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I CHARAKTERYSTYKA 

1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 

Poniżej przedstawiono charakterystykę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza 

Zachodniego jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR). 

Nazwa: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego 

 

Status prawny RLGD: stowarzyszenie powstałe w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i ustawy o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 378) 

 

Data wpisu do KRS: 24.09.2015 r., numer KRS: 0000577003 

Organy władzy: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada RLGD 

 

2. Obszar Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego 

W skład RLGD wchodzi 8 gmin, (w tym 4 gminy wiejskie i 4 gminy miejsko-wiejskie) zamieszkanych przez 

52.059 osób (wg stanu na 31.12.2013 r.). 

Liczba ludności obszaru wg stanu na 31.12.2013 r. 

Gmina Status gminy Liczba ludności 
Powierzchnia 

 (w km2) 

Brojce wiejska 3.829 118 

Dziwnów miejsko-wiejska 4.024 38 

Golczewo miejsko-wiejska 6.061 175 

Karnice wiejska 4.216 133 

Płoty miejsko-wiejska 9.144 239 

Rewal wiejska 3.817 41 

Świerzno wiejska 4.315 140 

Trzebiatów miejsko-wiejska 16.653 225 

RAZEM 52.059 1.109 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest spójny terytorialnie, łączą go uwarunkowania geograficzne, 

tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze. O wewnętrznej spójności świadczy także szereg podobieństw, 

na które wskazuje analiza społeczno-gospodarcza obszaru. Mieszkańców obszaru charakteryzuje ponadto 

lokalny patriotyzm oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. 
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3. Potencjał RLGD 

 

3.1 Opis sposobu powstania i doświadczenie RLGD 

Członkowie Stowarzyszenia przed utworzeniem RLGD podejmowali liczne działania na rzecz rozwoju 

obszaru, w tym realizowane w formie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz inwestycji 

własnych, realizowanych w ramach posiadanych budżetów. – w przypadku sektora publicznego były 

to m.in. inwestycje w infrastrukturę publiczną, w tym: 
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 Gmina Rewal, „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – 

remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”,  na kwotę 50.946.102,76 zł, 

 Gmina Dziwnów, „Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II etapu promenady 

widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą”, na kwotę 2.653.844,97 zł, 

 Gmina Płoty, „Budowa regionalnego ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Płotach – Etap II Zadanie 

1Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska 

w Płotach”, na kwotę 2.493.390,40 zł. 

zaś w przypadku sektora gospodarczego i społecznego przedsięwzięcia i inicjatywny na obszarze LSR 

skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców: 

 Stowarzyszenie Płetwonurków „ Wydry” w Dziwnowie, zadanie  „ Pływaj z najlepszymi”, na kwotę 

40.000,00 zł, 

 Młodzieżowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Mokasyn” w Płotach, zadanie bieg uliczny „ o 

Sztachetkę – Płoty”, na kwotę 38.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, zadanie „ IV Festyn Komandosa”, na kwotę 

25.000,00 zł.  

 

Pozytywne doświadczenia w zakresie realizacji tych działań, współpraca nawiązywana pomiędzy 

poszczególnymi członkami oraz możliwość pozyskania środków na podjęcie kompleksowych, 

długoterminowych interwencji obejmujących cały obszar stały się podstawą dla utworzenia Stowarzyszenia 

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego. Inicjatorem dla podjęcia rozmów był Burmistrz 

Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. Wynikiem zapoczątkowanych przez Burmistrza  Dziwnowa działań, było 

podpisanie w dniu 02.06.2015 r. w Dziwnowie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań 

zmierzających do utworzenia i funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Współpracę w tym 

zamierzeniu podjęła Gmina Dziwnów, Gmina Świerzno, Gmina Gołczewo, Gmina Rewal, Gmina Karnice, 

Gmina Płoty. Stowarzyszenie nie jest kontynuacją RLGD/LGR dla tego obszaru. Członkowie mają jednak 

doświadczenie w tego typu współpracy, w szczególności w podejmowaniu działań uwzględniających element 

partycypacyjny, ponieważ działali w innych RLGD/LGR: 

 Gmina Rewal – LGD „Gryflandia”, 

 Gmina Karnice – LGD „Gryflandia”, 

 Gmina Płoty– LGD „Gryflandia”, 

 Gmina Trzebiatów– LGD „Gryflandia”, 

 Gmina Brojce– LGD „Gryflandia”, 

 Gmina Świerzno– LGD „Partnerstwo dla rozwoju” 

 Gmina Golczewo– LGD „Partnerstwo dla rozwoju”. 

W ramach tych doświadczeń realizowane były przedsięwzięcia aktywne angażujące społeczności lokalne 

w formie naborów wniosków, warsztatów, doradztwa działań informacyjno-promocyjnych oraz projektów 

aktywizacyjnych prowadzonych przez biura RLGD/LGR w ramach bieżącego funkcjonowania. Element 

partycypacyjny był wdrażany i monitorowany zgodnie z zasadami obowiązującymi RLGD w okresie 

programowania 2007-2013, a członkowie RLGD zyskali w tym zakresie niezbędne doświadczenie. 

Zrealizowane na terenie gmin projekty skutecznie przyczyniły się do poprawy jakości życia i aktywności 

społecznej mieszkańców, o czym świadczą wyniki badań ankietowych (szczeg. W rozdziale III Diagnoza 

obszaru) oraz zainteresowanie społeczności udziałem w pracach nad LSR w ramach nowopowstałego 

Stowarzyszenia (szczeg. w rozdziale II Partycypacyjny charakter). Równocześnie jednak pozwolił 

na zdiagnozowane głównych obszarów, w których konieczna jest dalsza i skuteczna interwencja. Utworzenie 

RLGD i realizacja LSR na lata 2014-2020 będzie więc stanowić kontynuację procesów zapoczątkowanych 

przez poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz pozwoli wykorzystać potencjał społeczny zebrany 

w poprzednim okresie programowania. 
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3.2 Opis struktury RLGD 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego liczy 55 członków, w tym 16 

reprezentantów sektora społecznego o różnych zakresach działań (co powoduje, że nie ma tutaj przewagi 

grupy interesu), 11 reprezentantów sektora publicznego i 28 reprezentantów sektora gospodarczego. Taki 

skład RLGD jest reprezentatywny dla naszej społeczności, bez dominacji żadnej społeczności. Ponadto  

  nie występuje dominacja żadnej z grup interesów, zapewniono natomiast uwzględnienie  

głosu grup szczególnie istotnych z punktu widzenia LSR. W składzie RLGD znajduje się 44.508 osób 

reprezentujących grupy defaworyzowane, określone w rozdziale III Diagnoza – opis obszaru i ludności. Do 

grup tych skierowane zostanie 40% środków finansowych na realizację LSR, określone zostały też specjalne 

metody komunikacji z tymi grupami (szczegóły w planie komunikacji). 

