
 
 

Strona | 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
es

ig
n

ed
 b

y 
Fr

ee
p

ik
.c

o
m

 



 
 

Strona | 2  

 

 

 

 

I.   

II. Cele i wskaźniki 

[…] 
 
 
Tabela 1. Cele i wskaźniki 

1.0. Cel ogólny 1 Atrakcyjne miejsce zamieszkania i pobytu 

1.1. 

Cele 
szczegółowe 

1.1.Wspieranie aktywności mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

1.2. 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej 

1.3. 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

1.4. 1.4. Wzmacnianie trójsektorowej współpracy w ramach partnerstwa lokalnego 

 Wskaźniki oddziaływania celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

Stan 
początkowy 

2013 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W
1

.0
. 

 Wzrost dochodów podatkowych gmin na mieszkańca procent 1498,032zł 
Wzrost  

o 5% 

Ministerstwo Finansów: Wskaźniki 
dochodów podatkowych dla 

poszczególnych gmin, powiatów  
i województw 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Stan 
początkowy 

2014 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W
1

.1
. 

 

liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniach 
edukacyjnych 

sztuka 0 105 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

udział osób należących do grup defaworyzowanych 
uczestniczących w zajęciach i innych formach 

edukacji 
procent 0 35% 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

liczba organizacji korzystająca z oferty szkoleniowo-
edukacyjnej 

sztuka 0 20 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 



 
 

Strona | 3  

 

W
1

.2
. 

 

liczba uczestników imprez polegających na 
zachowaniu dziedzictwa i kształtowaniu tożsamości 

lokalnej 
sztuka 0 300 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

liczba odbiorców działań edukacyjnych związanych z 
lokalnymi zasobami 

sztuka 0 160 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

liczba odbiorców zbiorów, kolekcji, wystaw, 
opracowań, zbiorów informacji,  baz  danych,  

publikacji na temat obszarów zależnych od rybactwa 
sztuka 0 102 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

W
1

.3
. 

 
wzrost liczby osób, korzystających z wybudowanych, 

przebudowanych lub wyposażonych obiektów 
procent 

Wartość z 
wniosków o 

dofinansowanie 

wzrost  
o 30% 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

W
1

.4
. 

 

liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, 
świadczonego w biurze LGD 

sztuka 0 70 

karty udzielonego doradztwa oraz 
listy wniosków wybranych przez SGR 
do dofinansowania i mieszczące się 

w limicie środków  

liczba osób uczestnicząca w spotkaniach 
informacyjno-konsultacyjnych 

sztuka 0 650 
dokumentacja LGD związana  

z organizowanymi spotkaniami 
informacyjno-konsultacyjnymi  

liczba osób zadowolonych ze spotkań 
przeprowadzonych przez LGD 

sztuka 0 600 ankiety ewaluacyjne ze spotkań  

liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, 

produkty lokalne 
sztuka 0 1 

sprawozdanie LGD z realizacji 
projektu 

liczba projektów skierowana do następujących grup 
docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, 

młodzież, turyści, inne 
sztuka 0 1 

Sprawozdanie LGD z realizacji 
projektu 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 

Wskaźniki produktu 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Nazwa 

Je
d

n
o

st
ka

 m
ia

ry
 wartość 

p
o

cz
ąt

ko
w

a 

ko
ń

co
w

a 
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W
1

.1
.1

 1.1.1. Realizacja inicjatyw 
na rzecz integracji lokalnej 

społeczności 

organizacje 
pozarządowe 

projekt 
grantowy 

liczba inicjatyw podejmowanych na 
rzecz lokalnej społeczności sz

tu
ka

 

0 7 

lista wniosków o powierzenie grantu 
wybranych do dofinansowania i 

mieszczących się w limicie środków 
lub sprawozdania z realizacji zadania 

W
1

.1
.2

 

1.1.2. Rozwój potencjału 

NGO 

organizacje 
pozarządowe 

operacja 
własna/ 

konkurs 

liczba szkoleń i innych form 
edukacyjnych zrealizowanych w 

ramach operacji sz
tu

ka
 

0 10 

wniosek wybrany do dofinansowania 
i mieszczący się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba informacji na temat działań 
związanych z projektem 

przekazywanych dostępnymi 
kanałami komunikacji 

sz
tu

ka
 

0 50 

wniosek wybrany do dofinansowania 
i mieszczący się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

W
1

.1
.3

 

1.2.1. Popularyzacja 
dziedzictwa lokalnego 

organizacje 
pozarządowe 

projekt 
grantowy 

liczba inicjatyw  popularyzujących 
dziedzictwo lokalne obszaru   sz

tu
ka

 

0 6 

lista wniosków o powierzenie grantu 
wybranych do dofinansowania i 

mieszczących się w limicie środków 
lub sprawozdania z realizacji zadania 

liczba operacji nastawiona na 
innowacje sz

tu
ka

 

0 3 

lista wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków lub sprawozdania z 
realizacji zadania oraz karty oceny 

wniosków  

W
1

.1
.4

 1.2.2.Promowanie  
i zachowanie rybackiego 

charakteru obszaru 

organizacje 
pozarządowe, 

podmioty 
należące do 

sektora 
finansów 

publicznych 

konkurs 

liczba przedsięwzięć edukacyjnych 
związanych z lokalnymi zasobami 

morskimi i rybackimi sz
tu

ka
 

0 7 
listy wniosków wybranych przez 

SGR do dofinansowania i 
mieszczących się w limicie środków 

lub dane przekazane przez SW 
liczba przedsięwzięć polegających na  

zachowaniu lub stworzeniu 
materiałów i opracowań związanych 
z dziedzictwem kulturowym obszaru 

sz
tu

ka
 

0 4 

liczba operacji nastawiona na 
innowacje sz

tu
ka

 

0 6 

lista wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 
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W
1

.1
.5

 

1.3.1. Rozwój 
ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej  
i rekreacyjnej, zwłaszcza 

służącej integracji i edukacji 
lokalnej społeczności 

podmioty 
należące do 

sektora 
finansów 

publicznych 

konkurs 

liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury sz
tu

ka
 

0 3 listy wniosków wybranych przez 
SGR do dofinansowania i 

mieszczących się w limicie środków i 
mieszczące się w limicie środków 

lub dane przekazane przez SW 

liczba podmiotów działających  
w sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR sz

tu
ka

 

0 8 

liczba operacji nastawiona na 
innowacje sz

tu
ka

 

0 5 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków i mieszczących się w 

limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych  

i seniorów sz
tu

ka
 

0 3 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny operacji 

1
.1

.6
 

1.4.1. Koszty bieżące i 
animacja 

LGD 

Fu
n

kc
jo

n
o

w
an

ie
 i 

ak
ty

w
iz

ac
ja

 liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników LGD 

o
so

b
o

d
zi

eń
 

0 150 dokumentacja LGD związana ze 
szkoleniami dla pracowników Biura i 

organów LGD  liczba osobodni szkoleń dla organów 
LGD 

0 315 

liczba podmiotów, którym udzielono 
porad i konsultacji sz

tu
ka

 

0 800 karty udzielonego doradztwa 

liczba spotkań informacyjno-
konsultacyjnych  sz

tu
ka

 

0 65 
dokumentacja LGD związana  

z organizowanymi spotkaniami 
informacyjno-konsultacyjnymi 

W
1

.4
.2

 

1.4.2. Promowanie 
dziedzictwa rybackiego 

LGD 

P
ro

je
kt

 
w

sp
ó

łp
ra

cy
 

liczba zrealizowanych projektów 
współpracy w tym projektów 
współpracy międzynarodowej sz

tu
ka

 

0 1 
sprawozdanie LGD z realizacji 

projektu 

liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy sz

tu
ka

 

0 11 umowa LGD o współpracy 

2.0 Cel ogólny 2 Efektywne zarządzanie zasobami i rozwój gospodarczy 
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2.1 

Cele szczegółowe 

2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru 

2.2 2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego 

2.3 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 

Je
d

n
o

st
ka

 

m
ia

ry
 Stan 

początkowy 
2014r. 

Plan 
2023r. 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W.2.0 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze SGR sztuka 6965 
wzrost  
o 5% 

Główny Urząd Statystyczny.  
Bank Danych Lokalnych 

  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

Je
d

n
o

st
ka

 

m
ia

ry
 Stan 

początkowy 
2014r. 

Plan 
2023r. 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W.2.1 

 liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) sztuka 0 45 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 
 

 
liczba zatrudnionych osób należących do grup 

defaworyzowanych  (wraz z samozatrudnieniem) 
sztuka 0 18 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

 

W.2.2  
liczba obszarów chronionych objętych 

realizowanymi operacjami 
sztuka 0 1 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

 

W2.3 

 
Wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej, 

rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury 
turystycznej 

procent 0 o 30% 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 
 

 
liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej 

usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała 
wsparcie w ramach LSR 

sztuka 0 20 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 
 

 
liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych 

w ciągu roku  
sztuka 0 50 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 
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 liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) sztuka 0 20 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 
 

 
liczba zatrudnionych osób należących do grup 

defaworyzowanych (wraz z samozatrudnieniem) 
sztuka 0 9 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

 

 liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy sztuka 0 12 

sprawozdanie beneficjenta  
z realizacji operacji 

 

 liczba nowych podmiotów należących do szlaków sztuka 0 4 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 
 

 

Przedsięwzięcia 
Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

Źródło danych/sposób pomiaru 
nazwa 

je
d

n
o

st
ka

 m
ia

ry
 wartość 

p
o

cz
ąt

ko
w

a 

ko
ń

co
w

a 

W
2

.1
.1

. 2.1.1.Podejmowanie 
działalności gospodarczej  

w zakresie usług dla lokalnej 
społeczności 

mieszkańcy, 
organizacje 

pozarządowe 
konkurs 

liczba operacji polegająca 
na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
sztuka 0 22 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków lub dane przekazane 

przez SW 

liczba operacji nastawiona 
na innowacje 

sztuka 0 8 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

W
2

.1
.2

 2.1.2.Rozwijanie 
działalności gospodarczej na 

obszarze 

podmioty 
gospodarcze 

konkurs 
liczba operacji polegająca 
na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 
sztuka 0 20 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 
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liczba operacji nastawiona 
na innowacje 

sztuka 0 7 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

W
2

.1
.3

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona 
zasobów przyrodniczych 

obszaru oraz przywracanie 
stanu zniszczonych lub 
ochrona zagrożonych 

degradacją elementów 
środowiska 

organizacje 
pozarządowe, 

podmioty 
należące do 

sektora 
finansów 

publicznych, 
podmioty 

gospodarcze   

konkurs 

liczba przedsięwzięć 
polegająca na zachowaniu 

i ochronie zasobów 
przyrodniczych obszaru 

sztuka 0 2 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

W
2

.1
.4

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój  
i wyposażenie infrastruktury 

turystycznej  
i rekreacyjnej historycznie 

lub terytorialnie związanych 
z działalnością rybacką 

organizacje 
pozarządowe, 

podmioty 
należące do 

sektora 
finansów 

publicznych 

konkurs 

liczba nowych, 
przebudowanych lub 

wyposażonych obiektów 
infrastruktury 
turystycznej  

i rekreacyjno-sportowej 

sztuka 0 9 
wnioski wybrane do dofinansowania 

i mieszczące się w limicie środków 
lub dane przekazane przez SW 

liczba operacji nastawiona 
na innowacje 

sztuka 0 4 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

liczba obiektów 
infrastruktury 
turystycznej  

i rekreacyjno-sportowej 
dostosowanych do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

i seniorów 

sztuka 0 5 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 
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W
2

