
 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

 

1 
 

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących: 

1) zmian we wskaźnikach LSR dla przedsięwzięć  realizowanych w ramach PO RYBY, 

2) zmian w działaniach promocyjnych objętych Lokalną Strategią Rozwoju SGR,  

3) zmian w sposobie weryfikacji kryteriów wyboru operacji objętych Księgą Procedur i Kryteriów SGR. 

 

Szczegółowy wykaz zmian i ich uzasadnienie  

 

I LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

1. Załączniki: 3. Plan Działania 

a. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru 

obszaru 

Zmiany polegają na: 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba przedsięwzięć edukacyjnych związanych związana z lokalnymi 

zasobami morskimi i rybackimi z 3 do 1 sztuki, a tym samym – odsetku jego realizacji z 43 do 14% oraz przeniesieniu 

różnicy zmniejszonych wartości na okres 2022-2023 (zwiększenie wskaźnika z 4 na 6 sztuk) 

Uzasadnienie: Zmiany są uzasadnione ograniczeniami spowodowanymi koniecznością zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. W wyniku przeprowadzonego wcześniej naboru wniosków 

podpisano 3 umowy na realizację operacji w ramach ww. przedsięwzięcia, z czego jedna została rozliczona. Pozostałe 

są nadal realizowane. Wykonanie działań mieszczących się w projektach, jak również ich rozliczenie są w tej chwili 

utrudnione (niemożność prowadzenia zajęć wśród odbiorców, zdobycia zewnętrznych dokumentów),  

a biorąc pod uwagę obecną sytuację, niemożliwe jest wskazanie terminu zakończenia pandemii, a tym samym 

powrócenia do realizacji projektów; 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba operacji nastawiona na innowacje z 2 do 1 sztuki, a tym samym 

– odsetku jego realizacji z 33 do 17% oraz przeniesieniu wskaźników na okres 2022-2023 (zwiększenie wskaźnika z 4 

do 5 sztuk) 

Uzasadnienie: W związku z przeniesieniem zrealizowanych operacji (wskaźnik 1) na okres realizacji 2022-2023 

zasadne jest zastosowanie tego samego rozwiązania w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego ich innowacyjności 

(będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w przypadku rozliczenia samych operacji). 

b. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 

obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska 

Zmiany polegają na zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegająca na zachowaniu i 

ochronie zasobów przyrodniczych obszaru z 1 do 0 sztuk, a tym samym – odsetku jego realizacji z 50 do 0% oraz 

przeniesieniu wskaźników i kwot na okres 2022-2023 (zwiększenie wskaźnika z 1 do 2 sztuk) 

Uzasadnienie: Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków konkurs w ramach przedsięwzięcia zaplanowano na I 

połowę 2020r., jednak ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 nie 

było możliwości jego przeprowadzenia, a biorąc pod uwagę obecną sytuację, niemożliwe jest wskazanie terminu 

zakończenia pandemii, a tym samym jego realizacji. Niemniej, uwzględniając procedurę przygotowania konkursu, okres 

od jego ogłoszenia do zakończenia przyjmowania wniosków, ich weryfikacji w SGR, a później w UM oraz czas realizacji 

projektów (18 m-cy) i ich rozliczenia, szacuje się, iż operacje będą mogły być zakończone w 2022r., tj. w kolejnym 

przedziale czasowym. 

c. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką 

Zmiany polegają na:  

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba nowych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej z 3 do 0 sztuk, a 
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tym samym – odsetku jego realizacji z 33 do 0% oraz przeniesieniu wskaźników i kwot na okres 2022-2023 

(zwiększenie wskaźnika z 6 do 9 sztuk) 

Uzasadnienie: Wg informacji SGR dotychczas podpisano 3 umowy na realizację operacji,  

a w przypadku dwóch pozostałych projektów wybranych do dofinansowania w 2019r. ich weryfikacja dobiega końca. 

