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Uchwała WZ/08/2020 
Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej 

z dnia 23 czerwca 2020r. 
w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia wynikających z niech zmian oraz 

pozostałych zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 
 

 
Na podstawie § 13 ust. 2 lit. a Statutu Stowarzyszenia Słowińskiej Grupy Rybackiej, Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje następującą uchwałę: 

 
 

§1 
Walne Zebranie Członków postanawia przyjąć wyniki konsultacji społecznych ogłoszonych dnia 21 kwietnia 
2020r. na podstawie uchwały Zarządu SGR nr 5/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r., a tym samym wprowadzić 
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR na lata 2014-2020. 
 

§2 
Zakres zmian wprowadzanych na podstawie konsultacji społecznych obejmuje: 

1. Załącznik: 3. Plan Działania: 

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

charakteru obszaru 

 zmniejszenie 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), 

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

tym samym – odsetka jego realizacji z 33 do 17% oraz przeniesieniu wskaźników na okres 2022-2023 

(zwiększenie wskaźnika z 4 do 5 sztuk), 

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 - zmniejszenie 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), 

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 

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

obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej z 3 do 0 sztuk, a 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), 

 zmniejszenie 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), 

 zmniejszenie 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), 
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d. wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności 

gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru: 

 zmniejszenie całościowego wskaźnika: liczba przedsięwzięć polegających na podejmowaniu lub rozwoju 

działalności gospodarczej związanej z potencjałem wodnym z 7 do 6 sztuk, 

 zmniejszenie 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%  

 zmniejszenie 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, 

 zwiększenie 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%, 

 przeniesienie 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%), 

e. wskaźniki, odsetek ich realizacji w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób 

związanych z sektorem rybactwa: 

 zmniejszenie całościowego wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących swoją 

działalność lub miejsce pracy z 24 do 22 sztuk, 

 zmniejszenie 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%, 

 zmniejszenie 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%, 

 zwiększenie w okresie 2022-2023 wskaźnika: liczba podmiotów i osób fizycznych dywersyfikujących 

swoją działalność lub miejsce pracy z 5 do 17 sztuk, 

 przeniesienie 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%), 

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

sektora rybackiego: 

 zmniejszenie 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% , 

 zmniejszenie 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%, 

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

łańcuchów dostaw produktów rybactwa z 1 do 5 sztuk, 

 przeniesienie 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%). 
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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,  

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. 

3. Załącznik: 5. Plan Komunikacji 

a. zmianę 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. 

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). 

c. zmianę 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. 

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. 

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 

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.); 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. 
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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. 

g. Zmiany w kosztach promocji w podrozdziale: Budżet – zmiany w kosztach promocji zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 
 

§3 
Walne Zebranie Członków postanawia przyjąć również inne zmiany niewymagające konsultacji 
społecznych.  

 
§4 

Zmiany, o których mowa w §3 obejmują: 
1. Załącznik: 3. Plan Działania - w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 

obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska - 

korektę redakcyjnej omyłki pisarskiej w słowie „przedsięwzięcie”, 

2. Załącznik: 3. Plan Działania - w ramach przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką- korektę redakcyjnej 

omyłki pisarskiej w słowie „przedsięwzięcie”, 

3. Załącznik: 3. Plan Działania - zmiany w określeniu projektów współpracy w kolumnie: Poddziałanie/zakres 

Programu polegające na korekcie zapisu: Realizacja LSR na: Współpraca w zakresie przedsięwzięć: 1.4.2. 

Promowanie dziedzictwa rybackiego i 3.2.2. Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 

 
§5 

 
Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

 raport z przeprowadzonych konsultacji,  

 wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju z naniesionymi zmianami,  

 tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 
 

§6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Przewodniczący Sekretarz 

 