.1
.5

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej 
oferty turystycznej 

podmioty 
gospodarcze 

konkurs 

liczba sieci w zakresie 
usług turystycznych, które 

otrzymały wsparcie  
sztuka 0 1 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba operacji nastawiona 
na innowacje 

sztuka 0 1 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny wniosków o dofinansowanie 

W
2

.1
.6

 

2.3.3. Podejmowanie 
działalności gospodarczej  

w zakresie turystyki,  
z wykorzystaniem 

kulturowych  
i przyrodniczych zasobów 

lokalnych 

mieszkańcy, 
organizacje 

pozarządowe 
konkurs 

liczba operacji polegająca 
na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
sztuka 0 18 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba nowych miejsc 
noclegowych 

sztuka 0 10 
wnioski wybrane do dofinansowania 

i mieszczące się w limicie środków 
lub dane przekazane przez SW 

W
2

.1
.7

 

2.3.4. Podejmowanie lub 
rozwój działalności 

gospodarczej związanej  
z wodnym potencjałem 

obszaru 

mieszkańcy, 
organizacje 

pozarządowe, 
podmioty 

gospodarcze 

konkurs 

liczba przedsięwzięć 
polegających na 

podejmowaniu lub 
rozwoju działalności 

gospodarczej związanej z 
potencjałem wodnym 

sztuka 0 
7 

6 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba operacji nastawiona 
na innowacje 

sztuka 0 3 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków lub dane przekazane 
przez SW oraz karty oceny operacji 

W
2

.1
.8

 2.3.5. Rozwój istniejących 
szlaków turystycznych 

związanych z rybactwem 

organizacje 
pozarządowe 

operacja 
własna/ 
konkurs 

liczba zadań  
zrealizowanych w ramach 

operacji związanych z 
rozwijaniem szlaków 

sztuka 0 5 
wnioski wybrane do dofinansowania 

i mieszczące się w limicie środków 
lub dane przekazane przez SW 

 Cel ogólny 3 Rozwój zrównoważonego rybactwa i wykorzystanie jego potencjału 

 Cele szczegółowe 
3.1.Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru  

3.2. Zachowanie sektora rybackiego 
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Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka miary 

Stan 
początkowy 
okres 2009-

2014r. 

Plan 
2014-
2023r. 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W
3

.0
 

 
Zmniejszenie poziomu spadku liczby 

przedsiębiorstw związanych  
z branżą rybacką  

procent 4,03% do 2,5% 
Główny Urząd Statystyczny. Bank 

Danych Lokalnych 

  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

Je
d

n
o

st
ka

 
m

ia
ry

 Stan 
początkowy 

2014 rok 

Plan 
2023 rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W
3

.1
 

 

liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy sztuka 0 28 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

liczba zatrudnionych osób należących do grup 
defaworyzowanych 

sztuka 0 6 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

W
3

.2
 

 

liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy sztuka 0 6 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

liczba zatrudnionych osób należących do grup 
defaworyzowanych 

sztuka 0 2 
sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, 

produkty lokalne 
sztuka 0 1 

umowa o realizacji projektu 
współpracy 

 

liczba projektów skierowana do następujących grup 
docelowych: przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane, młodzież, turyści, inne 

 

sztuka 0 1 
umowa o realizacji projektu 

współpracy 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 
Wskaźniki produktu 

Je
d

n
o

st
ka

 m
ia

ry
 wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
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o
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w

a 

ko
ń
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w
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W
3

.2
.1

 3.1.1.Dywersyfikacja źródeł 
dochodów osób związanych 

z sektorem rybactwa 

podmioty gospodarcze 
z sektora rybackiego 

konkurs 

liczba podmiotów i osób 
fizycznych 

dywersyfikujących swoją 
działalność 

sztuka 0 
24 

22 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
sztuka 0 10 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW oraz karty 

oceny operacji 

W
3

.2
.2

 3.2.1.Rozwijanie łańcuchów 
dostaw produktów sektora 

rybackiego 

mieszkańcy, 
organizacje 

pozarządowe, 
podmioty gospodarcze 

konkurs 

liczba przedsięwzięć 
polegająca na tworzeniu 

lub rozwijaniu 
łańcuchów dostaw 

produktów rybactwa 

sztuka 0 6 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się  

w limicie środków lub dane 
przekazane przez SW 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
sztuka 0 2 

listy wniosków wybranych do 
dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków lub dane przekazane 
przez SW oraz karty oceny operacji 

W
.3

.2
.3

 

3.2.2. Wspieranie tworzenia 
łańcucha dostaw produktów 

rybackich 
LGD konkurs 

liczba zrealizowanych 
projektów współpracy  

w tym projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

sztuka 0 1 
sprawozdanie LGD z realizacji 

projektu 

liczba LGD 
uczestniczących w 

projektach współpracy 
sztuka 0 11 umowa LGD o współpracy 

Tabela 2. Matryca logiczna elementów LSR. 

Elementy analizy SWOT 

El
em

e
n

ty
 

d
ia

gn
o

zy
 

C
e

l g
łó

w
n

y 

C
el

 
sz

cz
eg

ó
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w
y 

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Oddziaływanie 
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 Rosnąca aktywność lokalnej 
społeczności (m.in. duża liczba 
organizacji pozarządowych)  

 Wąska oferta edukacyjno-kulturalna 
dla dzieci, młodzieży i seniorów 
głównie w małych wsiach 

 Wysoki poziom wykluczenia 
społecznego, wysoka stopa 
bezrobocia 

 Rozdz. 
III.3.2.3, 
3.2.1, 2.4 
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1.1.1. Realizacja 
inicjatyw na 

rzecz integracji 
lokalnej 

społeczności 

 liczba inicjatyw 
podejmowanych na rzecz 
lokalnej społeczności – 7 

 liczba osób, która wzięła 
udział w wydarzeniach 
edukacyjnych – 105 

 udział osób należących do 
grup defaworyzowanych 
uczestniczących w 
zajęciach i innych formach 
edukacji – 35% 

Wzrost 
dochodów 
podatkowych 
gmin na 
mieszkańca –  
o 5% 

 Rosnąca aktywność lokalnej 
społeczności (m.in. duża liczba 
organizacji pozarządowych) oraz 
budząca się  tożsamość lokalna 
mieszkańców 

 Słaby rozwój instytucjonalny 
organizacji pozarządowych 

 Rozdz. 
III.3.2.3., 
3.2.5, 1.2 

1.1.2. Rozwój 
potencjału 

NGO 

 liczba szkoleń i innych 
form edukacyjnych 
zrealizowanych w 
ramach operacji – 10 

  ilość informacji na temat 
działań związanych z 
projektem 
przekazywanych 
dostępnymi kanałami 
komunikacji – 50 

 liczba organizacji 
korzystająca z oferty 
szkoleniowo-edukacyjnej - 
20 

 Budząca się  tożsamość lokalna 
mieszkańców 

 Wielowiekowa tradycja Słowińców, 
rybacka i marynistyczna, bogate 
zasoby historyczne, duża liczba 
zabytków architektonicznych oraz 
rozwijająca się oferta obiektów 
muzealnych i zabytkowych 

 
Rozdz. 
III.1.2 
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1.2.1. 
Popularyzacja 
dziedzictwa 
lokalnego 

 liczba inicjatyw 
popularyzujących 
dziedzictwo lokalne 
obszaru – 6 

 liczba operacji nastawiona 
na innowacje - 3 

 liczba uczestników 
imprez polegających na 
zachowaniu dziedzictwa i 
kształtowaniu 
tożsamości lokalnej - 300 
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 Rozwinięta gospodarka rybacka, 
porty rybackie 

 Wielowiekowa tradycja Słowińców, 
rybacka i marynistyczna, bogate 
zasoby historyczne, rozwijająca się 
oferta obiektów muzealnych  
i zabytkowych 

 Niewielki udział sektora prywatnego 
i NGO w zakresie świadczenia usług 
kulturalnych, statyczność w 
przekazywaniu treści kulturalno-
edukacyjnych – niski stopień 
wykorzystania innowacyjnych form 
przekazu 

 Rozdz. 
III.2.2.3, 
3.2.3, 1.2 

 

1.2.2.Promowani
e  

i zachowanie 
rybackiego 
charakteru 

obszaru 

 liczba przedsięwzięć 
edukacyjnych związanych 
z lokalnymi zasobami 
morskimi  
i rybackimi - 7 

 liczba przedsięwzięć 
polegających na  
zachowaniu lub 
stworzeniu materiałów i 
opracowań związanych  
z dziedzictwem 
kulturowym obszaru –4 

 liczba operacji nastawiona 
na innowacje  - 6 

 liczba odbiorców działań 
edukacyjnych 
związanych związana  
z lokalnymi zasobami –
160 

 liczba odbiorców 
zbiorów, kolekcji, 
wystaw, opracowań, 
zbiorów informacji,  baz  
danych,  publikacji na 
temat obszarów 
zależnych od rybactwa –
102 

 Niedostateczny rozwój 
infrastruktury społecznej  
i sportowej w małych 
miejscowościach, w szczególności 
placówek służby zdrowia, placówek 
kulturalnych 

 Wysoki poziom wykluczenia 
społecznego, wysoka stopa 
bezrobocia 

 Rozdz. 
III.2.2.2.; 
3.2., 2.4 
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1.3.1. Rozwój 
ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej 

infrastruktury 
kulturalnej  

i rekreacyjnej, 
zwłaszcza 
służącej 

integracji i 
edukacji lokalnej 

społeczności 

 liczba operacji 
obejmujących 
wyposażenie podmiotów 
działających w sferze 
kultury - 3 

 liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR–8 

 liczba operacji nastawiona 
na innowacje – 5 

 liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
i seniorów-3 

 wzrost liczby osób 
korzystających z 
wybudowanych, 
przebudowanych lub 
wyposażonych obiektów  – 
o 30% 
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 Potencjał ludzki skupiony wokół SGR 
– liderzy lokalni, znaczna liczba 
podmiotów gospodarczych  
i organizacji działających m.in.  
w sferze usług turystycznych  
i okołoturystycznych, rybołówstwie, 
kulturze i sporcie 

 Słaba współpraca między 
podmiotami (m.in. w sektorze 
turystyki, na linii sektor rybacki – 
turystyka, w sektorze rolnictwa,  
w środowisku rybaków, hodowców) 

 Rosnąca aktywność lokalnej 
społeczności (m.in. duża liczba 
organizacji pozarządowych) oraz 
budząca się  tożsamość lokalna 
mieszkańców 

 Rozdz. 
I.3.1.-3.3., 
.2.2., 2.5, 
3.2.1, 
3.2.3, 1.2.1 
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1.4.1. Koszty 
bieżące i 
animacja 

 liczba osobodni szkoleń 
dla pracowników SGR – 
150 

 liczba osobodni szkoleń 
dla członków organów – 
315 

 liczba podmiotów, 
którym udzielono  porad 
i konsultacji – 800 

 liczba spotkań 
informacyjno – 
konsultacyjnych - 65 

 liczba osób, które 
otrzymały wsparcie po 
uprzednim udzieleniu 
indywidualnego 
doradztwa w zakresie 
ubiegania się o wsparcie 
na realizację LSR, 
świadczonego w biurze 
LGD – 70 

 liczba osób uczestnicząca 
w spotkaniach 
informacyjno-
konsultacyjnych – 650 

 liczba osób zadowolonych 
ze spotkań 
przeprowadzonych przez 
LGD - 600 

   
1.4.2. 