Jednak rozliczenie zarówno realizowanych, jak i przygotowywanych do tego operacji będzie w okresie 2019-2021 

niemożliwe. Należy zauważyć, iż wszystkie projekty mają charakter inwestycyjny, co wiąże się ze wzmożoną 

biurokracją, która w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest zahamowana (m.in. 

ograniczenia w pozyskiwaniu zewnętrznych dokumentów). Daje to podstawy do przyjęcia terminu zakończenia prac 

w ramach operacji, ich rozliczenia i późniejszej procedury przekazania płatności już po 2021r., a więc po obecnym 

„kamieniu milowym”; 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów z 2 do 0 sztuk, a tym samym – odsetku jego realizacji 

z 40 do 0% oraz przeniesieniu różnicy zmniejszonej wartości na okres 2022-2023 (zwiększenie wskaźnika z 3 do 5 

sztuk) 

Uzasadnienie: W związku z tym, że uiszczenie płatności ostatecznych z tytułu zakończenia operacji przewidywane jest 

na okres 2022-2023, konieczne jest przeniesienie kolejnego wskaźnika (weryfikowanego na podstawie 

wspomnianych wypłaconych środków) dotyczącego przystosowania obiektów do potrzeb grup defaworyzowanych 

(będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w przypadku zakończenia budowy lub rozwoju obiektów ujętych w 

poprzednim wskaźniku); 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba operacji nastawiona na innowacje z 1 do 0 sztuk, a tym samym – 

odsetku jego realizacji z 50 do 0% oraz przeniesieniu różnicy zmniejszonej wartości na okres 2022-2023 (zwiększenie 

wskaźnika z 1 do 2 sztuk) 

Uzasadnienie: W związku z tym, że uiszczenie płatności ostatecznych z tytułu zakończenia operacji planowane jest na 

okres 2022-2023, konieczne jest przeniesienie kolejnego wskaźnika (weryfikowanego na podstawie wspomnianych 

wypłaconych środków) dotyczącego przystosowania innowacyjności (będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w 

przypadku zakończenia budowy lub rozwoju obiektów ujętych we wskaźniku 1); 

d. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 

związanej z wodnym potencjałem obszaru 

Zmiany polegają na: 

 zmniejszeniu całościowego wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju działalności 

gospodarczej związanej z potencjałem wodnym z 7 do 6 sztuk 

Uzasadnienie: Na zasadność zmiany wskaźnika wpływa przede wszystkim podniesienie dostępnej kwoty 

dofinansowania dla osób z sektorów rybackiego i okołorybackiego do 400 tyś. zł, co zostało ujęte w jednym z 

naborów organizowanych przez SGR.  

Ustalając wartość wskaźnika na etapie tworzenia LSR, SGR wyliczyła w następujący sposób: 

 przewidywana najniższa kwota wsparcia na wniosek – 150 000,00 zł (za obniżenie dotacji do tej kwoty 

przyznawane były dodatkowe punkty), 

 przewidywana najwyższa kwota: 300 000,00 zł 

 średnia wartości dotacji: 225 000,00 zł 

 alokacja w ramach przedsięwzięcia: 1 600 000,00zł 

 liczba wniosków mieszcząca się w alokacji: 7,11 

Po zwiększeniu dotacji wyliczenia te przedstawiają się następująco: 

 przewidywana najniższa kwota wsparcia na wniosek – 150 000,00 zł (za obniżenie dotacji do tej kwoty 

przyznawane były dodatkowe punkty), 

 przewidywana najwyższa kwota: 400 000,00 zł 

 średnia wartości dotacji: 275 000,00 zł 

 alokacja w ramach przedsięwzięcia: 1 600 000,00zł 
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 liczba wniosków mieszcząca się w alokacji: 5,82; 

 zmniejszeniu w okresie 2016-2018 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju 

działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym z 3 do 2 sztuk i przesunięcie 1 sztuki do okresu 2022-

2023, a w związku z tym zamianie w okresie 2016-2018 udziału osiągniętego wskaźnika z 43 do 33%  

Uzasadnienie: Zmiana ma związek z rozliczeniem 2 z 3 operacji, które otrzymały wsparcie w 2017r. Z danych SGR 

wynika, że umowa na realizację trzeciej operacji zostanie rozwiązana, zatem korekta pozwoli na aktualizację zapisów 