 

3.3. Opis składu organu decyzyjnego  i charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie 

decyzyjnym 

Wybór operacji do realizacji należeć będzie do Rady RLGD. Organ ten liczy 16 osób,  z czego 4 

to przedstawiciele sektora publicznego (25 % składu rady), 5 przedstawiciele sektora społecznego,7 

przedstawiciele sektora gospodarczego, w tym 5 przedstawiciele sektora rybackiego. 

Żadna z grup nie posiada więcej niż 49% głosów w podejmowaniu decyzji. 

Dla zapewnienia wyboru operacji bez dominacji sektora publicznego zastosowano rozwiązania polegające na 

niewybieraniu do sektora społeczno-gospodarczego osób w służbowy sposób powiązanych  

z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Rozwiązania stosowane w procesie decyzyjnym określone zostały w regulaminie Rady.   

RLGD określiła szczegółowo podział zadań pomiędzy poszczególnymi organami (WZC, Zarząd, Rada, 

Komisja Rewizyjna) oraz pracownikami biura. Wymagania stawiane kandydatom na członków poszczególnych 

organów oraz osobom ubiegającym się o pracę w biurze RLGD są adekwatne  

do zaplanowanych zadań (ponad połowa personelu zatrudnionego w biurze RLGD posiadać będzie 

doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu 

regionalnym/lokalnym). W celu rzetelnego wykonywania zadań przez członków RLGD i biuro określono także 

plan szkoleń, którego celem jest zapewnienie, że osoby zaangażowane w realizację LSR będą posiadać 

aktualną i profesjonalną wiedzę i umiejętności, niezbędne na zajmowanych stanowiskach.  

Pracownikom biura przypisano nie tylko zadania administracyjne, ale także katalog działań w zakresie 

współpracy, animacji społeczności lokalnej i doradztwa dla wnioskodawców. Istotnym elementem oceny 

funkcjonowania RLGD będzie stałe weryfikowanie, czy osiągnięto zakładane wskaźniki realizacji tych zadań, 

określone w rozdziale V Cele i wskaźniki, zgodnie z zaplanowanych harmonogramem (metoda pomiaru). 

Dodatkowo w przypadku usług doradczych weryfikowana będzie ich jakość (ocena na podstawie 

anonimowych ankiet dotyczących zadowolenia osób korzystających z usług doradczych) oraz efektywność 

(określona jako odsetek wniosków o przyznanie pomocy/powierzenie grantu, w ramach których RLGD 

świadczyła usługi doradcze i które otrzymały wsparcie ze środków LSR w łącznej liczbie operacji/grantów, 

które otrzymały wsparcie ze środków LSR). 

 

3.4 Zasady funkcjonowania RLGD 

Działanie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego regulują: 

1. statut 

2. regulamin WZC 

3. Regulamin rady 

4. Regulamin biura 
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Rodzaj 

dokumentu 

Sposób 

uchwalania 

Sposób zmian Główny zakres regulacji 

Statut Uchwała 

Walnego 

Zebrania 

Członków 

Podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany Statutu 

wymaga zwykłej 

większości głosów 

Walnego Zebrania 

Członków. 

- wskazanie podstaw prawnych 

- zasady działania RLGD 

- wskazanie organu nadzoru 

- wskazanie władz i  zakresu ich kompetencji 

- zasady nabywania członkostwa i jego utraty 

- zasady dot. zmian statutu i rozwiązania 

RLGD 

Regulamin 

WZC 

Uchwała 

Walnego 

Zebrania 

Członków 

Uchwała Walnego 

Zebrania Członków 

- zasady zwoływania posiedzeń 

- zasady przebiegu WZC 

Regulamin 

Rady 

Uchwała 

Rady 

 

Uchwała Rady 

 

- zasady zwoływania i organizacji posiedzeń 

- zasady wyłączenia z oceny operacji 

- zasady wyboru operacji 

Regulamin 

biura 

Uchwała 

Zarządu 

Uchwała Zarządu - zasady zatrudniania pracowników 

- zasady udostępniania informacji będących w 

dyspozycji RLGD 

- opis metody efektywności świadczonego 

doradztwa 

 

II Partycypacyjny charakter 

 

Tworzenie strategii odbywało się przy użyciu wielu metod partycypacyjnych, które pozwoliły zaangażować 

społeczność lokalną w proces tworzenia LSR (w tym grupy defoworyzowane i przedstawicieli społeczności 

rybackiej). W procesie konsultacji społecznych RLGD korzystała z pomocy zewnętrznych moderatorów, 

wykorzystano także wyniki badań własnych.  

Zróżnicowane metody i techniki zostały wykorzystane na wszystkich kluczowych etapach opracowania LSR, tj: 

1. Diagnozy i analizy SWOT, 

2. Celów, wskaźników i planu działania, 

3. Zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, 

4. Monitoringu i ewaluacji, 

5. Planu komunikacji. 

Przy tworzeniu LSR zastosowano poniżej opisane metody partycypacyjne 
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Metoda Opis 

Etap opracowania LSR 

1 2 3 4 5 

Badanie 

ankietowe  

Początkowym etapem tworzenia LSR były własne badania 

ankietowe przeprowadzone na mieszkańcach obszaru (w 2015 

r.). Ankieta obejmowała 10 pytań dotyczących m.in. zadowolenia 

z jakości życia, oceny kierunku zmian na obszarze, oceny 

zadowolenia z 13 głównych kategorii tematycznych (np. rynek 

pracy, turystyka, estetyka miejscowości) oraz preferowanych 

kanałów i środków komunikacji z mieszkańcami.   

Wnioski z badania zostały wykorzystane na wszystkich 

kluczowych etapach opracowania LSR. 

X X X  X 

Zespół 

roboczy 

Celem wypracowania kluczowych elementów strategii powołano 

zespół roboczy. Wypracowane przez zespół elementy były dalej 

omawiane na warsztatach konsultacyjnych. 

X X X X X 

Warsztaty 

konsulta-

cyjne 

Warsztaty konsultacyjne, wykorzystujące też metodę grup 

wielokrotnych, były kolejną metodą zastosowaną przy 

opracowaniu strategii. Zewnętrzni eksperci przeprowadzili dwa 

dwudniowe warsztaty konsultacyjne. W trakcie warsztatów 

omawiane były kwestie związane ze wszystkimi kluczowymi 

etapami opracowania LSR. Warsztaty zostały przeprowadzone w 

dniach 22 – 23.08. 2015 r. i w dniu 17.10.2015 r. Łącznie wzięło 

w nich udział 20 osób. 

X X X X X 

Spotkania 

konsulta-

cyjne  

Zorganizowano otwarte spotkania konsultacyjne w dwóch cyklach 

(w październiku i grudniu 2015 r.). Do udziału w nich zaproszeni 

zostali wszyscy mieszkańcy, zadbano by pojawili się 

przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i 

społecznego oraz osoby reprezentujące grupy defaworyzowana. 