Promowanie 
dziedzictwa 
rybackiego 

 liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 
tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej – 1 

 liczba LGD 
uczestniczących  
w projektach współpracy 
- 11 

 liczba projektów 
wykorzystujących lokalne 
zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne, 
turystyczne, produkty 
lokalne - 1 

 liczba projektów 
skierowana do 
następujących grup 
docelowych: 
przedsiębiorcy, grupy 
defaworyzowane, 
młodzież, turyści, inne - 1 
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 Niewystarczająca ilość usług dla 
ludności, niska konkurencyjność 
firm 

 Trudność w znalezieniu 
wykwalifikowanych pracowników i 
specjalistów związana m.in.  z 
odpływem wykształconych młodych 
ludzi do dużych miast lub zagranicę 

 Wysoka stopa bezrobocia 

 
 Rozdz. 

III.2.1., 
2.2., 2.3 -
2.4 
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2.1.1.Podejmowa
nie działalności 
gospodarczej w 
zakresie usług 

dla lokalnej 
społeczności 

 liczba operacji 
polegająca na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa –22 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje –8 

 liczba utworzonych miejsc 
pracy (ogółem) –24 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych  (wraz 
z samozatrudnieniem) –5 

Wzrost liczby 
podmiotów 
gospodarczyc
h na obszarze 
SGR – o 5% 

 Niewystarczająca ilość usług dla 
ludności, niska konkurencyjność 
firm 

 Wysoki poziom wykluczenia 
społecznego, wysoka stopa 
bezrobocia 

 Sezonowość, w szczególności  
w sektorze turystycznym – 
uzależnienie oferty od pogody  
i pory roku, niestabilne zatrudnienie 

 Niska innowacyjność oferty 
kulinarnej i noclegowej, mała 
aktywność i brak pomysłów wśród 
kwaterodawców 

 Rozdz. 
III.3.2.2. 

2.1.2.Rozwijanie 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze 

 liczba operacji 
polegająca na rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa –20 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje –8 

 liczba utworzonych miejsc 
pracy (ogółem) –21 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych –13 

 Brak zagospodarowania wód 
odpadowych z gospodarstw rolnych 
i zakładów gospodarczych oraz  
osadów z hodowli ryb  

 Mała liczba urządzeń służących do 
oczyszczania wód  
wykorzystywanych w hodowli ryb,  
a także niewielka liczba inwestycji  
i infrastruktury przyczyniającej się 
do ochrony środowiska  urządzeń 
fotowoltaicznych refulacji akwenów 
wodnych) 

 Braki w oznakowaniu rezerwatów  
i innych terenów objętych ochroną 

Rozdz. 
III.2.2.3, 1.1 
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2.2.1.Zachowani
e  

i ochrona 
zasobów 

przyrodniczych 
obszaru oraz 
przywracanie 

stanu 
zniszczonych lub 

ochrona 
zagrożonych 
degradacją 
elementów 
środowiska 

 liczba przedsięwzięć 
polegająca na 
zachowaniu i ochronie 
zasobów przyrodniczych 
obszaru – 2 

 liczba obszarów 
chronionych objętych 
realizowanymi operacjami 
– 1 



 
 

Strona | 16  

 

 Sezonowość, w szczególności  
w sektorze turystycznym – 
uzależnienie oferty od pogody  
i pory roku 

 Słabo rozwinięta oferta turystyki 
aktywnej i oferta uprawiania 
sportów wodnych 

 Słabo wykorzystany potencjał 
turystyki morskiej 

Rozdz. III. 
2.2.1.; 
3.2.3. 
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2.3.1. Tworzenie, 
rozwój  

i wyposażenie 
infrastruktury 
turystycznej  

i rekreacyjnej 
historycznie lub 

terytorialnie 
związanych z 
działalnością 

rybacką 

 liczba nowych, 
przebudowanych lub 
wyposażonych obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjno-sportowej – 
9 

 liczba  obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjno-sportowej 
dostosowanych do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych i 
seniorów – 5 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje – 4 

 wzrost liczby osób 
korzystających ze 
stworzonej, rozwiniętej 
lub wyposażonej 
infrastruktury turystycznej 
– o 30% 

 Brak wspólnej marki  
i niedostatecznie rozwinięte 
narzędzia promocyjne, brak 
sieciowych punktów IT wraz z siecią 
sprzedaży produktów regionalnych 

 Niska innowacyjność oferty 
kulinarnej i noclegowej, mała 
aktywność i brak pomysłów wśród 
kwaterodawców 

Rozdz. 
III.2.2.1. 

2.3.2. Rozwój 
kompleksowej 

oferty 
turystycznej 

 liczba sieci w zakresie 
usług turystycznych, 
które otrzymały wsparcie 
– 1 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje - 1 

 liczba osób, które 
skorzystały z więcej niż 
jedna usługi turystycznej 
objętej siecią, która 
otrzymała wsparcie  
w ramach LSR – 20 

 Walory przyrodnicze (lasy, morze, 
bioróżnorodność, rzeki, jeziora, 
mikroklimat) stanowią wyjątkowy 
potencjał rozwoju turystyki 
aktywnej (np. rowerowej  
i kajakowej), wypoczynkowej, 
uzdrowiskowej i przyrodniczej 

 Słabo rozwinięta oferta turystyki 
aktywnej i oferta uprawiania 
sportów wodnych 

Rozdz. 
III.2.2.1.; 

3.2.4., 
1.1 

2.3.3. 
Podejmowanie 

działalności 
gospodarczej  

w zakresie 
turystyki,  

z 
wykorzystaniem 

kulturowych i 
przyrodniczych 

 liczba operacji 
polegająca na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa – 18 

 liczba nowych miejsc 
noclegowych - 10 

 liczba osób, które 
skorzystały z miejsc 
noclegowych w ciągu roku 
- 50 

 liczba utworzonych miejsc 
pracy (ogółem)–20 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych (wraz 
z samozatrudnieniem) - 3 



 
 

Strona | 17  

 

zasobów 
lokalnych 

 Słabo wykorzystany potencjał 
turystyki morskiej, a także 
niedostateczna oferta połowu ryb 
na zbiornikach śródlądowych 

 Słabo rozwinięta oferta turystyki 
aktywnej i oferta uprawiania 
sportów wodnych 

 Kształtowanie wizerunku obszaru 
jako zagłębia kultury rybackiej i 
sportów wodnych oraz promocja 
jego walorów kulturowo-
przyrodniczych w kraju i zagranicą 

Rozdz. 
III.2.2.1., 

3.2.4 

2.3.4. 
Podejmowanie 

lub rozwój 
działalności 

gospodarczej 
związanej  
z wodnym 

potencjałem 
obszaru 

 liczba przedsięwzięć 
polegających na 
podejmowaniu lub 
rozwoju działalności 
gosp. związanej z 
potencjałem wodnym-76 
 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje - 3 

 liczba utworzonych lub 
utrzymanych miejsc pracy 
– 12 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych-6 

 Słaba współpraca między 
podmiotami (m.in. w sektorze 
turystyki, na linii sektor rybacki – 
turystyka, w sektorze rolnictwa,  
w środowisku rybaków, hodowców) 

 Zainteresowanie społeczeństwa 
zdrowym trybem życia i zdrowym 
odżywianiem, wzrost spożycia ryb, 
zainteresowanie produktami 
lokalnymi i regionalnymi 

Rozdz. 
III.2.2. 

  

2.3.5. Rozwój 
istniejących 

szlaków 
turystycznych 

związanych  
z rybactwem 

 liczba zadań  
zrealizowanych  
w ramach operacji 
związanych  
z rozwijaniem szlaków - 5 

 liczba nowych podmiotów 
należących do szlaków – 4 
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 Brak innowacyjnych, różnorodnych 
pomysłów na dywersyfikację 
działalności gospodarczej w 
sektorze rybackim 

 Potencjał floty rybackiej na obszarze 
- uniwersalne jednostki połowowe 
umożliwiające różnorodną 
działalność połowową 

Rozdz. 
III.2.2.3 
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3.1.1.Dywersyfik
acja źródeł 

dochodów osób 
związanych  
z sektorem 
rybactwa 

 liczba podmiotów  
i osób fizycznych 
dywersyfikujących swoją 
działalność lub miejsce 
pracy –24 22 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacje - 10 

 liczba utworzonych lub 
utrzymanych miejsc pracy 
– 28 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych -6 

Zmniejszenie 
poziomu 
spadku liczby 
przedsiębiors
tw 
związanych z 
branżą 
rybacką–do 
2% 

 Rozwinięta gospodarka rybacka, 
porty rybackie 

 Potencjał floty rybackiej na obszarze 
- uniwersalne jednostki połowowe 
umożliwiające różnorodną 
działalność połowową 

 Zmodernizowane zakłady 
przetwórstwa rybnego generujące 
znaczną liczbę miejsc pracy 

 Modernizowane gospodarstwa 
rybackie i wykwalifikowana kadra 

 Zainteresowanie społeczeństwa 
zdrowym trybem życia i zdrowym 
odżywianiem, wzrost spożycia ryb, 
zainteresowanie produktami 
lokalnymi i regionalnymi 

Rozdz. 
III.2.2.3, 

2.2.4 

3
.2
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3.2.1.Rozwijanie 
łańcuchów 

dostaw 
produktów 

sektora 
rybackiego 

 liczba przedsięwzięć 
polegająca na tworzeniu 
lub rozwijaniu 
łańcuchów dostaw 
produktów rybactwa  - 6 

 liczba operacji 
nastawiona na 
innowacyjność – 2 

 liczba utworzonych lub 
utrzymanych miejsc pracy 
– 6 

 liczba zatrudnionych osób 
należących do grup 
defaworyzowanych-2 

 Brak innowacyjnych, różnorodnych 
pomysłów na dywersyfikację 
działalności gospodarczej w 
sektorze rybackim 

 Potencjał floty rybackiej na 
obszarze - uniwersalne jednostki 
połowowe umożliwiające 
różnorodną działalność połowową 

 Słabo wykorzystany potencjał 
turystyki morskiej, a także 
niedostateczna oferta połowu ryb 
na zbiornikach śródlądowych 

Rozdz. 
III.2.2.3, 

2.2.1, 3.2.4 
 

3.2.2. Wspieranie 
tworzenia 

łańcucha dostaw 
produktów 
rybackich 

 liczba zrealizowanych 
projektów współpracy w 
tym projektów 
współpracy 
międzynarodowej - 1 

 liczba LGD 
uczestniczących w 
projektach współpracy -
11 

 liczba projektów 
wykorzystujących lokalne 
zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne, 
turystyczne, produkty 
lokalne – 1 

 liczba projektów 
skierowana do 
następujących grup 
docelowych: 
przedsiębiorcy, grupy 
defaworyzowane, 
młodzież, turyści, inne - 1 

 



 
 

Strona | 19  

 

 Plan działania 

CEL OGÓLNY nr 1 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Progra
m 

Poddziałanie
/ zakres 

Programu 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Razem 
wartość 
wskaźnik

ów 

Razem 
planowa

ne 
wsparci
e w PLN 

Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie aktywności mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

Przedsięwzięcie 
1.1.1.        