SGR. Zasadność przeniesienia 1 operacji do końcowego okresu realizacji wiąże się z opisanym przewidywanym 

rozwiązaniem umowy, jak również z opóźnieniem w weryfikacji wniosków wybranych do dofinansowania w ramach 

naboru z 2019r. (wnioskodawcy zostali poinformowani przez Urząd Marszałkowski, że zakończenie tego procesu 

przewidywane jest w czerwcu 2020r.) oraz z dodatkowymi trudnościami wynikającymi z ograniczeń spowodowanych 

koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, które mają wpływ na wydłużenie 

okresu kompletowania dokumentacji związanej z uzupełnieniami i realizacją wybranych operacji oraz na 

przeniesienie kolejnych konkursów planowanych początkowo na I kwartał 2020r. Należy przy tym zauważyć,  

że Beneficjenci mają 18 miesięcy na realizację swoich projektów, co, biorąc pod uwagę możliwość podpisania 

pierwszych umów w lipcu 2020r., oznacza, iż zakończenie operacji, tj. złożenie wniosków o płatność, nastąpi w 

grudniu 2021r., a ich rozliczenie już w 2022r., czyli po okresie 2019-2021; 

 zmniejszeniu w okresie 2021-2023 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju 

działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym z 4 do 0 sztuk, a tym samym jego udziału w całościowym 

wskaźniku ze 100 do 33%, a także przeniesieniu ww. wskaźnika, zgodnie z pierwszą uwagą pomniejszonego o 1 oraz 

alokacji na okres 2022-2023 

Uzasadnienie: Zasadność zmian wynika z opóźnienia w weryfikacji wniosków wybranych do dofinansowania w 

ramach naboru z 2019r. (wnioskodawcy zostali poinformowani przez Urząd Marszałkowski, że zakończenie tego 

procesu przewidywane jest w czerwcu 2020r.) oraz z dodatkowymi trudnościami wynikającymi z ograniczeń 

spowodowanych koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, które mają wpływ na 

wydłużenie okresu kompletowania dokumentacji związanej z uzupełnieniami i realizacją wybranych operacji oraz na 

przeniesienie kolejnych konkursów planowanych początkowo na I kwartał 2020r. Należy przy tym zauważyć, że 

Beneficjenci mają 18 miesięcy na realizację swoich projektów, co, biorąc pod uwagę możliwość podpisania 

pierwszych umów w lipcu 2020r., oznacza, iż zakończenie operacji, tj. złożenie wniosków o płatność, nastąpi w 

grudniu 2021r., a ich rozliczenie już w 2022r., czyli po okresie 2019-2021. 

W związku z opisaną wyżej sytuacją w obecnym okresie realizacji LSR niemożliwe będzie końcowe rozliczenie 

operacji; 

 zwiększeniu w okresie 2022-2023 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju 

działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym z 0 do 4 sztuk, a tym samym jego udziału w całościowym 

wskaźniku z 0 do 100%  

Uzasadnienie: Zmiany są wynikiem wcześniejszych korekt związanych z przeniesieniem do ostatniego etapu realizacji 

LRS ww. wskaźnika z poprzednich okresów rozliczeniowych; 

 przeniesieniu z okresu 2019-2021 na okres 2022-2023 wskaźnika: liczba operacji nastawiona na innowacje – 2 sztuki, 

a tym samym - odsetku jego realizacji (w 2019-2021 ze 100 na 33% i w 2022-2023 z 0 na 100%) 

Uzasadnienie: W związku z przeniesieniem zrealizowanych operacji związanych z potencjałem wodnym (wskaźnik 1) 

na okres realizacji 2022-2023 zasadne jest zastosowanie tego samego rozwiązania w odniesieniu do wskaźnika 

dotyczącego ich innowacyjności (będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w przypadku rozliczenia samych 

operacji). 

e. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z 
sektorem rybactwa 
Zmiany polegają na: 

 zmniejszeniu całościowego wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją działalność lub 

miejsce pracy z 24 do 22 sztuk 

Uzasadnienie: na zasadność zmiany wskaźnika wpływa przede wszystkim podniesienie dostępnej kwoty 
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dofinansowania dla osób z sektorów rybackiego i okołorybackiego do 400 tyś. zł, co zostało ujęte w jednym z 

naborów organizowanych przez SGR.  