Na spotkaniach gromadzono uwagi i opinie w odniesieniu do 

diagnozy obszaru, analizy SWOT, celów LSR oraz planowanych 

działań komunikacyjnych. Drugi cykl spotkań wzbogacił wiedzę 

uczestników o wskaźniki LSR, plan działania, zasady wyboru 

operacji i założenia procedury monitoringu i ewaluacji. 

Nadrzędnym celem spotkań było zebranie uwag, komentarzy i 

opinii mieszkańców na temat projektu elementów strategii 

wypracowanych na warsztatach i poprzez grupę roboczą. Uwagi 

zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych zostały 

zgromadzone przez moderatorów, grupa w odniesieniu do każdej 

uwagi dokonała analizy możliwości wprowadzenia postulowanej 

zmiany oraz przekazała uczestnikom spotkań informację zwrotną 

na temat sposobu dalszego postępowania z ich wnioskami.  

Łącznie w spotkaniach udział wzięło 65 osób, które zgłosiły 82 

uwagi (zespół ds. opracowania LSR postanowił uwzględnić 80% 

zgłoszonych propozycji zmian).  

X X X X X 
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Metoda Opis 

Etap opracowania LSR 

1 2 3 4 5 

Fokusy 

Aby pogłębić informacje na temat problemów społeczności 

rybackiej, zorganizowano dwa fokusy z ich reprezentantami. 

Wywiady zostały przeprowadzone w dniu 24.11.2015 r., wzięło w 

nich udział 35 osób. W trakcie spotkań zgromadzono uwagi i 

propozycje wykorzystane przez RLGD do opracowania 

ostatecznej wersji LSR. 

X X X X X 

Wywiady 

indywi-

dualne 

Członkowie zespołu roboczego w trakcie prac nad strategią 

przeprowadzili szereg wywiadów indywidualnych z kluczowymi 

interesariuszami i przedstawicielami społeczności rybackiej. 

W trakcie wywiadów mieszkańcy proszeni byli o ocenę 

zaproponowanych rozwiązań i pomysłów, które zostały 

przygotowane przez zespół roboczy, albo pojawiły się w trakcie 

warsztatów i spotkań konsultacyjnych. Dzięki temu znacząco 

zwiększono grono osób zaangażowanych w prace nad LSR i 

uzyskano cenne informacje od reprezentantów różnych sektorów 

i grup interesu.  

X X X X X 

 

Do opracowania strategii stowarzyszenie wykorzystało dokumenty, wypracowane podczas przeprowadzonych 

konsultacji społecznych (raport z badania ankietowego, notatki ze spotkań zespołu roboczego, notatki 

prowadzone podczas warsztatów konsultacyjnych, zestawienie uwag mieszkańców zgłoszonych w trakcie 

spotkań konsultacyjnych) 

RLGD zaplanowała również działania, które za pomocą metod partycypacyjnych będą angażować 

społeczność w proces samej realizacji LSR (w szczególności w ramach procesu aktualizacji i ewaluacji LSR, 

poprzez spotkania, warsztaty, badania ankietowe itp.).  

W kolejnych rozdziałach LSR zaznaczono elementy, które zostały zmienione dzięki wykorzystaniu metod 

partycypacyjnych. 

 

III Diagnoza obszaru 

Obszar objęty działaniem Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego jest 

spójny przestrzennie, obejmuje północno-zachodni chodni fragment województwa zachodniopomorskiego o 

łącznej powierzchni 1.109 km² (co stanowi 4,8% powierzchni województwa i 0,35% powierzchni Polski). 
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Do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania należą: 

 gminy wchodzące w skład powiatu gryfickiego: gm. Płoty, gm. Trzebiatów, gm. Brojce, gm. Karnice, 

gm. Rewal 

 gminy wchodzące w skład powiatu kamieńskiego: gm. Dziwnów, gm. Golczewo, gm. Świerzno  

 

 

 

1. Uwarunkowania geograficzne: 

Pod względem klimatycznym obszar RLGD znajduje się w regionie środkowonadmorskim (północna część 

obszaru) oraz środkowopomorskim (południowa część obszaru)1. Specyficzną cechą tego obszaru jest dostęp 

do linii brzegowej Morza Bałtyckiego w pasie nadmorskim: gm. Dziwnów, Rewal, Trzebiatów oraz położenie 

w pobliżu granicy polsko-niemieckiej: najbliższe przejście graniczne znajduje się w Świnoujściu, zaś 

morskie przejście graniczne w Międzyzdrojach. Obszar przecina droga krajowa nr 6, sieć dróg wojewódzkich, 

w zakresie dostępu do połączeń kolejowych jest on umiarkowany. Oddalenie od większych ośrodków 

miejskich jest stosunkowo niewielkie – bezpośrednio w granicach obszaru znajduje się miasto Gryfice, do 

ośrodków takich jak Kołobrzeg, Szczecin odległość wynosi do 150 km, w tym do najbliższego lotniska 100 km 

(Goleniów). 

                                                             
1 Szerzej: Alojzy Woś, „Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody”, Zeszyty Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Nr 20, 1993 r., Warszawa. 
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2. Zasoby przyrodnicze: 

Głównymi rzekami na terenie RLGD są Rega (z dopływami: Mołstowa, Rekowa) i Dziwna, łącząca Zalew 

Kamieński z Morzem Bałtyckim. Cennym zasobem są liczne jeziora, w tym największe Jez. Rejowickie, 

Jezioro Jatkowskie. Na terenie RLGD nie występują parki narodowe czy parki krajobrazowe, znajduje się 26 

obszarów chronionych, w tym: 

 obszary siedliskowe: Dorzecze Regi, Wolin i Uznam, Nadmorski Bór Storczykowy, Łuniewo, Ujście Odry i 

Zalew Szczeciński, Ostoja Golczewska, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Kremy Rymańskie, 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej, 

 obszary ptasie: Zalew Kamieński i Dziwna, Bagna Rozwarowskie, Wybrzeże Trzebiatowskie, Zatoka 

Pomorska, 

 rezerwaty: Mszar nad jeziorem Piaski, Bór Samliński im. Henryka Zięciaka, Golczewskie Uroczysko, 

Jezioro Liwia Łuża, Rzeka Rekowa, Wrzosowisko Sowno, Mszar koło Siemidarżna, Roby, 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Dolina Stawny, Las Samliński, Las Golczewski, Bukowa Góra, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Czermnicki". 

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni Stowarzyszenia Rybacka 

Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego (stan na 31.12.2013 r.). 