Realizacja 
inicjatyw na 

rzecz integracji 
lokalnej 

społeczności 

liczba inicjatyw 
podejmowanyc

h na rzecz 
lokalnej 

społeczności 

0 0 0 7 sztuk 100 100 000 0 100 0 7 sztuk 100000 PROW 
Projekt 

grantowy 

Przedsięwzięcie 
1.1.2.           

Rozwój 
potencjału 

NGO  

liczba szkoleń i 
innych form 

edukacyjnych 
zrealizowanych 

w ramach 
operacji  

10 
sztuk 

100 

50 000 

0 100 

0 

0 100 

0 

10 sztuk 

50 000 PROW 
Realizacja 

LSR 

ilość informacji 
na temat 
działań 

związanych z 
projektem 

przekazywanyc
h dostępnymi 

kanałami 
komunikacji  

50 
sztuk 

100 0 100 0 100 50 sztuk 

Razem cel szczegółowy 1.1.     50 000     100 000     0   150 000     

Cel szczegółowy 1.2. Zachowanie dziedzictwa i kształtowanie tożsamości lokalnej 

Przedsięwzięcie 
1.2.1. 

Popularyzacja 

liczba inicjatyw  
popularyzującyc

h dziedzictwo 
lokalne obszaru  

6 sztuk 100 60 000 0 100 0 0 100 0 6 sztuk 60 000 PROW 
projekt 

grantowy 
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dziedzictwa 
lokalnego  

liczba 
operacji  nasta

wiona na 
innowacje 

3 sztuki 100 0 100 0 100 3 sztuki 

Przedsięwzięcie 
1.2.2.  

Promowanie i 
zachowanie 
rybackiego 
charakteru 

obszaru 
 

liczba 
przedsięwzięć 
edukacyjnych 

związanych 
związana z 
lokalnymi 
zasobami 
morskimi i 
rybackimi  

0 0 

0 

3 sztuki 
1 

sztuka 

43 
14 

100 000 
 

4 sztuki 
6 sztuk 

100 

300 000 
 

7 sztuk 

400 000 RYBY 
Realizacja 

LSR 

liczba 
przedsięwzięć 

polegających na  
zachowaniu lub 

stworzeniu 
materiałów i 
opracowań 

związanych z 
dziedzictwem 
kulturowym 

obszaru 

0 0 0 0 4 sztuki 100 4 sztuki 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
0 0 

2 sztuki 
1 

sztuka 

33 
17 

4 sztuki 
5 sztuk 

100 6 sztuk 

Razem cel szczegółowy 1.2.     60 000     100 000     300 000   460 000     

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Przedsięwzięcie 
1.3.1.                

Rozwój 
ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej 

infrastruktury 
kulturalnej i 
rekreacyjnej, 

zwłaszcza 
służącej 

liczba operacji 
obejmujących 
wyposażenie 
podmiotów 

działających w 
sferze kultury 

1 
sztuka 

33 

600 000 

0 33 

300 000 

2 sztuki 100 

1 500 
000 

3 sztuki 

2 400 
000 

PROW 
Realizacja 

LSR 
liczba 

podmiotów 
działających w 
sferze kultury, 

2 sztuki 25 
1 

sztuka 
38 5 sztuk 100 8 sztuk 
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integracji i 
edukacji lokalnej 

społeczności 

które otrzymały 
wsparcie w 

ramach 
realizacji LSR  

liczba obiektów 
dostosowanych 

do potrzeb 
osób 

niepełnosprawn
ych i seniorów 

0 0 
1 

sztuka 
33 2 sztuki 100 3 sztuki 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 

1 
sztuka 

20 
1 

sztuka 
40 3 sztuki 100 5 sztuk 

Razem cel szczegółowy 1.3.     600 000     300 000     
1 500 
000 

  
2 400 
000 

    

Cel szczegółowy 1.4. Wzmacnianie trójsektorowej współpracy w ramach partnerstwa lokalnego   

Przedsięwzięcie 
1.4.1.  Koszty 

bieżące i 
animacja 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 

pracowników 

50 
osobod

ni 
33 

1 150 
000 

55 
osobod

ni 
70 

925 000 

45 
osobod

ni 
100 

775 000 

150 
osobodni 

 
2 850 
000 

RYBY 
Funkcjonow

anie i 
aktywizacja 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 
członków 
organów  

150 
osobod

ni 
48 

150 
osobod

ni 
95 

15 
osobod

ni 
100 

315 
osobodni 

Liczba 
podmiotów, 

którym 
udzielono  

porad i 
konsultacji 

350 
sztuk 

44 
350 

sztuk 
88 

100 
sztuk 

100 
800 

sztuk 

Liczba spotkań 
informacyjno – 
konsultacyjnych 

21sztu
k 

32 
30 

sztuk 
78 

14 
sztuk 

100 65 sztuk 

1.4.2. 
Promowanie 
dziedzictwa 
rybackiego 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w 
tym projektów 

współpracy 

1/3 
sztuki 

33 80 000 
2/3 

sztuki 
100 

 
134 800 

0 100 0 1 sztuka 
 

214 800 
RYBY 

Realizacja 
LSR 
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międzynarodow
ej 

Liczba LGD 
uczestniczących 

w projekcie 
0 0 

11 
sztuk 

100 0 100 11 sztuk 

Razem cel szczegółowy 1.4.     
1 230 
000 

    
1 059 
800 

    775 000   
3 064 
800 

    

Razem cel ogólny 1     
1 940 
000 

    
1 559  

800 
    

2 575 00
0 

  
6 074 
800 

    

CEL OGÓLNY nr 
2:        

EFEKTYWNE 
ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI I 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Progra
m 

Poddziałanie
/ zakres 

Programu 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Razem 
wartość 
wskaźnik

ów 

Razem 
planowa

ne 
wsparci
e w PLN 

Cel szczegółowy 2.1. Tworzenie i rozwój działalności, w szczególności opartych o zasoby, kulturę i specyfikę obszaru 

Przedsięwzięcie 
2.1.1. 

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej w 
zakresie usług 

dla lokalnej 
społeczności 

liczba operacji 
polegająca na 

utworzeniu 
nowego 

przedsiębiorstw
a  

10 
sztuk 

45 

600 000 

1 
sztuka 

50 

60 000 

11 
sztuk 

100 

660 000 

22 sztuki 
1 320 
000 

PROW 
Realizacja 

LSR 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
3 sztuki 38 0 38 5 sztuk 100 8 sztuk 

Przedsięwzięcie 
2.1.2.    

Rozwijanie 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze 

liczba operacji 
polegająca na 

rozwoju 
istniejącego 

przedsiębiorstw
a  

10 
sztuk 

50 
2 100 
000 

7 sztuk 85 

930 000 

3 sztuk 100 

640 000 

20 sztuk 
3 670 
000 

PROW 
Realizacja 

LSR 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
4 sztuki 67 

1 
sztuka 

83 
1 

sztuka 
100 6 sztuk 

Razem cel szczegółowy 2.1.     
2 700 
000 

    990 000     
1 300 
000 

  
4 990 
000 

    

Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego 
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Przedsizięcie 
2.2.1.        

Zachowanie i 
ochrona 
zasobów 

przyrodniczych 
obszaru oraz 
przywracanie 

stanu 
zniszczonych lub 

ochrona 
zagrożonych 
degradacją 
elementów 
środowiska  

liczba 
przedsięwzięć 
polegająca na 
zachowaniu i 

ochronie 
zasobów 

przyrodniczych 
obszaru  

0 0 0 
1 

sztuka 
0 sztuk 

50 
0 

300 000 
1 

sztuka 
2 sztuki 

100 300 000 2 sztuki 600 000 RYBY 
Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 2.2.     0     300 000     300 000   600 000     

Cel szczegółowy 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i różnorodności turystycznej obszaru 

Przedsizięcie 
2.3.1.         

Tworzenie, 
rozwój i 

wyposażenie 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

historycznie lub 
terytorialnie 
związanych z 
działalnością 

rybacką 

liczba nowych, 
przebudowanyc

h lub 
wyposażonych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjno-

sportowej 

0 0 

0 

3 sztuki 
0 

33 
0 

900 000 
 

6 sztuk 
9 sztuk 

100 

1 800 00
0 
 

9 sztuk 

2 700 
000 

RYBY 
Realizacja 

LSR 

liczba  obiektów 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjno-

sportowej 
dostosowanych 

do potrzeb 
osób 

niepełnosprawn
ych i seniorów 

0 0 
2 sztuki 

0 
40 
0 

3 sztuki 
5 sztuk 

100 5 sztuk 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
0 0 

1 
sztuka 

0 

25 
0 

3 sztuki 
4 sztuki 

100 4 sztuki 
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Przedsięwzięcie 
2.3.2.          

Rozwój 
kompleksowej 

oferty 
turystycznej 

liczba sieci w 
zakresie usług 
turystycznych, 

które otrzymały 
wsparcie  

0 0 

0 

0 0 

0 

1 
sztuka 

100 

200 000 

1 sztuka 

200 000 PROW 
Realizacja 

LSR 
liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 
0 0 0 0 

1 
sztuka 

100 1 sztuka 

Przedsięwzięcie 
2.3.3. 

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej w 
zakresie 

turystyki, z 
wykorzystaniem 

kulturowych i 
przyrodniczych 

zasobów 
lokalnych 

liczba operacji 
polegająca na 

utworzeniu 
nowego 

przedsiębiorstw
a  

10 
sztuk 

56 

600 000 

8 sztuk 100 

480 000 

0 
0 
 

0 

18 sztuk 

1 080 
000 

PROW 
Realizacja 

LSR 

liczba nowych 
miejsc 

noclegowych  
6 sztuk 60 4 sztuki 100 0 

0 
 

10 sztuk 

Przedsięwzięcie 
2.3.4. 

Podejmowanie 
lub rozwój 
działalności 

gospodarczej 
związanej z 

wodnym 
potencjałem 

obszaru 

liczba 
przedsięwzięć 

polegających na 
podejmowaniu 

lub rozwoju 
działalności 

gospodarczej 
związanej z 

potencjałem 
wodnym 

3 sztuki 
2 sztuki 

43 
33 

600 000 

4 sztuki 
0 

100 
33 

1 000  
000 

0 
4 sztuki 

0 
100 

 
0 

1 258 
466 

7 sztuk 
6 sztuk 

1 600 
000 

RYBY 
Realizacja 

LSR 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 

1 
sztuka 

33 
2 sztuki 

0 
100 
33 

0 
2 sztuki 

0 
100 

3 sztuki 

Przedsięwzięcie 
2.3.5.          