Ustalając wartość wskaźnika na etapie tworzenia LSR, SGR wyliczyła w następujący sposób: 

 przewidywana najniższa kwota wsparcia na wniosek – 150 000,00 zł (za obniżenie dotacji do tej kwoty 

przyznawane były dodatkowe punkty), 

 przewidywana najwyższa kwota: 300 000,00 zł 

 średnia wartości dotacji: 225 000,00 zł 

 alokacja w ramach przedsięwzięcia: 6 081 200,00zł 

 liczba wniosków mieszcząca się w alokacji: 27,03 (ze względu na przewidywane sytuacje rezygnacji z realizacji 

operacji, co było poparte doświadczeniami z poprzedniego naboru oszacowano realizację operacji przez min. 24 

podmioty). 

Po zwiększeniu dotacji wyliczenia te przedstawiają się następująco: 

 przewidywana najniższa kwota wsparcia na wniosek – 150 000,00 zł (za obniżenie dotacji do tej kwoty 

przyznawane były dodatkowe punkty), 

 przewidywana najwyższa kwota: 400 000,00 zł 

 średnia wartości dotacji: 275 000,00 zł 

 alokacja w ramach przedsięwzięcia: 6 081 200,00zł 

 liczba wniosków mieszcząca się w alokacji: 22,11; 

 zmniejszeniu w okresie 2016-2018 wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją 

działalność lub miejsce pracy z 7 do 5 sztuk, a w związku z tym zmianie udziału osiągniętego wskaźnika z 29 do 23%  

Uzasadnienie: Zmiana ma związek z rozliczeniem 5 z 8 operacji, które otrzymały wsparcie w 2017r. Z danych SGR 

wynika, że umowa na realizację co najmniej jednej z pozostałych operacji zostanie rozwiązana. Korekta ma zatem na 

celu uaktualnienie LSR; 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją 

działalność lub miejsce pracy z 12 do 0 sztuk, a w związku z tym zmianie udziału osiągniętego wskaźnika z 79 do 23%  

Uzasadnienie: Zasadność zmian wynika z trudności wynikającymi z ograniczeń spowodowanych koniecznością 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, które mają wpływ na wydłużenie okresu 

kompletowania dokumentacji związanej z uzupełnieniami i realizacją wybranych operacji oraz na przeniesienie 

kolejnych konkursów planowanych początkowo na I kwartał 2020r. Należy przy tym zauważyć, że Beneficjenci mają 

18 miesięcy na realizację swoich projektów, co, biorąc pod uwagę możliwość podpisania pierwszych umów w lipcu 

2020r., oznacza, iż zakończenie operacji, tj. złożenie wniosków o płatność, nastąpi w grudniu 2021r.,  

a ich rozliczenie już w 2022r., czyli po okresie 2019-2021. 

W związku z opisaną wyżej sytuacją w obecnym okresie realizacji LSR niemożliwe będzie końcowe rozliczenie 

operacji; 

 zwiększeniu w okresie 2022-2023 wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją działalność 

lub miejsce pracy z 5 do 17 sztuk 

Uzasadnienie: Zmiany są wynikiem wcześniejszych korekt związanych z przeniesieniem do ostatniego etapu realizacji 

LRS ww. wskaźnika. 

 przeniesieniu z okresu 2019-2021 na okres 2022-2023 wskaźnika: liczba operacji nastawiona na innowacje – 2 sztuki, 

a tym samym - odsetku jego realizacji (w 2019-2021 ze 100 na 33% i w 2022-2023 z 0 na 100%) 

Uzasadnienie: W związku z przeniesieniem wskaźnika  związanego z liczbą podmiotów dywersyfikujących swoją 

działalność (wskaźnik 1) na okres realizacji 2022-2023 zasadne jest zastosowanie tego samego rozwiązania w 

odniesieniu do wskaźnika dotyczącego ich innowacyjności (będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w przypadku 

rozliczenia samych operacji realizowanych przez podmioty dywersyfikujące swoją działalność). 

f. Wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora 

rybackiego 

Zmiany polegają na: 
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 zmniejszeniu w okresie 2016-2018 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegająca na tworzeniu lub rozwijaniu łańcuchów 

dostaw produktów rybactwa z 3 do 1 sztuki (i przesunięcie 1 sztuki do okresu 2022-2023), a w związku z tym 

zamianie w okresie 2016-2018 udziału osiągniętego wskaźnika z 50 do 17%  

Uzasadnienie: Zmiana ma związek z rozliczeniem 1 z 2 operacji, które otrzymały wsparcie w 2017r. Z danych SGR 

wynika, że umowa na realizację drugiej operacji zostanie rozwiązana, zatem korekta pozwoli na aktualizację zapisów 