Gmina 

Powierz

chnia 

gminy 

(w 

hektara

ch)
 
 

Powierzchnia 

obszarów prawnie 

chronionych 

Rezerwaty 

przyrody 

Obszary 

chronionego 

krajobrazu 

Użytki 

ekologiczne 

w ha % w ha % w ha % w ha % 

Brojce 11.797 22,4 0,2% 20,9 0,2% 0,0 0,0% 1,5 0,0% 

Dziwnów 3.762 135,2 3,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 95,6 2,5% 

Golczewo 17.531 1.007,3 5,7% 101,1 0,5% 889,90 5,1% 16,3 0,1% 

Karnice 13.312 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Płoty 23.919 242,4 1,0% 88,0 0,4% 0,0 0,0% 154,4 0,6% 

Rewal 4.065 240,0 5,9% 239,7 5,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Świerzno 14.013 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Trzebiatów 22.514 93,3 0,4% 93,3 0,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Razem 110.913 1.740,6 1,6% 543,0 0,5% 0,0 0,0% 267,8 0,2% 

woj. 

zachodnio 

pomorskie 

2.289.24

8 
496.863,3 21,7% 12.935,0 0,6% 342.451,9 15,0% 6.573,1 0,3% 

Polska 31.267.967 10.164.813,6 32,5% 165.741,5 0,5% 7.092.849,8 22,7% 50.597,5 0,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Łącznie powierzchnia obszarów objętych ochroną jest niewielka w stosunku do powierzchni obszaru RLGD i 

zajmuje zaledwie 1,6% (według stanu na 31.12.2013 r.). Największy potencjał w tym zakresie wykazują gminy 

Golczewo i Rewal, gdzie obszary chronione zajmują ok. 6% terenu. W stosunku do średniej wojewódzkiej oraz 

krajowej, nawet ten wynik należy uznać za niski. Na terenie gmin Karnice i Świerzno takie obszary nie 

występują, zaś w gminach Brojce i Trzebiatów zajmują poniżej 1% powierzchni. Pomimo tego, na obszarze 

znaleźć można cenne gatunki chronione, w tym m.in. przyrodniczy symbol Dziwnowa, czyli mikołajek 

nadmorski, znajdujący się w herbie gminy. 

Na analizowanym terenie istnieje 45 pomników przyrody (0,01% wszystkich pomników przyrody 

w województwie zachodniopomorskim). Najwięcej tego typu obiektów zlokalizowanych jest w gminie Golczewo 

(31 sztuk), Rewal (10 sztuk), zaś na terenie gmin Płoty i Świerzno znajdują się pojedyncze obiekty. W 

gminach Brojce, Dziwnów i Trzebiatów nie występują żadne pomniki przyrody.  
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Ogółem, potencjał przyrodniczy obszaru należy uznać za niewielki w stosunku do danych wojewódzkich i 

krajowych. Nie występują tu ścisłe formy ochrony przyrody (w postaci parków narodowych czy 

krajobrazowych), zaś udział obszarów chronionych w ogólnej powierzchni obszaru oraz liczba pomników 

przyrody są zdecydowanie mniejsze niż średnie dla województwa zachodniopomorskiego i Polski. Należy 

jednak pamiętać o potencjale wynikającym z walorów przyrodniczych niepodlegających ochronie prawnej, 

stanowiących atrakcje turystyczne i miejsce rekreacji, wymagających podejmowania działań z zakresu 

ochrony środowiska i polityki ekologicznej. W szczególności w gminach w pasie nadmorskim, cennym 

zasobem są czyste i zadbane plaże, które w ostatnich latach były wyróżniane Błękitną Flagą, przyznawaną 

najczystszym w Polsce kąpieliskom (obiekty w gm. Rewa, Dziwnów). Ponadto, zasoby przyrodnicze nieobjęte 

restrykcyjnymi przepisami pozwalają na rozwój potencjału turystycznego, w tym oferty sportów wodnych 

(kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing) czy potencjału uzdrowiskowego (łąki ziołowe na terenie gm. Świerzno, 

mikroklimat leśny). 

 

3. Potencjał turystyczny 

 

Jak wspomniano wyżej, walory przyrodnicze i położenie geograficzne obszaru sprawiają, że potencjał 

turystyczny jest jedną z najważniejszych sfer wpływających na rozwój lokalnego rynku i jakość życia 

mieszkańców. Według danych na koniec 2013 r. na obszarze RLGD funkcjonowały 274 obiekty noclegowe, z 

czego zdecydowana większość działała na terenie gmin Dziwnów, Rewal i Trzebiatów. Poza pasem 

nadmorskim istnieje zaledwie 6 obiektów noclegowych, a na terenie gmin Brojce i Płoty nie ma żadnego. 

Obszar RLGD jest przeważnie odwiedzany przez Polaków, noclegi udzielone turystom zagranicznym 

stanowiły zaledwie 1,5% i stanowiły stosunkowo największy odsetek w gminie Rewal. Wskaźnik intensywności 

ruchu turystycznego dla obszaru jest bardzo wysoki, jednak nierównomierne rozłożenie obiektów i oferty 

wskazuje na niepełne wykorzystanie posiadanego potencjału. 

 

Liczba obiektów noclegowych i liczba noclegów udzielonych w tych obiektach na obszarze 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego wg stanu na 31.12.2013 r. 

Gmina 

Liczba 

obiektów 

noclegowych 

Liczba udzielonych noclegów 

Wskaźnik 

Schneidera
2
 razem 

w tym 

Polakom 

w tym 

turystom 

zagranicznym 

Brojce 0 0 0 0 0,00 

Dziwnów 92 612.076 75.399 6.167 20.269,88 

Golczewo 4 1.649 560 41 99,16 

Karnice 1 251 35 0 8,30 

Płoty 0 0 0 0 0,00 

Rewal 149 760.358 111.242 16.948 33.583,97 

Świerzno 1 200 44 0 10,20 

Trzebiatów 27 286.552 39.817 2.169 2.521,23 

RAZEM 274 1.661.086 227.097 25.325 4.848,77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Na poziom wykorzystania potencjału negatywnie wpływa również słabo i nierównomiernie rozwinięta sieć 

ścieżek rowerowych. Jest to ważna infrastruktura, wspierająca rozwój turystyki lokalnej, weekendowej oraz 

ułatwiająca komunikację mieszkańcom obszaru. Turyści korzystają z sieci szlaków pieszych (edukacyjnych, 

wędrownych), hippicznych i rowerowych, łączących  obiekty zabytkowe i atrakcje turystyczne. Niestety, 

łącznie na terenie 8 gmin znajduje się zaledwie 30 km ścieżek rowerowych, w tym w gm. Dziwnów 

                                                             
2
 Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyrażony jako liczba turystów korzystających z noclegów na 1.000 mieszkańców. Suma wartości 

zmiennych „korzystający rezydenci (Polacy)” oraz „turyści zagraniczni korzystający” dla obiektów hotelowych i innych obiektów noclegowych łącznie, 
dzielona przez liczbę mieszkańców gminy (zmienna „faktyczne miejsce zamieszkania wg stanu na 31.12”.). 
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9,9 km, gm. Rewal 9,7 km, gm.  Trzebiatów 9,6 km, gm. Płoty 0,7 km. W gminach Brojce, Golczewo, Karnice 

i Świerzno nie ma takich tras, a turystyczne szlaki rowerowe na obszarze często przebiegają po drogach 

samochodowych. Wśród tras regionalnych i lokalnych, wyróżnić można m.in. Szlak Cystersów, Szlak nasypem 

dawnej kolejki, Szlak Śladami Rybołówstwa Morskiego, Zachodni Szlak Łącznikowy, Szlak Rokicko-Stepnicki, 

sieć szlaków „Gryfland”. Co ważne, przez obszar przebiegają szlaki o charakterze ponadregionalnym: Szlak 

nadmorski im. Czesława Piskorskiego: Europejski Szlak Dalekobieżny E-9, Międzynarodowy szlak rowerowy 

wokół Bałtyku R-10. Ponadto, oprócz licznych pomników i atrakcji turystycznych na obszarze RLGD znajduje 

się 180 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

 

Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na obszarze 

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego. 