Rozwój 
istniejących 

szlaków 
turystycznych 

liczba zadań  
zrealizowanych 

w ramach 
operacji 

związanych z 

2 sztuki 40 20 000 2 sztuki 80 20 000 
1 

sztuka 
100 10 000 5 sztuk 50 000 

RYBY 
 

Realizacja 
LSR 
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związanych z 
rybactwem 

rozwijaniem 
szlaków 

Razem cel szczegółowy 2.3.     
1 

220 000 
    

2 400  
000 

    
2 010 
 000 

  
5 630 
000 

    

Razem cel ogólny 2     
3 

920 000 
    

3 690  
000 

    
3 610  

000 
  

11 220 
000 

    

CEL OGÓLNY nr 3                
ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻO
NEGO 

RYBACTWA I 
WYKORZYSTANI

E JEGO 
POTENCJAŁU  

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 

Progra
m 

Poddziałanie
/ zakres 

Programu 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Wartoś
ć z 

jednost
ką 

miary 

% 
realizacji 
wskaźnik

a 
narastaj

ąco 

Planowa
ne 

wsparci
e w PLN 

Razem 
wartość 
wskaźnik

ów 

Razem 
planowa

ne 
wsparci
e w PLN 

Cel szczegółowy 3.1. Wykorzystanie rybackiego potencjału obszaru  

Przedsięwzięcie 
3.1.1. 

Dywersyfikacja 
źródeł dochodów 
osób związanych 

z sektorem 
rybactwa 

liczba 
podmiotów i 

osób fizycznych 
dywersyfikujący

ch swoją 
działalność lub 
miejsce pracy  

7 sztuk 
5 sztuk 

29 
23 

2 
100 000 

 
12 

sztuk 
0 

79 
23 

2 700  
000 

5 sztuk 
17 

sztuk 
100 

1 281  
200 

24 sztuki 
22 sztuki 

6 081 
200 

RYBY 
Realizacja 

LSR 

liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje  

3 sztuki 
1 

sztuka 

30 
10 

5 sztuk 
0 

80 
10 

2 sztuki 
9 sztuk 

100 10 sztuk 

Razem cel szczegółowy 3.1.     
2 

100 000 
  

2 700 
 000 

  
1 281  

200 
  

6 081 
200 

    

Cel szczegółowy 3.2. Zachowanie sektora rybackiego 

Przedsięwzięcie 
3.2.1.        

Rozwijanie 
łańcuchów 

dostaw 
produktów 

sektora 
rybackiego 

liczba 
przedsięwzięć 
polegająca na 
tworzeniu lub 

rozwijaniu 
łańcuchów 

dostaw 
produktów 
rybactwa  

3 sztuki 
1 

sztuka 

50 
17 

500 000 
2 sztuki 

0 
83 
17 

400 000 
1 

sztuka 
5 sztuk 

100 
 

200 000 
6 sztuk 

1 100 
000 

RYBY 
Realizacja 

LSR 
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liczba operacji 
nastawiona na 

innowacje 

1 
sztuka 

50 
1 

sztuka 
0 

100 000 
50 

0 
1szuka 

100 2 sztuki 

Przedsięwzięcie 
3.2.2. Wspieranie 

tworzenia 
łańcucha dostaw 

produktów 
rybackich 

liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w 
tym projektów 

współpracy 
międzynarodow

ej 

1sztuka 100 

70 000 

0 100 

0 

0 100 

0 

1 sztuka 

70 000 RYBY 
Realizacja 

LSR 

liczba LGD 
uczestniczących 

w projektach 
współpracy 

11 
sztuk 

100 0 100 0 100 11 sztuk 

Razem cel szczegółowy 3.2.     570 000     400 000     200 000   
1 170 
000 

    

Razem cel ogólny 3     
2 670 00

0 
    

3 100 00
0 

    
1 

481 200 
  

7 251 
200 

    

Razem LSR 
    

8 530 
000     

8 349 
000     

7 666 
200   

24 546 
000     

Razem planowane wsparcie  na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja 
LSR PROW 

6 070 
000 

68 

Razem planowane wsparcie  na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja 
LSR RYBY 

8 781 
200 

69 
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 Plan komunikacji 

1. Analiza potrzeb 

Analiza potrzeb i problemów komunikacyjnych wykonana została na podstawie dotychczasowej wiedzy, doświadczeń 
oraz bogatego materiału statystycznego opartego o przeprowadzone badania ankietowe (nt. jakości usług doradczych 
i szkoleniowych, znajomości i oceny celów strategicznych i kryteriów wyboru przez SGR, procesu wyboru projektów 
do dofinansowania, oceny wizerunku SGR, SGR w mediach, opinii o stronie www SGR, oceny pracowników biura i 
jakości ich pracy, wizerunku Zarządu, preferowanych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez SGR, wpływu 
członków na funkcjonowanie SGR), spotkania, sporządzone raporty i inne dokumenty gromadzone przez SGR w 
okresie jej działalności w latach 2009-2015. 

2. Formy prowadzonych działań: 

Formy: statystyki odwiedzin strony internetowej SGR analizowane 1 x na kwartał, badania ankietowe 
przeprowadzane 1 x na rok, niemal 2 tysiące przeprowadzonych konsultacji, blisko 20 spotkań informacyjno-
doradczych dla ponad 200 uczestników, ponad 20 przeprowadzonych szkoleń dla niemal 340 uczestników. 
Za kluczowe do opracowania Planu Komunikacji przyjęto wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez niezależny podmiot 
zewnętrzny w okresie grudzień 2013 - styczeń 2014, czyli po realizacji przez SGR większości działań związanych z 
wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (wyniki dostępne na 
http://sgr.org.pl/O-nas/Dokumenty).  
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz po merytorycznej analizie efektywności działań prowadzonych 
dotychczas przez SGR można wskazać następujące problemy występujące w procesach komunikacji: 

‒ brak zaangażowania społeczności lokalnej w zakresie obustronnej wymiany informacji (relacje „my”-„oni”, 
brak poczucia współodpowiedzialności) 

‒ zbyt mała znajomość rzeczywista marki SGR  
‒ brak zaufania do SGR wynikający głównie z niewłaściwego jej postrzegania (czyli tylko w kategoriach 

dystrybutora środków finansowych) 
‒ niewystarczające nasycenie informacyjno-promocyjne  
‒ niedokładne rozeznanie potrzeb grup docelowych 
‒ brak przejrzystości, jasności, prostoty przekazów 
‒ niepełne wykorzystanie możliwości internetowej witryny własnej oraz gmin należących do Stowarzyszenia 

W kontekście zdiagnozowanych problemów, niezbędne jest stworzenie takiego Planu Komunikacji, który  
z jednej strony uwzględniał będzie jasny i zrozumiały przekaz skierowany do odpowiednio zdefiniowanych grup 
odbiorców z możliwością uzyskania komunikatu zwrotnego, z drugiej natomiast właściwego w czasie, miejscu  
i formie nasycenia informacyjnego odpowiadającego rzeczywistym potrzebom grup docelowych. 

3. Cele Planu Komunikacji 

Poniżej sformułowane zostały kluczowe cele Planu Komunikacji, których określenie wynika bezpośrednio  
z przeprowadzonej analizy obszaru SGR.  

Tabela 3. Cele realizacji planu komunikacji 

CEL GŁÓWNY 

WZROST ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ROZWÓJ OBSZARU 

CELE SZCZEGÓŁOWE CELE OPERACYJNE 

 Zbudowanie wizerunku SGR jako znanej, skutecznej 
i godnej zaufania instytucji wspierającej rozwój 
obszaru. 

 Podniesienie poziomu wiedzy interesariuszy na 
temat możliwości rozwoju, zmian, budowania 
nowych aktywności i wykorzystania szans 
wynikających z LSR. 

 Zbudowanie zainteresowania ofertą SGR  
i zachęcenie do udziału w proponowanych 
projektach, ze szczególnym uwzględnieniem grup 
zmarginalizowanych i defaworyzowanych. 

 Bieżące informowanie o działalności SGR  
i realizacji zapisów LSR. 

 Budowanie dobrych relacji z grupami docelowymi 
oraz otoczeniem. 

 Bieżące promowanie zasad i kryteriów udzielania 
wsparcia z budżetu LSR. 

 Prowadzenie otwartej i dwukierunkowej 
komunikacji na wszystkich obszarach 
występowania adresatów. 

 Inspirowanie do aktywności m.in. poprzez 
prezentację dobrych praktyk. 

4. Wskaźniki 

Cel szczegółowy 1: 
Zbudowanie wizerunku SGR jako znanej, skutecznej i godnej zaufania instytucji wspierającej rozwój obszaru. 
Wskaźnik A: Liczba pozytywnych lub neutralnych publikacji w mediach i sieci internetowej w czasie 6 miesięcy. 
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Wskaźnik B: Znajomość rzeczywista SGR wśród ankietowanych osób wyrażona procentowo, badanie przeprowadzane 
trzykrotnie wg. harmonogramu, próba reprezentatywna dla populacji w obszarze działania SGR, dobór próby i 
metodyka dostosowana do uwarunkowań lokalnych. 
Cel szczegółowy 2: 
Podniesienie poziomu wiedzy interesariuszy na temat możliwości rozwoju, zmian, budowania nowych aktywności i 
wykorzystania szans wynikających z LSR. 
Wskaźnik C: Ilość osób biorących udział w spotkaniach, konsultacjach, poradach, zapytaniach, wyjaśnieniach w czasie 
6 miesięcy. 
Wskaźnik D: Ankieta satysfakcji z uzyskanych informacji wyrażona procentowo, do wypełnienia przez uczestników 
spotkań, konsultacji itp. 
Cel szczegółowy 3: 
Zbudowanie zainteresowania ofertą SGR i zachęcenie do udziału w proponowanych projektach ze szczególnym 
uwzględnieniem grup zmarginalizowanych i defaworyzowanych. 
Wskaźnik E: Ilość złożonych wniosków o wsparcie w okresie konkursowym, czyli w okresie 2016-2020. Badanie 
wskaźnika 1 x rok. 
Wskaźnik F: Ilość podpisanych umów dofinansowanych wniosków liczona narastająco.   
Realizacja celu głównego w skali 0-10: 
Ocena realizacji celu głównego dokonywana przez koordynatorów SGR 1 x rok. 
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Tabela 4. Wskaźniki 

Cel: start 
30.06 
2016 

31.12 
2016 

30.06 
2017 

31.12 
2017 

30.06. 
2018 

31.12 
2018 

30.06 
2019 

31.12 
2019 

30.06 
2020 

30.12 
2020 

30.06 
2021 

31.12 
2021 

30.06 
2022 

31.12 

2022 

30.06 
2023 

31.12 
2023 

Nr 1: 
Zbudowanie 
wizerunku SGR 

A=0 
B=10

% 

A=0 
 

A=8 
 

A=8 
 
 

A=10 
 
 

A=8 
B=20

% 
 

A=7 
 

A=6 
 
 

A=8 
 
 

A=7 
 
 

A=8 A=7 A=7 
 
 

A=8 
B=25

% 

A=8 
B=25

% 

A=8 
B=25

% 

A=8 
B=25

% 

Nr 2: 
Podniesienie 
poziomu 
wiedzy 
interesariuszy 

C=0 
D=0 

C=30 
D=75

% 

C=100 
D=75

% 

C=100 
D=75

% 

C=100 
D=75

% 

C=100 
D=75

% 

C=100 
D=75

% 

C=75 
D=75

% 

C=65 
D=75

% 

C=60 
D=75

% 

C=50 
D=75

% 

C=40 
D=75

% 

C=30 
D=75

% 

C=20 
D=75

% 

C=20 
D=75

% 

C=20 
D=75

% 

C=20 
D=75

% 

Nr 3: 
Zbudowanie 
zainteresowani
a ofertą SGR 

E=0 
F=0 

 
E=31 
F=0 

 
E=35 
F=3 

 
E=9 

F=51 
 

E=30 
F=58 

 
E= 12 
F=78 

 
E=11 

F= 100 
E= 21 

 
E= 21 
F=103 

E= 21 
 

`1 

Realizacja celu 
głównego w 
skali 0-10 

2  4  6  7  8  8  9    10 

 

5. Działania komunikacyjne i środki przekazu 

SGR wspiera rozwój obszaru, rozwój mieszkańców i rozwój przedsiębiorstw. Z tego przesłania bierze się hasło promocyjne wykorzystywane w realizacji Planu Komunikacji 
WSPIERAMY ROZWÓJ: 

 Wspieranie rozwoju odbywa się poprzez edukowanie, informowanie, doradztwo oraz poprzez przeprowadzanie konkursów na dofinansowanie pomysłów, projektów, 
przedsięwzięć. 