SGR; 

 zmniejszeniu w okresie 2019-2021 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegająca na tworzeniu lub rozwijaniu łańcuchów 

dostaw produktów rybactwa z 2 do 0 sztuk (i przesunięcie 1 sztuki do okresu 2022-2023), a w związku z tym zmianie 

udziału osiągniętego wskaźnika z 83 do 17%  

Uzasadnienie: Zasadność przeniesienia operacji do końcowego okresu realizacji LSR wiąże się ograniczeniami 

spowodowanymi koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, które wpłynęły na 

przeniesienie konkursu planowanego początkowo na I kwartał 2020r. Należy przy tym zauważyć, że Beneficjenci mają 

18 miesięcy na realizację swoich projektów, co, biorąc pod uwagę późniejsze ogłoszenie naborów oraz czas na 

weryfikację wniosków, pozwala oszacować, że zakończenie operacji, tj. wypłata ostatecznych płatności nastąpi już w 

2022r., czyli po okresie 2019-2021; 

 zwiększeniu w okresie 2022-2023 wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegająca na tworzeniu lub rozwijaniu łańcuchów 

dostaw produktów rybactwa z 1 do 5 sztuk 

Uzasadnienie: Zmiany są wynikiem wcześniejszych korekt związanych z przeniesieniem do ostatniego etapu realizacji 

LRS ww. wskaźnika. Spodziewana wypłata płatności ostatecznych po 2022r. jest natomiast wynikiem ograniczeń 

spowodowanych koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, których skutki 

przeanalizowano w uzasadnieniu do poprzedniej zmiany; 

 przeniesieniu z okresu 2019-2021 na okres 2022-2023 wskaźnika: liczba operacji nastawiona na innowacje – 1 sztuka, 

a tym samym - odsetku jego realizacji (w 2019-2021 na 50%) 

Uzasadnienie: W związku z przeniesieniem wskaźnika związanego z liczbą przedsięwzięć polegających na tworzeniu 

lub rozwijaniu łańcuchów dostaw (wskaźnik 1), który jest tożsamy z liczbą zakończonych operacji na okres realizacji 

2022-2023 zasadne jest zastosowanie tego samego rozwiązania w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego ich 

innowacyjności (będzie mógł on zostać osiągnięty wyłącznie w przypadku rozliczenia samych operacji). Dodatkowo w 

Planie Działania w polu określającym procentową realizację wskaźnika w okresie 2019-2021 nieprawidłowo wpisano, 

iż wyniesie ona 100 000. 

2. Rozdział V: Cele i wskaźniki, tabele: 23. Cele i wskaźniki oraz 24. Matryca logiczna elementów LSR 

a. Zmniejszenie z 7 do 6 końcowej wartości wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju 

działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub 

rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru  

Uzasadnienie: Zmiana wynika ze zwiększenia dopuszczalnej kwoty wsparcia dla jednego wnioskodawcy decydującej  

o liczbie możliwych do dofinansowania operacji, co zostało opisane w pkt. 1. lit. d. 

b. Zmniejszenie z 24 do 22 końcowej wartości wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją 

działalność w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa 

Uzasadnienie: Zmiana wynika ze zwiększenia dopuszczalnej kwoty wsparcia dla jednego wnioskodawcy decydującej  

o liczbie możliwych do dofinansowania operacji, co zostało opisane w pkt. 1 .lit. e. 

3. Załączniki: 5. Plan Komunikacji 

a. Zmiana w częstotliwości publikowania artykułów w podrozdziałach: Wykorzystanie mediów tradycyjnych: Artykuły w 
prasie lokalnej oraz Budżet 
Zapis: W okresie I połowy 2016 roku raz na kwartał, potem przynajmniej raz w miesiącu zostaje zastąpiony treścią: W I 
połowie 2016r. i od 2021r. min. raz na kwartał, w pozostałym okresie raz w miesiącu. 