Gmina Liczba obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 

Brojce 17 

Dziwnów 2 

Golczewo 22 

Karnice 19 

Płoty 29 

Rewal 11 

Świerzno 15 

Trzebiatów 65 

RAZEM 180 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.  

 

Podsumowanie: ruch turystyczny na obszarze RLGD koncentruje się w pasie nadmorskim, gdzie znajduje się 

pow. 90% wszystkich obiektów noclegowych(gminy Dziwnów, Rewal, Trzebiatów). Wskaźnik ruchu 

turystycznego na obszarze jest wysoki, jednak poziom wykorzystania potencjału turystycznego wymaga 

zrównoważenia, w szczególności w zakresie dostępności infrastruktury i oferty turystycznej pozwalającej 

na wykorzystanie rosnącej popularności turystyki weekendowej i lokalnej. 

4. Trendy demograficzne: 

W skład RLGD wchodzi 8 gmin, (w tym 4 gminy wiejskie i 4 gminy miejsko-wiejskie) zamieszkanych przez 

52.059 osób (wg stanu na 31.12.2013 r.). 

Liczba ludności obszaru wg stanu na 31.12.2013 r. 

Gmina Status gminy Liczba ludności 
Powierzchnia 

 (w km2) 

Gęstość 

zaludnienia  

(liczba osób 

na km2) 

Brojce wiejska 3.829 118 32 

Dziwnów miejsko-wiejska 4.024 38 107 

Golczewo miejsko-wiejska 6.061 175 35 

Karnice wiejska 4.216 133 32 

Płoty miejsko-wiejska 9.144 239 38 

Rewal wiejska 3.817 41 94 

Świerzno wiejska 4.315 140 31 

Trzebiatów miejsko-wiejska 16.653 225 74 

RAZEM 52.059 1.109 47 

ŚREDNIA dla obszaru 6.507 139 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Liczba mieszkańców poszczególnych gmin jest zróżnicowana. W połowie gmin jest to ok. 4.000 osób (Brojce, 

Dziwnów, Karnice, Rewal, Świerzno). Najwięcej osób zamieszkuje gminę Trzebiatów – jest to ponad 16.600 

osób. Średnia powierzchnia gmin wchodzących w skład RLGD wyniosła 139 km² i jest niższa od średniej dla 

województwa zachodniopomorskiego (201 km²), ale znacznie przekracza wartość ogólnopolską (126 km2). 

Przekłada się to na niewielką gęstość zaludnienia. Dla analizowanego obszaru wynosi ona jedynie 47 osób na 

km² (w województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten wynosi 75 osób/km², a w Polsce – 123 osoby/km²). 

 

Zmiana liczby ludności obszaru w latach 2007-2014. 

 

    Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W latach 2007-2013 na analizowanym obszarze dochodziło do dużych zmian trendów związanych 

z przyrostem ogólnej liczby ludności. W latach 2007-2009 możemy mówić o stagnacji, po czym nastąpił 

zdecydowany wzrost (o 929 osób). Od 2010 roku na obszarze utrzymuje się tendencja stałego spadku liczby 

ludności. 

 

Zmiana liczby ludności obszaru w latach 2007-2014 (w podziale na gminy). 

Gmina 

Liczba mieszkańców gminy wg stanu na 31.12. danego roku Różnica 

(2014 -

2007) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 3.704 3.740 3.721 3.843 3.843 3.842 3.829 3.831 127 

Dziwnów 4.112 4.133 4.131 4.127 4.112 4.079 4.024 4.012 -100 

Golczewo 6.078 6.073 6.054 6.088 6.070 6.073 6.061 5.982 -96 

Karnice 4.126 4.115 4.097 4.225 4.181 4.246 4.216 4.140 14 

Płoty 9.093 9.048 9.052 9.277 9.201 9.166 9.144 9.088 -5 

Rewal 3.451 3.517 3.544 3.727 3.791 3.778 3.817 3.846 395 

Świerzno 4.208 4.220 4.255 4.370 4.357 4.323 4.315 4.356 148 

Trzebiatów 16.804 16.705 16.705 16.831 16.755 16.671 16.653 16.581 -223 

RAZEM 51.576 51.551 51.559 52.488 52.310 52.178 52.059 51.836 260 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Łącznie na przestrzeni analizowanych lat (2007-2014) liczba mieszkańców obszaru RLGD zwiększyła się o 

260 osób (0,5% wartości roku bazowego). Największy przyrost wystąpił w gminie Rewal (prawie 400 osób). 

Także w gminach Brojce, Świerzno i Karnice można odnotować znaczący wzrost liczby mieszkańców. 

Największy spadek liczby mieszkańców odnotowała gmina Trzebiatów (aż o 223 osoby), znaczący ubytek 
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wystąpił także w przypadku gmin Dziwnów i Golczewo (spadek o 100 osób), symboliczny spadek nastąpił 

w gminie Płoty (-5 osób). 

 

Przyrost naturalny na 1000 osób wg gmin w latach 2007-2014. 

Gmina 

Przyrost naturalny na 1000 osób wg gmin Skumulowany 

przyrost 

naturalny na 

1000 osób 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 6,9 8,0 3,2 9,4 2,1 1,8 2,1 1,3 34,8 