 SGR jest aktywnym animatorem różnorodnych i ciekawych przedsięwzięć, działa nowocześnie dbając jednocześnie o kultywowanie tradycji regionu i poszanowanie 
historii. Chętnie współpracuje z każdym, kto chce być aktywny i działać na rzecz rozwoju. 

 SGR inspiruje, wspiera, promuje, rozwija szczególnie te pomysły, które dotyczą obszarów morskich, jezior i rzek, rybołówstwa, rybactwa, turystyki morskiej, dziedzictwa 
kulturowego regionu, ochrony środowiska naturalnego i działań proekologicznych. 

Wszystkie ujęte w Planie Komunikacji działania i przyporządkowane im środki przekazu zostały tak pomyślane, aby realizacja każdego z nich zwielokrotniała efekt i miała wpływ 
na osiąganie więcej niż jednego celu.  
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6. Zakładane działania komunikacyjne 
a. Wykorzystanie mediów tradycyjnych 

‒ Artykuły w prasie lokalnej – nieodpłatne, na bazie przygotowanych materiałów prasowych, jako efekt 
konferencji prasowej, animowanych wywiadów i prezentacji dobrych praktyk, prezentujące problematykę 
LSR w sposób jasny i zrozumiały, odwołujące się do dotychczasowych osiągnięć i wskazujące możliwości w 
nowym okresie programowania 2016-2020, publikowane na łamach 1-2 najpoczytniejszych tytułów w 
regionie. W okresie I połowy 2016 roku raz na kwartał, potem przynajmniej raz w miesiącu. W I połowie 
2016r. i od 2021r. min. raz na kwartał, w pozostałym okresie raz w miesiącu. 

‒ Publikacje w radiu i TV regionalnych – nieodpłatne audycje, rozmowy, wywiady, prezentacje, animowane na 
bazie przygotowanych materiałów prasowych, jako efekt konferencji prasowej, prezentujące problematykę 
LSR w sposób jasny i zrozumiały, odwołujące się do dotychczasowych osiągnięć i wskazujące możliwości w 
nowym okresie programowania 2016-2020. Materiały do emisji przesyłane będą do mediów minimum 1x na 
kwartał. 

‒ Konferencja prasowa „na starcie” dla mediów regionu – spotkanie z dziennikarzami, w celu zaprezentowania 
nowych możliwości jakie niesie ze sobą LSR, przekazanie materiałów i gadżetów, wzmocnienie lub 
zbudowania relacji, nawiązania współpracy, odświeżenia bazy kontaktowej. Zorganizowana w siedzibie SGR 
w terminie: „na starcie”, tj. po uruchomieniu środków z perspektywy finansowej 2016-2020. 

‒ Komunikaty nadawane przez pasmo morskie VHS – umożliwiają dotarcie bezpośrednio do środowiska 
rybackiego z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi LSR. Wykorzystanie tego kanału według potrzeb. 

b. Wykorzystanie Internetu 
‒ Dedykowane podstrony własnej witryny Internetowej – rozbudowanie witryny internetowej SGR o 

podstrony dedykowane tylko działaniom związanym z realizacją LSR, wyraźnie oznaczonych i 
wyodrębnionych, z zawsze aktualnym serwisem informacyjnym, linkami do dokumentów, materiałów, 
prezentacji, kontaktem konsultacyjnym, promocją skrzynki e-mailowej, relacjami wydarzeń. 

‒ Komunikaty na witrynach gmin należących do SGR – korzystając z dobrych relacji z władzami 6 gmin  
z obszaru działania SGR, umieszczanie na witrynach tychże, komunikatów-informacji odnoszących się do 
prowadzonych działań, zawsze z linkiem do dedykowanych podstron witryny SGR. 

‒ Artykuły na portalach internetowych – krótkie, wyraziste, atrakcyjne wizualnie artykuły tematyczne, 
lokowane w serwisach internetowych zarówno tych automatycznych jak i  informacyjnych dzięki dobrym 
relacjom z ich wydawcami. 

‒ Newsletter SGR – elektroniczny kwartalnik informujący o działaniach podejmowanych przez SGR, rozsyłany 
do subskrybentów. W I połowie 2016 potrzebna jest promocja zapisów do Newslettera przy okazji innych 
działań komunikacyjnych. 

‒ Skrzynka kontaktowa: biuro@sgr.org.pl – bieżąca obsługa specjalnej skrzynki do kontaktów 
dwukierunkowych z osobami zainteresowanymi oraz promocja tego adresu we wszelkich działaniach 
komunikacyjnych. 

‒ Krótki film promujący pozytywne efekty działań SGR, możliwa promocja/publikowanie m.in. na kanale YT, 
podczas spotkań, na witrynie własnej.  

c. Spotkania, kontakty osobiste 
‒ Spotkania merytoryczne – animowanie/organizowanie spotkań poza biurem SGR, prezentujących 

zagadnienia LSR, zasady konkursów, wsparcia wnioskodawców, realizacji projektów itp. Zapraszanie do 
udziałów poszczególne grupy docelowe, wg Planu działania. 

‒ Konsultacje indywidualne – udzielane w Biurze SGR oraz w terenowych punktach informacyjnych, 
rozlokowanych w gminach członkowskich SGR. Promocja miejsc i godzin otwarcia we wszelkich materiałach. 

‒ Prezentacje w ramach współuczestnictwa w wydarzeniach w regionie – multimedialne oraz i/lub obrazowe 
(rollup/ścianka/poster/prezentacja papierowa) z atrakcyjną, jasną i zrozumiałą infografiką ukazującą nowe 
możliwości wnioskowania. Mowa tu o wszelkich spotkaniach środowisk odpowiadających zdefiniowanym 
grupom docelowym, odbywającym się na terenie obszaru działania SGR. 

‒ Rozbudowa bazy kontaktów – istniejąca baza kontaktów zostanie rozbudowana o nowe adresy, e-maile, 
telefony w oparciu o listy obecności na spotkaniach, konsultacjach, prezentacjach, o nowych subskrybentów 
Newslettera, również poprzez uaktualnienie i uzupełnienie bazy mediów, itp. Baza ta będzie wykorzystywana 
do dystrybucji komunikatów, informacji, zaproszeń, linków do stron i materiałów. 
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d. Wydawnictwa drukowane 

‒ Broszura ogólnoinformacyjna – wydawnictwo drukowane, formatu A5, zawierające wszelkie ważne 
informacje nt. LSR, kierunków rozwoju, możliwości, podmiotów uczestniczących itp. Dystrybucja w czasie 
spotkań, konsultacji, dla mediów, do wyłożenia w instytucjach, JST, w biurze SGR, punktach informacyjnych. 

‒ Ulotka promocyjna – wydawnictwo promujące oferowane konkursy, opisujące zasady i kryteria oceny 
składania wniosków, uwiarygadniające poprzez prezentację efektów, popularyzację kontaktu. Dystrybucja w 
czasie spotkań, konsultacji, dla mediów, do wyłożenia w instytucjach, JST, w biurze SGR, punktach 
informacyjnych, instytucjach kultury, oświatowych, świetlicach gminnych, klubach wiejskich, remizach, 
sklepach lokalnych. 

‒ Informator „SGR-wspieramy rozwój regionu” – wydawnictwo ukazujące efekt dotychczasowych działań SGR, 
promujący „dobre praktyki” wyjaśniający rolę SGR w realizacji LSR, zapraszający do kontaktu, konsultacji, 
współpracy. Dystrybucja w czasie spotkań, konsultacji, dla mediów, do wyłożenia w instytucjach, JST, w biurze 
SGR, punktach informacyjnych. 

e. Wydarzenia 
‒ Innowacyjna platforma internetowa służąca przeprowadzaniu badań oraz innych działań komunikacyjnych z 

mieszkańcami obszaru SGR. Platforma komunikacyjna funkcjonuje w ramach podstrony Słowińskiej Grupy 
Rybackiej z możliwością udostępniania linków różnymi kanałami (media społecznościowe, mailing itp.), z 
bieżącym podglądem wyników przedstawianych w atrakcyjnej formie graficznej. To miejsce komunikacji z 
mieszkańcami, możliwość wypowiedzenia się w różnych tematach związanych z realizacją LSR. 

‒ Plenerowa wystawa „dobrych praktyk” – wykonana w technice odpornych na warunki atmosferyczne plansz 
wielkoformatowych, możliwych do samodzielnego ustawiania w przestrzeni placów, ulic, promenady, 
skweru. Przewiduje się wykonanie 6-8 plansz merytorycznych oraz 1 planszy tytułowej i 1 planszy 
promocyjno-informacyjnej, teleadresowej. Ekspozycja umieszczona zostanie przy siedzibie SGR, natomiast 
promocja wystawy zrealizowana zostanie w wersji online. wg. harmonogramu w wybranych miejscach każdej 
z gmin obszaru. 

‒ 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. 

‒ Współudział w imprezach, eventach, wydarzeniach organizowanych przez JST z obszaru SGR oraz innych 
animatorów – przyłączanie się z posiadanymi materiałami, środkami przekazu w zewnętrzne wydarzenia 
stanowiące dobrą okazję do informowania, promowania LSR. Wymaga przygotowania i bieżącego 
prowadzenia bazy informacji o organizowanych wydarzeniach, utrzymywania relacji z organizatorami. 

f. Badania 
‒ Ankieta anonimowa – przeprowadzana 3-krotnie w czasie do 2020 na grupie reprezentatywnej dla obszaru 

działania SGR, sprawdzająca rzeczywistą znajomość SGR oraz LSR. Przygotowanie i realizacja przez 
doświadczony zespól socjologów. 

‒ Kwestionariusz satysfakcji – ankieta w formie małego i krótkiego kwestionariusza  (oraz w wersji 
elektronicznej) oceniającego poziom satysfakcji i zadowolenia wnioskodawcy z kontaktu, konsultacji, porady 
ze strony SGR, do wypełnienia przez wnioskodawcę w odpowiednim momencie doradztwa (najlepiej po 
zakończeniu). 