Uzasadnienie: Zmiana ma związek ze zmniejszaniem się liczby ogłaszanych naborów wniosków oraz mniejszą alokacją 
przeznaczoną na dofinansowanie, a co za tym idzie - z brakiem uzasadnienia do dalszego prowadzenia 
zidentyfikowanych działań promocyjnych dotyczących konkursów. Na 2020r. planowane jest wydatkowanie wszystkich 
środków w ramach PO RYBY i PROW na tworzenie miejsc pracy, a więc przeznaczonych dla osób fizycznych i podmiotów 
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gospodarczych. Pozostały budżet dotyczyć będzie w przeważającej części konkursów dla instytucji publicznych i 
organizacji pozarządowych, które są w stałym kontakcie z SGR i samodzielnie śledzą harmonogram naborów.  

b. Poszerzenie możliwych sposobów prezentowania założeń LSR, w tym konkursów, o prezentacje papierowe podczas 
imprez w podrozdziale: Spotkania, kontakty osobiste: Prezentacje w ramach współuczestnictwa w wydarzeniach w 
regionie 
Zapis: Prezentacje w ramach współuczestnictwa w wydarzeniach w regionie – multimedialne oraz obrazowe 
(rollup/ścianka/poster) zostaje zastąpiony treścią: Prezentacje w ramach współuczestnictwa w wydarzeniach w 
regionie – multimedialne i/lub obrazowe (rollup/ścianka/poster/prezentacja papierowa). 

Uzasadnienie: Zmiana służy jedynie uściśleniu sposobów prezentowania założeń LSR. Podczas niektórych wydarzeń, w 
szczególności imprez plenerowych, ich przedstawianie w formie multimediów jest utrudnione (konieczność uzyskania 
podłączenia do organizatorów imprez, uzyskanie odpowiedniej jakości obrazu), natomiast rollup, ścianka czy poster są 
niewystarczające, dlatego już wcześniej dodatkowo praktykowano dystrybucję prezentacji papierowych, które, ze 
względu na łatwiejsze korzystanie z nich, cieszyły się większym zainteresowaniem niż wyświetlane materiały. Takie 
rozwiązanie pozwala również na oszacowanie liczby uczestników spotkań (jest ona tożsama z liczbą rozdanych 
prezentacji), co jest jednym ze wskaźników Planu Komunikacji. 

c. Zmiana sposobu promowania wystawy dobrych praktyk z przenoszenia jej w różne miejsca obszaru na dystrybucję jej 
treści za pomocą narzędzi online w podrozdziałach: Wydarzenia: Plenerowa wystawa „dobrych praktyk” oraz Budżet 
Zapis w podrozdziale Wydarzenia: wg. harmonogramu w wybranych miejscach każdej z gmin obszaru zastąpiony zostaje 
treścią: Ekspozycja umieszczona zostanie przy siedzibie SGR, natomiast promocja wystawy zrealizowana zostanie w 
wersji online. 
Zapis w podrozdziale Budżet: wykonanie 10 plansz – wystawa plenerowa. Ekspozycja w każdej z gmin obszaru zostaje 
zastąpiony treścią: wykonanie 10 plansz – wystawa plenerowa. Ekspozycja przy siedzibie SGR, rozpowszechnianie przez 
stronę internetową SGR, YouTube, Facebook lub inne portale, newsletter, informacje wysyłane do gmin. 

Uzasadnienie: Zmiana podyktowana jest głównie zachowaniem zasady racjonalności kosztów, które jak wykazuje 
wycena przenoszenia wystawy na terenie obszaru SGR są nieproporcjonalnie wysokie do efektywności planowanych 
pierwotnie działań. Ponadto zgodnie z wynikami monitoringu prowadzonymi w 2019r. ponad połowa badanych korzysta 
z internetowych źródeł informacji: strony www.sgr.org.pl (44%), portali społecznościowych (22%) oraz wiadomości e-
mail (33%). W odpowiedzi na preferencje lokalnej społeczności opracowany został system powiadamiania o 
zrealizowanych przedsięwzięciach opierający się głownie o elektroniczne kanały informacji.  