Dziwnów -0,5 5,1 -1,2 -1,5 -0,2 -1,7 -3,2 0,2 -3,0 

Golczewo 4,9 0,2 0,0 -0,2 -1,8 -0,3 -1,8 -2,0 -1,0 

Karnice 2,9 2,6 5,0 -0,5 1,0 0,7 0,5 -0,5 11,7 

Płoty 2,0 2,2 2,2 0,2 0,3 2,5 0,0 0,0 9,4 

Rewal -2,3 0,0 3,1 2,7 -0,8 -0,3 -1,1 2,9 4,2 

Świerzno 4,2 5,3 7,6 3,7 2,5 0,5 -1,4 4,6 27,0 

Trzebiatów 0,1 0,6 2,1 -0,4 -0,8 -0,5 -1,8 -1,5 -2,2 

ŚREDNIA 2,3 3,0 2,8 1,7 0,3 0,3 -0,8 0,6 10,1 

woj. zachodnio 

pomorskie 
0,8 1,1 0,9 0,5 -0,1 -0,3 -0,9 -0,4 1,6 

POLSKA 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0,0 -0,5 0,0 2,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Zwiększenie liczby ludności pomimo utrzymującego się trendu spadkowego jest pochodną dodatniego 

przyrostu naturalnego, który utrzymuje się na większości obszaru RLGD w analizowanych latach. Pomimo 

spadku w 2010 r., przyrost naturalny tylko raz osiągnął wartość mniejszą niż 1 (2013 r.). W przypadku 

skumulowanego przyrostu naturalnego, na obszarze RLGD wyniósł on aż 10,1. Tylko w trzech gminach 

skumulowany przyrost naturalny osiągnął wartość ujemną (Dziwnów, Trzebiatów, Golczewo), w pozostałych 

wyniki były zdecydowanie wyższe niż średnie wojewódzka (1,6) i krajowa (2,8). W gminach Brojce i Świerzno 

wskaźnik osiągnął rekordowe wartości (kolejno 34,8 i 27 osób na 1000 mieszkańców). Świadczy to o 

potencjale demograficznym obszaru.  

Saldo migracji na 1000 osób wg gmin w latach 2007-2014. 

Gmina 

Saldo migracji na 1000 osób wg gmin Skumulowane 

saldo migracji 

na 1000 osób 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce -9,5 -3,5 -1,1 0,3 -2,1 -1,8 -3,4 -1,3 -22,4 

Dziwnów -0,7 1,0 -5,6 -3,6 -3,4 -3,2 -8,6 0,2 -23,9 

Golczewo -1,0 -2,8 -1,0 -5,9 -1,1 -1,7 -3,8 -8,4 -25,7 

Karnice -17,7 -5,1 -2,7 -2,4 -11,4 -6,7 -4,7 -3,3 -54,0 

Płoty -11,3 -7,5 -3,9 -3,3 -8,5 -6,2 -5,0 -4,9 -50,6 

Rewal 15,7 13,5 9,4 11,9 17,8 6,6 5,5 0,0 80,4 

Świerzno -1,9 1,7 -2,4 -3,0 -5,5 -9,0 -3,7 -3,0 -26,8 

Trzebiatów 0,0 -5,1 -2,0 -3,0 -3,7 -4,3 -0,8 -3,7 -22,6 

ŚREDNIA -3,3 -1,0 -1,2 -1,1 -2,2 -3,3 -3,1 -3,1 -18,2 

woj. zachodnio 

pomorskie 
-1,0 -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -1,4 -5,8 

POLSKA -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Na obszarze RLGD występuje ujemne saldo migracji (utrzymujące się w latach 2007-2014). Wynik poważnie 

zaniżają dane z gmin Karnice i Płoty, gdzie wskaźnik jest 25-krotnie niższy niż średnia krajowa. Również w 

pozostałych gminach wyniki są alarmujące, przekraczając poziom -20 skumulowanego salda migracji -20 

osób. Nawet w przypadku gminy Rewal, gdzie wyniki z lat 2007-2011 pozwoliły osiągnąć rekordowo wysoki 

skumulowany wskaźnik, podnoszący saldo migracji na całym obszarze, od 2012 r. występuje trend spadkowy. 

Zadaniem RLGD jest prawidłowe określenie przyczyn tak dużego ubytku mieszkańców i podjęcie możliwie jak 

najszybciej skutecznych działań naprawczych. 

Na obszarze występuje zbilansowana struktura płciowa mieszkańców z niewielką przewagą mężczyzn 

(50,04% mężczyzn i 49,96% kobiet). Jedyną gminą, w przypadku której można mówić o większych 

odstępstwach jest gmina Rewal, w którym kobiety stanowią ponad 51% mieszkańców. Potwierdzają to dane 

dotyczące współczynnika feminizacji w odniesieniu do poszczególnych gmin wchodzących w skład RLGD. 

Współczynnik ten wynosił w latach 2007-2014 średnio 101-102 (w województwie zachodniopomorskim 105-

106, w Polsce 107). Oznacza to, że struktura płciowa mieszkańców jest zbilansowana, a wynik ten poprawił 

się w ostatnich latach.  

 

Mieszkańcy Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego  

w podziale na płeć (stan na 31.12.2013 r.). 

Gmina 

Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

ogółem 
mężczyźni kobiety 

w osobach % w osobach % 

Brojce 3.829 1.966 51,34% 1.863 48,66% 

Dziwnów 4.024 1.989 49,43% 2.035 50,57% 

Golczewo 6.061 3.086 50,92% 2.975 49,08% 

Karnice 4.216 2.092 49,62% 2.124 50,38% 

Płoty 9.144 4.500 49,21% 4.644 50,79% 

Rewal 3.817 1.868 48,94% 1.949 51,06% 

Świerzno 4.315 2.158 50,01% 2.157 49,99% 

Trzebiatów 16.653 8.393 50,40% 8.260 49,60% 

RAZEM 52.059 26.052 50,04% 26.007 49,96% 

woj. zachodnio 

pomorskie 
1.718.861 836.953 48,69% 881.908 51,31% 

POLSKA 38.495.659 18.629.535 48,39% 19.866.124 51,61% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

Dane dotyczące struktury wiekowej mieszkańców obszaru RLGD wskazują, że mamy do czynienia  

na tym obszarze ze stosunkowo korzystną strukturą demograficzną. 

 

Ludność wg ekonomicznych grup wieku na obszarze (stan na 31.12.2013 r.). 

Gmina 

Ludność wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem wg 

stanu na 31.12.2013 r. 

w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

Brojce 22,0% 63,9% 14,0% 

Dziwnów 19,6% 65,4% 15,0% 

Golczewo 20,9% 64,7% 14,4% 

Karnice 17,8% 64,5% 17,8% 

Płoty 18,1% 66,3% 15,6% 

Rewal 14,6% 67,3% 18,1% 
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Świerzno 17,9% 66,1% 16,0% 

Trzebiatów 20,0% 66,4% 13,7% 

ŚREDNIA 18,9% 65,6% 15,6% 

woj. zachodnio 

pomorskie 
17,7% 64,5% 17,9% 

POLSKA 18,2% 63,4% 18,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Dane dotyczące struktury wiekowej mieszkańców (w podziale na ekonomiczne grupy wieku) wskazują,  

że na analizowanym obszarze występuje korzystniejsza sytuacja demograficzna niż w województwie 

zachodniopomorskim i w kraju. Wskazują na to dane dotyczące udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym w ogóle mieszkańców. Spośród 8 analizowanych gmin, tylko w trzech udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym jest niższy niż wynikałoby ze średnich wojewódzkich (gm. Karnice, Świerzno, Rewal). 