‒ Sonda - przeprowadzana 2-3-krotnie w czasie do 2022 podczas np. Walnego Zebrania Członków, poprzez 
stronę www, której wyniki określą preferencje dotyczące terminów i godzin spotkań, kanałów informacji. 

g. Pozostałe formy działań komunikacyjnych 
‒ Gadżety 
a. kontynuacja wydawanych dotychczas materiałów promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego (karty, 

mapy wydawane do 2019r.) 
b. drobne gadżety  

Opisane powyżej działania komunikacyjne wykorzystują zarówno metody sprawdzone i stosowane wcześniej przez 
SGR, jak i nowe, atrakcyjne i innowacyjne formy przekazu. Różnorodność zaplanowanych działań wynika z potrzeby 
dotarcia ze zrozumiałym komunikatem do zdefiniowanych grup odbiorców, z jednoczesną możliwością stosowania 
komunikacji zwrotnej. Dobór działań komunikacyjnych – od tych najbardziej tradycyjnych jak plakaty, ulotki, 
spotkania poprzez wykorzystanie stron internetowych, po te bardziej zaawansowane jak internetowa platforma 
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komunikacji, daje gwarancję stałego podtrzymywania zainteresowania i zaangażowania społeczności w sprawy LSR 
przez cały okres wdrażania strategii.  

7. Grupy docelowe działań komunikacyjnych 
Grupa I - Społeczność lokalna – pasywny ogół dorosłych (kobiety i mężczyźni), mieszkający na terenie obszaru  
6 gmin, w wieku od 18 do 70 lat oraz dzieci z terenu obszaru w wieku 3-9 lat. Ta najszersza grupa stanowi tło 
demograficzne wszelkich działań komunikacyjnych, a kierowane do niej działania pomogą realizować wszystkie 
założone cele. 
Grupa II - Beneficjenci potencjalni – zainteresowani ofertą SGR. Są to dorośli z terenu obszaru (kobiety i mężczyźni), 
w wieku 18 – 65 lat, chcący prowadzić działalność na terenie obszaru, w szczególności: 

‒ rybacy i ich rodziny oraz osoby, które utraciły pracę na statku rybackim, osoby dotknięte niepełnosprawnością 
z powodu pracy na statku rybackim,  

‒ rolnicy,  
‒ przedsiębiorcy,  
‒ organizacje pozarządowe,  
‒ instytucje publiczne (straż, policja, szkoły, placówki kultury) 

Grupa III - Beneficjenci z doświadczeniem – to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, które miały już styczność  
z pozyskiwaniem i realizacją projektów oraz jednostki samorządu terytorialnego wraz z podmiotami podległymi. 
Grupa IV - Grupy defaworyzowane – w szczególności: 

‒ ze względu na dostęp do rynku pracy: 
a. osoby z niskim wykształceniem (zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym) 
b. kobiety 
c. osoby młode do 35 roku życia, które nie zgromadziły kapitału i/lub nie zdobyły doświadczenia zawodowego 
d. osoby związane z sektorem rybactwa (armatorzy, hodowcy, rybacy prowadzący połowy na wodach 

śródlądowych, przetwórcy, przedsiębiorcy obsługujący sektor rybactwa oraz pracownicy ww. podmiotów i 
ich byli pracownicy, którzy utracili pracę w wyniku zaprzestania ich działalności). 

‒ ze względu na dostęp do usług:  
a. seniorzy, osoby przebywające na emeryturze 
b. niepełnosprawni 
c. dzieci i młodzież do 21 roku życia 

Komunikacja z grupami defaworyzowanymi odbywać się będzie bezpośrednio poprzez kanały wskazane w poniższej 
tabeli, a także pośrednio przez instytucje współpracujące z w/w grupami, m.in.: szkoły, instytucje kultury, urzędy 
pracy, gminy.  
Grupa V - Media regionu – jako środowisko opiniotwórcze i wsparcie w procesach komunikacji 
Grupa VI - Zrzeszenia zawodowe (m.in. KIPR, ODR, ZRP, ŚPGR), JST, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, instytucje unijne jako środowiska opiniotwórcze, 
stanowiące wsparcie w procesach komunikacji. 
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Tabela 5. Planowane działania komunikacyjne z podziałem na grupy docelowe 

Termin Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 
komunikacyjnego (grupy 

docelowe) 
Środki przekazu 

 
2016 

Podniesienie poziomu 
wiedzy interesariuszy nt. 

możliwości rozwoju, 
zmian, budowania 

nowych aktywności   
i wykorzystania szans 

wynikających z LSR 

Kampania informacyjna 
nt. realizacji LSR w latach 

2014-2020 
 

Grupa I 
szeroko pojęta społeczność 

lokalna 
Grupa II 

Beneficjenci potencjalni – 
zainteresowani ofertą SGR,  

w szczególności rybacy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe 
Grupa IV 

Osoby ze środowisk 
defaworyzowanych 

Grupa V 
Media z regionu 

 Sonda określająca preferencje nt. kanałów przekazywania informacji 

 Artykuły w prasie lokalnej 

 Publikacje w radiu i TV regionalnych 

 Komunikaty w organizacjach rybackich (KIPR, ŚGR, ZRP) 

 Prezentacje w ramach współuczestnictwa  
w wydarzeniach w regionie 

 Broszura informacyjna 

 Dedykowane podstrony własnej witryny internetowej 

 Komunikaty na witrynach gmin należących do SGR, w tym także MOPS-
ów i GOPS-ów 

 Artykuły na portalach społecznych 

 Newsletter SGR 

 Konferencja prasowa „na starcie” dla mediów z regionu 

 Internetowa platforma komunikacji 

 Spotkania bezpośrednie, konsultacje, szkolenia 

 Komunikaty dla rybaków nadawane poprzez pasmo morskie VHS 

 
2016-
2020 

Wzbudzenie  
zainteresowania ofertą 

SGR i zachęcenie do 
udziału w 

proponowanych 
projektach z 

uwzględnieniem grup 
zmarginalizowanych  
i  defaworyzowanych 

Kampania 
promocyjna 

Grupa II 
Beneficjenci potencjalni – 

zainteresowani ofertą SGR,  
w szczególności rybacy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe 
Grupa III 

Beneficjenci  
z doświadczeniem 

Grupa IV 
Osoby ze środowisk 
defaworyzowanych 

 Komunikaty skierowane bezpośrednio do środowiska rybackiego 
zamieszczane w organizacjach rybackich (KIPR, ŚGR, ZRP) 

 Komunikaty dla rybaków nadawane poprzez pasmo morskie VHS 

 Ulotka promocyjna wręczana na spotkaniach ogólnych, wykładana w 
urzędach, instytucjach publicznych, kulturalnych, oświatowych, 
remizach, sklepach lokalnych, MOPS-ach, GOPS-ach 

 Internetowa platforma komunikacji 

 Działania promocyjne  
w regionalnych portalach internetowych 

 Dedykowane podstrony własnej witryny internetowej 

 E-mailing do osób zapisanych w bazie kontaktów SGR 

 Newsletter SGR 

 Konferencja prasowa „na starcie” dla mediów z regionu 

 Szkolenia, warsztaty 
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 Spotkania bezpośrednie 

 Konsultacje w Biurze i w terenie 

 Walne Zebrania Członków 

2016 -
2020 

Zbudowanie wizerunku 
SGR jako znanej, 

skutecznej i godnej 
zaufania instytucji 

wspierającej rozwój 
obszaru. 

Kampania wizerunkowa 
SGR 

Grupa I 
szeroko pojęta społeczność 

lokalna 
 

Grupa V 
Media z regionu 

 
Grupa VI 

JST, Ministerstwo Rolnictwa, 
instytucje unijne, zrzeszenia 

zawodowe 

 Sonda określająca preferencje nt. kanałów przekazywania informacji 

 Wydanie Informatora: „SGR-wspieramy rozwój regionu” 

 Krótki film promujący pozytywne efekty działań SGR (do pokazania na 
spotkaniach, na witrynę własną, w kanale YT, w TV regionalnej) 

 Plenerowa wystawa „dobrych praktyk” 

 Artykuły na portalach społecznych 

 Newsletter SGR 

 Wzbogacenie własnej witryny internetowej, 

 Internetowa platforma komunikacji 

 Publikacja o charakterze prezentacji w prasie lokalnej 

 Konferencja prasowa „na starcie” dla mediów z regionu 

 
2016-
2020 

Poinformowanie 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
zasadach, kryteriach 

oceny wniosków. 
 

Wsparcie 
wnioskodawców  

w procesie 
przygotowania 

i składania wniosków 
 

Wzmocnienie 
komunikacji 

dwukierunkowej 

Platforma informacyjna 
 

Grupa II 
Beneficjenci potencjalni – 

zainteresowani ofertą SGR,  
w szczególności rybacy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe 
 

Grupa III 
Beneficjenci  

z doświadczeniem 

 Spotkania i prezentacje poza siedzibą 

 Konsultacje indywidualne  
w Biurze SGR oraz  
w terenowych punktach informacyjnych 

 Wydanie informatora  
z infografiką dot. zasad konkursów (dla uczestników spotkań, 
konsultacji, odwiedzających Biuro, itp.) 

 Zbudowanie bazy kontaktowej potencjalnych wnioskodawców dla 
celów dystrybucji informacji 

 Newsletter SGR 

 Obsługa e-mailowej skrzynki kontaktowej: biuro@sgr.org.pl 
oraz promocja tego adresu we wszelkich działaniach komunikacyjnych 

 Komunikaty dla rybaków nadawane poprzez pasmo morskie VHS 
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Do 31 
stycznia 
każdeg
o roku  

 
 

Wzmocnienie 
komunikacji 

dwukierunkowej 
 

Uzyskanie informacji nt. 
skuteczności 

prowadzonych działań 
informacyjno-
promocyjnych 

 
Ocena jakości i  poziomu 

satysfakcji 
wnioskodawców ze 

wsparcia SGR w procesie 
składania wniosków 

Badania ankietowe: 
A. dot. znajomości 

wizerunku SGR  
i  jego oferty  

w zakresie LSR 
B. Satysfakcji 
interesariuszy  

z pozyskanych informacji, 
konsultacji, spotkań 

C.  sprawdzające 
dopasowanie do potrzeb 

i skuteczność dział. 
komunikacyjnych 

Grupa I 
szeroko pojęta społeczność 

lokalna 
Grupa II 

Beneficjenci potencjalni – 
zainteresowani ofertą SGR,  

w szczególności rybacy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe 
Grupa III 

Beneficjenci  
z doświadczeniem 

 Ankieta anonimowa na grupie reprezentatywnej dla obszaru działania 
SGR, sprawdzająca rzeczywistą znajomość SGR oraz LSR  

 Ankieta w formie małego kwestionariusza ankietowego oraz w wersji 
elektronicznej, kilka prostych pytań dot. oceny porad, wyjaśnień, 
konsultacji ze strony SGR, do wypełnienia przez wnioskodawcę po 
procesie doradztwa 

 
2016-
2020 

Budowanie 
odpowiednich relacji i 
pozytywnych emocji. 

Wzmocnienie 
komunikacji 

dwukierunkowej. 
Zbudowanie wizerunku 

SGR jako znanej, 
skutecznej i godnej 
zaufania instytucji 

wspierającej rozwój 
obszaru. 