d. Usunięcie zapisu o study tour dla dziennikarzy w podrozdziałach: Wydarzenia: Wycieczka studyjna, Grupy docelowe 

działań komunikacyjnych oraz Budżet 

Usunięte zostaną następujące zapisy: 

 w podrozdziale: Wydarzenia: Wycieczka studyjna – wydarzenie zorganizowane dla dziennikarzy po miejscach 

Słowińskiego Szlaku Rybackiego. Pozwoli ona na zbudowanie dobrych relacji nie tylko z mediami, ale także 

organizatorami atrakcji-przedsiębiorcami, zwiększy szansę na dodatkowe publikacje nieodpłatne, pozwoli zebrać 

zestaw informacji zwrotnych (wrażenia, opinie, komentarze) od uczestników, 

 w podrozdziale Grupy docelowe działań komunikacyjnych, tabeli nr 35: Wycieczka studyjna dla dziennikarzy po 

miejscach Słowińskiego Szlaku Rybackiego, 

 w podrozdziale Budżet: study tour dla dziennikarzy 1 x w ciągu całego okresu programowania, który zostanie 

zastąpiony treścią: inne zainicjowane przez SGR działania. 

Uzasadnienie: Zmiana zapisów LSR służy jedynie uaktualnianiu dokumentu. Rezygnacja z wycieczki dla dziennikarzy 

została zgłoszona i zaakceptowana w listopadzie 2018r. w ramach zmian Planu Komunikacji. Wówczas study tour została 

zastąpiona organizacją Eko-Mikołajek – imprezy dla dzieci.  

e. Zmiany w częstotliwości i wielkości nakładów map i kart Słowińskiego Szlaku Rybackiego w podrozdziałach: Pozostałe 

formy działań komunikacyjnych, Grupy docelowe działań komunikacyjnych oraz Budżet 

W odniesieniu do kart zmiany polegają na zwiększeniu nakładu z 16 do 20 tyś. oraz wprowadzeniu zapisu o ich produkcji 

zgodnie z potrzebami. W przypadku map korekty w zapisach mają umożliwić zaprzestanie ich produkcji. Zmianie ulegną 

następujące treści: 

 w podrozdziale: Pozostałe formy działań komunikacyjnych: kontynuacja wydawanych dotychczas materiałów 

promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego (karty, mapy) na: kontynuacja wydawanych dotychczas materiałów 

promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego (karty, mapy wydawane do 2019r.), 
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 w podrozdziale: Grupy docelowe działań komunikacyjnych – tabeli nr 35: materiały promocyjne Słowińskiego Szlaku 

Rybackiego (karty, mapy) na: materiały promocyjne Słowińskiego Szlaku Rybackiego (karty, mapy do 2019r.), 

 w podrozdziale Budżet: co najmniej 1 x rok karty promocyjne Słowińskiego Szlaku Rybackiego (16 tysięcy 

egzemplarzy) na: co najmniej 1 x rok lub zgodnie z potrzebami karty promocyjne Słowińskiego Szlaku Rybackiego (od 

16 do 20 tysięcy egzemplarzy), 

 w podrozdziale Budżet: co najmniej 1 x rok mapy Słowińskiego Szlaku Rybackiego (nakład 5000 egz.) na: co najmniej 

1 x rok mapy Słowińskiego Szlaku Rybackiego (nakład 5000 egz.) do 2019r. 

Uzasadnienie: W odniesieniu do map zaprzestanie ich produkcji wynika z posiadania ich zapasów przez członków 

Słowińskiego Szlaku Rybackiego, które ze względu na ilość zawartych w nich informacji, a także brak konieczności ich 

aktualizacji (nie zawierają cen oferowanych usług), mogą być nadal dystrybuowane wśród turystów. Zwiększenie 

nakładu kart ma związek z powiększeniem liczby członków Szlaku. Natomiast zapis o ich wydawaniu zgodnie z 

potrzebami pozwoli na rezygnację z ich produkcji w przypadku pozostania zapasów i braku zmian w cenach lub danych 

oferentów. 

f. Poszerzenie zakresu dystrybucji filmu promocyjnego oraz czasu jego produkcji w podrozdziale: Budżet 

Zapis: produkcja filmu w roku 2020, promocja filmu na stronie SGR, stronach partnerów JST oraz podczas 

organizowanych przez SGR spotkań, szkoleń – co najmniej 4 x rok w latach 2020 – 2022 otrzyma brzmienie: produkcja 

filmu w roku 2019, promocja filmu na stronie SGR, jej narzędziach internetowych, poprzez udostepnienie (przesłanie) 

filmu do portali internetowych, na stronach partnerów JST lub podczas organizowanych przez SGR spotkań, szkoleń – 

ciągle w latach 2020 – 2022. 