Niepokojący jest niski odsetek (14,6%) w gminie Rewal, jednak w tym przypadku wysoki jest udział w ogóle 

mieszkańców osób w wieku produkcyjnym. Ogółem, odsetek osób w wieku produkcyjnym jest wyższy na 

analizowanym terenie niż średnia ogólnopolska (63%) i wojewódzka (63,8%).  

W przypadku analizy odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności widzimy utrzymującą  

się zależność: na zdecydowanej większości obszaru RLGD dane są lepsze niż średnia ogólnopolska 

i wojewódzka, w tym najniższy (13,7%) występuje w gminie Trzebiatów. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze w latach 2007-2014. 

Gmina 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem  

w latach 2007-2014 

Zmiana 

w 

latach 

2007-

2014 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 23,5% 23,4% 23,1% 22,6% 22,8% 22,4% 22,0% 21,8% -1,7 

Dziwnów 17,4% 16,9% 16,5% 15,6% 15,1% 14,8% 14,6% 14,5% -2,9 

Golczewo 22,1% 21,3% 20,6% 19,6% 19,4% 18,5% 17,9% 16,8% -5,3 

Karnice 22,8% 22,3% 21,4% 21,1% 20,4% 20,0% 19,6% 18,9% -3,9 

Płoty 23,4% 22,5% 22,4% 22,2% 21,8% 21,2% 20,9% 20,4% -3,0 

Rewal 19,1% 19,0% 18,8% 19,5% 18,8% 17,8% 17,8% 17,5% -1,6 

Świerzno 23,3% 22,7% 22,5% 21,7% 21,2% 20,7% 20,0% 19,9% -3,4 

Trzebiatów 20,8% 20,4% 20,0% 19,5% 19,1% 18,6% 18,1% 17,7% -3,1 

ŚREDNIA 21,6% 21,1% 20,7% 20,2% 19,8% 19,3% 18,9% 18,4% -3,1 

woj. 

zachodnio 

pomorskie 

19,5% 19,1% 18,8% 18,5% 18,2% 17,9% 17,7% 17,5% -2,0 

POLSKA 19,6% 19,3% 18,9% 18,8% 18,5% 18,3% 18,2% 18,0% -1,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Pomimo korzystnej sytuacji w chwili obecnej, na całym analizowanym obszarze zmniejsza się liczba 

osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym), a zjawisko to jest bardziej dynamiczne niż w skali 

województwa zachodniopomorskiego czy Polski. We wszystkich analizowanych gminach wystąpił spadek 

odsetka osób młodych na przestrzeni lat 2007-2014. Szczególnie wyraźne zmiany dotknęły gminę Golczewo (-

5,3%), gminę Karnice (-3,9%) i Świerzno (-3,4%). Co ważne, w przypadku gminy Rewal, gdzie odsetek osób w 

wieku przedprodukcyjnym jest najniższy, spadek był mniej dynamiczny i najniższy (-1,6%). 
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Ludność w wieku produkcyjnym w ludności ogółem na obszarze w latach 2007-2014. 

Gmina 

Ludność w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w lalach 

2007-2014 

Zmiana 

w 

latach 

2007-

2014 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 65,0% 65,2% 65,3% 65,1% 64,7% 64,5% 63,9% 63,7% -1,3 

Dziwnów 69,3% 69,0% 68,8% 69,6% 69,0% 68,2% 67,3% 66,7% -2,6 

Golczewo 64,3% 65,0% 65,5% 66,4% 66,3% 66,6% 66,1% 66,1% 1,8 

Karnice 64,2% 64,5% 65,1% 65,2% 65,3% 65,5% 65,4% 65,2% 1,0 

Płoty 63,6% 64,4% 64,4% 64,8% 64,8% 65,0% 64,7% 64,5% 0,9 

Rewal 66,6% 66,1% 65,9% 65,5% 65,3% 64,9% 64,5% 63,5% -3,1 

Świerzno 65,5% 65,6% 65,4% 66,6% 66,4% 66,5% 66,4% 65,9% 0,4 

Trzebiatów 66,5% 66,6% 66,6% 66,9% 66,5% 66,1% 66,3% 66,0% -0,5 

ŚREDNIA 65,6% 65,8% 65,9% 66,3% 66,0% 65,9% 65,6% 65,2% -0,4 

woj. zachodnio 

pomorskie 
65,9% 65,9% 65,8% 65,8% 65,4% 65,0% 64,5% 63,8% -2,1 

POLSKA 64,4% 64,5% 64,5% 64,4% 64,2% 63,9% 63,4% 63,0% -1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W przypadku danych dotyczących udziału osób w wieku produkcyjnym w latach 2007-2014 na analizowanym 

obszarze nie nastąpiły istotne zmiany. Podczas gdy w skali województwa i Polski odsetek osób w wieku 

produkcyjnym ulegał systematycznemu zmniejszeniu, na obszarze RLGD odsetek zmniejszył  

się w 3 gminach, a pozostałych 5 wzrósł. Największy spadek odnotowano w gminie Rewal (-3,1%), gm. 

Dziwnów (-2,6%), zaś największy wzrost w gminie Golczewo (+1,8%) i Karnice (+1%).  

Ludność w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze w latach 2007-2014. 

Gmina 

Ludność w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w lalach 

2007-2014 

Zmiana 

w 

latach 

2007-

2014 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 11,4% 11,4% 11,6% 12,3% 12,5% 13,1% 14,0% 14,5% 3,1 

Dziwnów 13,3% 14,1% 14,6% 14,8% 15,9% 17,0% 18,1% 18,8% 5,5 

Golczewo 13,6% 13,7% 13,9% 14,0% 14,3% 14,9% 16,0% 17,1% 3,5 

Karnice 13,0% 13,2% 13,5% 13,7% 14,3% 14,5% 15,0% 15,9% 2,9 

Płoty 13,0% 13,1% 13,2% 13,1% 13,4% 13,8% 14,4% 15,1% 2,1 

Rewal 14,3% 15,0% 15,3% 15,0% 15,9% 17,3% 17,8% 18,9% 4,6 

Świerzno 11,2% 11,7% 12,1% 11,7% 12,4% 12,8% 13,7% 14,2% 3,0 

Trzebiatów 12,7% 13,0% 13,4% 13,6% 14,4% 15,2% 15,6% 16,3% 3,6 

ŚREDNIA 12,8% 13,2% 13,5% 13,5% 14,1% 14,8% 15,6% 16,4% 3,5 

woj. zachodnio 

pomorskie 
14,6% 15,0% 15,4% 15,7% 16,4% 17,1% 17,9% 18,7% 4,1 

POLSKA 16,0% 16,2% 16,5% 16,8% 17,3% 17,8% 18,4% 19,0% 3,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na całym analizowanym obszarze wzrasta udział osób starszych, w wieku poprodukcyjnym. Największy 

wzrost wystąpił w gminie Dziwnów (5,5%), gm. Golczewo (5,2%) oraz gminie Rewal (4,6%), przekraczając 

wskaźnik wojewódzki (4,1%). Dynamika wzrostu była wyższa od wskaźnika krajowego w skali całego obszaru 

oraz na terenach poszczególnych gmin (wyjątki to gm. Karnice i gm. Płoty). 
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Zmiana udziału grup wg podziału ekonomicznego w ludności ogółem na obszarze w latach 2007-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Opisaną zależność wyraźnie potwierdza wskaźnik obciążeń demograficznych, przedstawiający jak wiele 

osób w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym łącznie) przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Im wyższa wartość, tym większe obciążenie demograficzne – jedna osoba pracująca musi 

bowiem utrzymać większą liczbę osób pozostających bez pracy (dzieci i osoby starsze).  