Wydarzenia, eventy, 
happeningi 

Grupa I 
szeroko pojęta społeczność 

lokalna 
Grupa V 

Media regionu 
Grupa VI 

JST, Ministerstwo Rolnictwa, 
instytucje unijne, zrzeszenia 

zawodowe 

 Internetowa platforma komunikacji  

 Plenerowa wystawa „dobrych praktyk” 

 Wycieczka studyjna dla dziennikarzy po miejscach Słowińskiego Szlaku 
Rybackiego 

 Współudział w wydarzeniach organizowanych przez JST  
z obszaru SGR oraz innych animatorów 

2016-
2020 

Budowanie 
odpowiednich relacji i 
pozytywnych emocji 

Gadżety Grupy I-VI 
 materiały promocyjne Słowińskiego Szlaku Rybackiego (karty, mapy do 

2019r.) 

 drobne gadżety 
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Środki przekazu dedykowane osobom z sektora rybackiego: 

 komunikaty w organizacjach rybackich (KIPR, ŚGR, ZRP), 
 komunikaty dla rybaków nadawane poprzez pasmo morskie VHS, 
 spotkania bezpośrednie, konsultacje, szkolenia organizowane w siedzibach organizacji rybackich lub w SGR. 

8. Planowane efekty działań komunikacyjnych 

Podstawowym efektem działań komunikacyjnych zaplanowanych przez SGR ma być realizacja celu głównego LSR, tj. 
wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru. Jest to możliwe, przy założeniu skutecznego 
wdrażania planu komunikacji, który poprzez swoje zróżnicowanie, atrakcyjne formy oraz odpowiednie nasycenie 
informacyjne dostosowane do rzeczywistych potrzeb grup docelowych pozwoli na: 

‒ zbudowanie rzetelnego wizerunku SGR, jako godnej zaufania instytucji, co jest możliwe dzięki pozytywnym 
publikacjom medialnym i regularnym badaniom poziomu znajomości marki SGR;  

‒ zaktywizowanie wspomnianych grup docelowych do licznego udziału w organizowanych szkoleniach, 
spotkaniach, konsultacjach, co przełoży się na podniesienie poziomu ich wiedzy w zakresie możliwości 
rozwoju, zmian i wykorzystania szans wynikających z LSR, 

‒ zbudowanie zainteresowania ofertą SGR – odzwierciedleniem tej tendencji będzie liczba złożonych wniosków 
i podpisanych umów na realizację projektu. 

9. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu 

Zaakcentowanie komunikacji dwustronnej w wybranych przez SGR środkach przekazu oraz kanałach dystrybucji 
służyć ma przede wszystkim zaangażowaniu społeczności lokalnej w dialog, wymianę informacji i poglądów  
w poszczególnych sprawach związanych zarówno z wdrażaniem LSR, jak i odnoszących się do sposobu funkcjonowania 
biura, czy trafności doboru metod konsultacyjnych. Forma ta wspomoże również proces analizy   
efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu. Jednak kluczowym działaniem 
zaplanowanym przez SGR w tym zakresie są cykliczne badania, które SGR zaplanowała w cyklach półrocznych, zgodnie 
z tabelą wskaźników (Tabela 2.). Wykorzystane zostaną w tym celu statystyki dot. liczby osób uczestniczących w 
szkoleniach, konsultacjach, poradach (wskaźnik C) oraz ankieta satysfakcji z uzyskanych informacji wyrażona 
procentowo, do wypełnienia przez uczestników spotkań, konsultacji itp. (wskaźnik D). 

W przypadku stwierdzenia niskiej realizacji wskaźników bądź trudności komunikacyjnych i problemów  
z wdrażaniem LSR, w tym Planu Komunikacji, Słowińska Grupa Rybacka organizując spotkania, konsultacje, szkolenia 
pozyska bezpośrednio od zainteresowanych osób kluczowe informacje odnośnie działań, które się sprawdziły, jak i 
tych, które należy zmodyfikować. „Otwarte biuro” SGR również daje szansę bezpośredniego kontaktu, rozmowy, 
zgłaszania uwag, dzielenia się opiniami i doświadczeniem – tak osobiście jak i mailowo. Kontynuowana będzie także 
współpraca z lokalną społecznością w ramach Słowińskiego Szlaku Rybackiego, zachęcając mieszkańców do 
budowania pozytywnego wizerunku obszaru, wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, ale też do wzajemnej 
kontroli i mobilizowania do nieustannego podnoszenia standardów i konstruktywnej krytyki. Pracując nad 
wzmocnieniem komunikacji dwustronnej, SGR dążyć będzie do poszerzania obszaru współpracy w ramach szlaku, 
zachęcając nowe podmioty do wspólnego działania, m.in. w zakresie wspólnej promocji rybackiego charakteru 
regionu, wpływając tym samym na urozmaicanie oferty turystycznej. 

Dodatkowo, równolegle z ww. działaniami przeprowadzane będą np. sondy internetowe/ankiety określające 
preferencje nt. kanałów przekazywania informacji, bądź też sposobów realizacji działań komunikacyjnych. Zmiany w 
Planie Komunikacji wprowadzane będą w trybie i na zasadach określonych w Procedurze aktualizacji LSR, stanowiącej 
załącznik nr 1 do strategii. 

10. Sposób wykorzystania wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych w procesie realizacji 
LSR 

SGR przewidziało szereg działań, które pozwalają na bieżące pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu LGD  
i realizacji LSR. Działania te wymagają zaangażowani różnych podmiotów – pracowników Biura SGR, organy SGR, a 
także podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji działań SGR. Wśród 
kluczowych narzędzi wykorzystywanych do tego celu wymienić należy tematyczne ankiety (w tym m.in. sprawdzające 
rzeczywistą znajomość SGR oraz LSR, dopasowanie do potrzeb i działań komunikacyjnych, dotyczące jakości wsparcia 
otrzymywanego od pracowników Biura SGR), zestawienia danych i raporty z przeprowadzonych szkoleń, doradztwa, 
monitoringu projektów określające m.in. stopień dopasowania informacji i materiałów szkoleniowych do potrzeb i 
oczekiwań, częstotliwość korzystania przez odbiorcę z działań komunikacyjnych SGR i wybierane przez beneficjentów 
formy tych działań, itp. Szczegółowy opis ww. działań znajduje się w rozdziale XI. Monitoring i ewaluacja.  
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W przypadku stwierdzenia, w oparciu o uzyskane wyniki, istotnych problemów z wdrażaniem LSR bądź też braku 
satysfakcji i akceptacji społecznej mieszkańców w kontekście wdrażania dokumentu przeprowadzone zostaną 
konsultacje społeczne wykorzystujące wybrane metody partycypacyjne (m.in. e-konsultacje, sonda, spotkania 
konsultacyjne, ankiety) Pozyskane w tym trybie propozycje zmian zapisów LSR zostaną przedstawione Zarządowi SGR, 
a następnie Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR stanowiącą załącznik nr 1 do strategii. Dane 
publikowane będą na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

11. Podsumowanie 

Przedstawiony powyżej Plan działań komunikacyjnych ukierunkowany jest na realizację głównego celu Lokalnej 
Strategii Rozwoju, jakim jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru. Uwzględnia on 
zlikwidowanie występujących dotychczas problemów komunikacyjnych poprzez działania wpływające na zwiększenie 
znajomości marki SGR oraz wzmocnienie jej wizerunku, potrzebę jasnego, zrozumiałego przekazu do odpowiednio 
zdefiniowanych grup odbiorców, z możliwością stosowania komunikacji zwrotnej, a także właściwego w czasie, 
miejscu i formie nasycenia informacyjnego odpowiadającego rzeczywistym potrzebom grup docelowych.  

Zaproponowane tu środki i kanały komunikacji dają szanse na mocny i zwielokrotniony przekaz docierający  
w atrakcyjny sposób do zdefiniowanych grup odbiorców. Dodatkowo, w proponowanych działaniach położono nacisk 
na dwukierunkowość komunikacji, a wśród propozycji pojawiają się także te innowacyjne, nie stosowane dotychczas 
w tego typu projektach (np. innowacyjna platforma internetowa).  

Całość poddana jest rygorom monitoringu efektów podejmowanych działań, co pozwala na weryfikację Planu na 
poszczególnych etapach. Wyniki przeprowadzanych ankiet i sond oraz wykorzystanych metod partycypacji posłużą 
weryfikacji i korygowaniu zapisów Planu Komunikacji zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków, dostosowując go 
do potrzeb odbiorców. Wyniki te pozwolą też na bieżące monitorowanie poziomu akceptacji lokalnej społeczności w 
kontekście przyjętych metod działania. Taki system pracy umożliwia zrealizować postawione cele.  

12. Budżet 

Działania komunikacyjne Zakładane wskaźniki Budżet 

Konferencja prasowa  
 1 x „na starcie”, tj. po uruchomieniu środków z 

perspektywy finansowej 2016-2020 
2 500,00 
1 507,64 

Artykuły w prasie lokalnej, 
publikacje w radiu i TV 
regionalnych (jako efekt 
konferencji prasowej, 
prezentacji dobrych praktyk, 
etc.) 

 w okresie I połowy 2016 roku raz na kwartał, potem 
przynajmniej raz w miesiącu W I połowie 2016r. i od 
2021r. min. raz na kwartał, w pozostałym okresie raz w 
miesiącu. 

 materiały do emisji przesyłane minimum 1x na kwartał 

0,00 

Film promujący pozytywne 
efekty działań SGR 

 produkcja filmu w roku 2020 2019, promocja filmu na 
stronie SGR, jej narzędziach internetowych, poprzez 
udostepnienie (przesłanie) filmu do portali internetowych, 
na stronach partnerów JST oraz lub podczas 
organizowanych przez SGR spotkań, szkoleń – co najmniej 
4 x rok ciągle w latach 2020 – 2022.  

5 000,00 
0,00 

Komunikaty na witrynach gmin 
należących do SGR (w tym 
tablice ogłoszeń) 

 4-5 informacji w roku w latach 2016-2022 0,00 

Newsletter SGR 
 1 x kwartał w latach 2016-2022 
(min. 150 odbiorców) 

0,00 

Spotkania/Konsultacje/Szkolenia 
 organizowane w miarę potrzeb, realizowane w korelacji z 

Planem działania 
21 592,00 
12 000,00 

Wydawnictwa drukowane 
(broszura, katalog, ulotki) 

 nakład od 500 szt. do 5000 egzemplarzy, w zależności od 
rodzaju wydawnictwa 

6 500,00 
3 410,00 

Organizacja i udział w imprezach 
/ wydarzeniach 

 co najmniej 1 x rok 
23 687,00 
61 000,00 

Wystawy i inne działania 
animacyjne 

 wykonanie 10 plansz – wystawa plenerowa. Ekspozycja w 
każdej z gmin obszaru Ekspozycja przy siedzibie SGR, 

156 300,00 
23 124,00 
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rozpowszechnianie przez stronę internetową SGR, 
YouTube, Facebook lub inne portale, newsletter, 
informacje wysyłane do gmin 

 projekt i wykonanie platformy internetowej 
 study tour dla dziennikarzy 1 x w ciągu całego okresu 

programowania inne zainicjowane przez SGR działania 

 

Badania  2-3-krotnie w czasie do 2022 
5 000,00 

13 000,00 

Gadżety 

 co najmniej 1 x rok lub zgodnie z potrzebami karty 
promocyjne Słowińskiego Szlaku Rybackiego (od 16 do 20 
tysięcy egzemplarzy) 

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

 inne 

60 000,00 
30 000,00 

SUMA  
280 579,00 
144 041,64 

 
 

  

 