Uzasadnienie: Film został stworzony w 2019r. i zaprezentowany podczas pikniku w siedzibie SGR. Zamierza się wzmocnić 

jego promocje poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych, przy zachowaniu wcześniej planowanych sposobów jego 

popularyzacji. 

g. Zmiany w kosztach promocji w podrozdziale: Budżet 

Zamiany przedstawia poniższa tabela: 

Działania komunikacyjne Budżet Uzasadnienie zmiany 

Konferencja prasowa  2 500,00 
1 507,64 

Rzeczywisty koszt organizacji konferencji 

Film promujący pozytywne efekty 
działań SGR 

5 000,00 
0,00 

Film stworzono bezkosztowo, również kanały 
jego promocji nie wygenerują żadnych wydatków 

Spotkania/Konsultacje/Szkolenia 21 592,00 
12 000,00 

Kwota obejmuje rzeczywiste koszty poniesione w 
latach 2016 – 2019 oraz zakładane wydatki w 

kolejnych latach (śr. 1200zł/rok) 

Wydawnictwa drukowane 
(broszura, katalog, ulotki) 

6 500,00 
3 410,00 

Rzeczywisty koszt wymienionych wydawnictw 
drukowanych 

Organizacja i udział w imprezach / 
wydarzeniach 

23 687,00 
61 000,00 

Kwota obejmuje rzeczywiste koszty poniesione w 
latach 2016 – 2019 oraz zakładane wydatki w 

kolejnych latach (śr. 1800zł/rok) 

Wystawy i inne działania 
animacyjne 

156 300,00 
23 124,00 

 

Kwota obejmuje stworzenie plenerowej wystawy 
dobrych praktyk, platformy internetowej oraz 

kosztów poniesionych w ramach przygotowań do 
study tour 

Badania 5 000,00 
13 000,00 

Kwota obejmuje koszty związane z 
monitoringiem mediów oraz planowany wydatek 

związany z ewaluacją zewnętrzną. 

Gadżety 60 000,00 
30 000,00 

Kwota obejmuje produkcję kart, map i kalendarzy 
w latach 2016-2019 oraz planowane wydatki na 

druk kart w kolejnych latach. 

SUMA 280 579,00 
144 041,64 
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II KSIĘGA PROCEDUR I KRYTERIÓW 

a. Wzory dokumentów: wprowadzenie do karty oceny operacji pod względem kryteriów wyboru LSR dotyczącej 
przedsięwzięcia: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (wzór nr 10E) 

Zmiana polega na uściśnięciu sposobu weryfikacji kryterium: Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na 
obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. Sposób 
weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez odpowiednią 
jednostkę samorządu terytorialnego poprzez dodanie do końcowego wyjaśnienia następującej treści: … oraz, w 
przypadku potwierdzenia miejsca prowadzenia działalności na obszarze SGR - wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru 
potwierdzający miejsce i czas prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. 

Uzasadnienie: Zastosowanie przedstawionego rozwiązania ma na celu jednoznaczne ustalenie podstawy do wskazania, 
czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą lub statutową na obszarze, co pozwoli zachować ideę LSR 
polegającą na wsparciu podmiotów związanych z objętym nią obszarem. Zmiana wprowadzona została w oparciu o 
wskazanie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 21.02.2020r., które odnosiło się jednak wyłącznie do uregulowania sposobu 
weryfikacji okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem zdaniem SGR opis powinien zostać rozszerzony 
również o działalność statutową, która będzie istotna w przypadku organizacji pozarządowej, która prowadzi 
działalność gospodarczą ponad rok, natomiast działalność statutową – min. 3 lata przed złożeniem wniosku. 

1. II Kryteria wyboru operacji w ramach LSR wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

Zmiana jest tożsama z przedstawioną w pkt. 1. b – ww. zawiera treści wzorów kart oceny pod względem spełnienia 
kryteriów wyboru. 

 


