednostkami publicznymi: z 3 563 280,00zł na 4 123 224,00zł oraz wartości 
wkładu z budżetu Państwa: z 2 036 720,00zł na 2 356 776,00zł,  

f. zmiana wartości wkładu  EFRROW na dofinansowane operacje realizowane przez wszystkich beneficjentów 
PROW: 5 090 400,00zł na 5 650 344,00zł 

g. zmiana budżetu na realizację LSR w zakresie organizacji naborów wniosków (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 
1303/2013) z 20 531 200,00zł na 21 411 200,00zł ? 

tak 

nie, proponuję następujące zmiany w 
budżecie odnoszące się do 

przedsięwzięć, które wskazałem przy 
pytaniu nr 2 oraz do innych 

elementów budżetu LSR, które 
zostaną automatycznie 

zmienione:……………………., a swoją 
propozycję uzasadniam w 

następujący sposób 

43 0 0 
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Pytanie 7 Odpowiedzi 
Czy popierasz zmianę kwoty wsparcia w ramach przedsięwzięć: 2.3.4. 

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym 

potencjałem obszaru, 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z 

sektorem rybactwa oraz 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora 

rybackiego z 300 000,00zł na 400 000,00zł na jedną operację i jednego 

wnioskodawcę, który:  

1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR: a) jako 
uprawniony do rybactwa lub b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na 
prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub 
hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 
2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub w 
zakresie: – przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub 
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury, lub – związanym z obsługą sektora rybołówstwa i 
akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu 
służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub 2) jest armatorem 
statku rybackiego:  o polskiej przynależności, na który została wydana licencja 
połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, którego port 
macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub 3) otrzymał pomoc 
finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania 
działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz 
dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności 
połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego 
Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 
zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy 
zawartym w programie, lub 4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze 
gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania 
działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku 
zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1? 

tak 

nie, proponuję zwiększyć wskazaną 
kwotę w ramach następujących 

przedsięwzięć (należy podać nazwę lub 
numer przedsięwzięcia; UWAGA: 
zmiana możliwa jest wyłącznie w 

ramach przedsięwzięć wskazanych w 
pytaniu nr 7, podanie innego 

przedsięwzięcia uznane zostanie jako 
głos nieważny): ……………………., a swoją 
propozycję uzasadniam w następujący 

sposób 

nie, jestem za pozostawieniem 
dotychczasowej kwoty 

wsparcia we wszystkich 
wskazanych 

przedsięwzięciach dla 
podmiotów wymienionych w 

pytaniu nr 7, a swoją 
propozycję uzasadniam w 

następujący sposób 

43 0 0 
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Pytanie 8 Odpowiedzi 
Czy popierasz propozycję zmiany poziomu dofinansowania w ramach 
przedsięwzięć: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności 
gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru oraz 3.1.1. 
Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem 
rybactwa z 50 na 80% na operacje związane z łodziowym 
rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia nr 508/2014, tj. zgodnie z  art. 3 pkt. 14 
rozporządzenia 508/2014: połowami prowadzonymi przez statki 
rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystające z 
rybackich narzędzi ciągnionych, wyszczególnionych w tabeli 3 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 (niewody, 
włócznie, dragi)? 

tak 

nie, proponuję wprowadzenie wskazanego 
limitu (do 80%) w ramach następujących 
przedsięwzięć (należy podać nazwę lub 

numer przedsięwzięcia; UWAGA: zmiana 
możliwa jest wyłącznie w ramach 

przedsięwzięć wskazanych w pytaniu nr 8, 
podanie innego przedsięwzięcia uznane 

zostanie jako głos nieważny):……………………., 
a swoją propozycję uzasadniam w 

następujący sposób 

nie, jestem za 
pozostawieniem 

dotychczasowego limitu we 
wszystkich wskazanych 

przedsięwzięciach 
wymienionych w pytaniu nr 

8, a swoją propozycję 
uzasadniam w następujący 

sposób 

43 0 0 

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji planowana zmiana w Lokalnej Strategii Rozwoju została zaakceptowana przez lokalną społeczność obszaru 

objętego działaniem Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

Odniesienie do wniesionej uwagi ukaże się na stronie www.sgr.org.pl, na której zamieszczone zostaną wyniki konsultacji. 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej przyjmuje wyniki ankiet uchwałą i poddaje je pod głosowanie najbliższego Walnego Zebrania Członków SGR. 

Podpisy Członków Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej: 

http://www.sgr.org.pl/