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym na obszarze w latach 2007-2014. 

Gmina 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Zmiana 

w 

latach 

2007-

2014 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 53,8 53,3 53,3 53,7 54,5 55,0 56,4 57,0 3,2 

Dziwnów 44,3 44,9 45,3 43,7 44,9 46,6 48,5 49,8 5,5 

Golczewo 55,4 53,8 52,6 50,7 50,8 50,2 51,2 51,2 -4,2 

Karnice 55,8 55,0 53,6 53,4 53,2 52,7 52,9 53,4 -2,4 

Płoty 57,2 55,3 55,3 54,4 54,2 53,7 54,5 54,9 -2,3 

Rewal 50,2 51,4 51,7 52,7 53,0 54,0 55,1 57,4 7,2 

Świerzno 52,6 52,4 53,0 50,2 50,6 50,5 50,7 51,8 -0,8 

Trzebiatów 50,3 50,2 50,1 49,5 50,3 51,3 50,9 51,5 1,2 

ŚREDNIA 52,5 52,0 51,9 51,0 51,4 51,8 52,5 53,4 0,9 

woj. zachodnio 

pomorskie 
51,7 51,7 51,9 52,0 52,9 53,9 55,2 56,7 5,0 

POLSKA 55,3 55,1 55,0 55,2 55,8 56,6 57,6 58,8 3,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Średnia wojewódzka w tym wypadku wyniosła w 2014 roku 56,7, a ogólnopolska 58,8. Wyniki dla obszaru 

RLGD są lepsze od średnich. W przypadku gmin z najwyższym wskaźnikiem (gm. Brojce i Rewal), 

równocześnie w badanym okresie nastąpił największy wzrost obciążenia demograficznego. 
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Pojawiające się obciążenia mają związek z ogólnym trendem starzenia się społeczeństwa, jaki występuje nie 

tylko na analizowanym obszarze, ale również w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zgodnie z prognozami 

demograficznymi, liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie dynamicznie rosła, przy równoczesnym spadku 

osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Już w najbliższych latach będzie to  trend odczuwalny, 

coraz silniej wpływający na lokalny rynek (usługi skierowane do osób starszych, usługi rehabilitacyjne, 

specjalistyczna opieka medyczna, oferta spędzania czasu dla seniorów). 

 

Prognoza demograficzna dla obszaru na lata 2020-2035. 

Prognoza 

demograficzna na 

lata 2020-2035 

Powiat 

gryficki
3
 kamieński 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym w roku (w osobach) 

2020 5.597 3.791 

2025 5.345 3.463 

2030 4.886 3.056 

2035 4.561 2.792 

RÓŻNICA -1.036 -999 

Ludność w wieku produkcyjnym w roku (w osobach) 

2020 20.861 15.780 

2025 19.563 14.563 

2030 18.801 13.832 

2035 18.306 13.200 

RÓŻNICA -2.555 -2.580 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w roku (w osobach) 

2020 3.636 3.226 

2025 4.735 4.106 

2030 5.346 4.462 

2035 5.405 4.459 

RÓŻNICA 1.769 1.233 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

 

5. Lokalny rynek pracy 

 

Posiadane zasoby i występujące na obszarze trendy demograficzne mają bezpośredni wpływ na rozwój 

lokalnego rynku pracy. Sytuacja przedsiębiorstw na obszarze ma z kolei przełożenie na sytuację 

mieszkańców, ich wynagrodzenie, siłę nabywczą i jakość życia. Rynek pracy jest więc kluczową dziedziną, 

mającą wpływ na zasięg o skalę osiągniętych w ramach LSR efektów.   

 

Kondycję lokalnego rynku pracy określa między innymi stopień aktywności ekonomicznej ludności 

(obliczany jako liczba zatrudnionych na 1.000 mieszkańców). Na analizowanym obszarze jest to wskaźnik 

niski: 110 osób, a więc zdecydowanie poniżej średnich (dla województwa: 192 osoby, dla kraju 226 osób 

na 1000 mieszkańców). Dodatkowo, w przypadku gmin Brojce, Płoty i Rewal w ostatnich latach nastąpił 

spadek wskaźnika. O ile w gminie Rewal stopień aktywności jest bardzo wysoki i równy średniej krajowej, 

                                                             
3 Dane dotyczące wykształcenia dostępne są jedynie na poziomie powiatowym. 
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w pozostałych dwóch gminach wyniki są niskie (Płoty: 80 osób, Brojce: zaledwie 61 osób w 2013 r.), a  trend 

spadkowy budzi poważny niepokój. 

 

Pracujący na 1000 ludności na w latach 2007-2013. 

Gmina 
Pracujący na 1000 ludności w latach 2007-2013 Zmiana w latach 

2007-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 65 59 58 62 64 65 61 -4 

Dziwnów 130 176 168 155 173 171 175 45 

Golczewo 89 70 74 83 76 83 89 0 

Karnice 42 48 47 66 70 65 66 24 

Płoty 92 82 80 82 77 75 80 -12 

Rewal 270 256 271 284 270 255 226 -44 

Świerzno 57 64 60 56 62 57 56 -1 

Trzebiatów 124 130 129 132 122 116 127 3 

ŚREDNIA 109 111 111 115 114 111 110 1 

woj. zachodnio 

pomorskie 
193 197 190 191 190 188 192 -1 

POLSKA 220 226 223 223 224 223 226 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wśród osób zatrudnionych, zdecydowana większość jest zatrudniona w sektorze usług: 10.927 (w tym 

w latach 2007-2013 w gminach powiatu kamieńskiego nastąpił wzrost), zaś najmniej w sektorze przemysł 

i budownictwo: 3.249 (największy, stały spadek od 2010 r.). W rolnictwie zatrudnionych było łącznie 4.144 

osób (w tym w gminach powiatu gryfickiego nastąpił wzrost zatrudnienia kosztem pozostałych sektorów). 

 

Pracujący wg sekcji PKD 2007 na obszarze w latach 2007-2013. 

Powiat 

Pracujący wg sekcji PKD 2007 w latach 2007-2013 (w osobach) Zmiana 

w 

latach 

2007-

2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

gryficki 2.062 2.046 2.013 2.406 2.419 2.431 2.473 411 

kamieński 1.630 1.680 1.658 1.645 1.626 1.664 1.671 41 

Przemysł i budownictwo 

gryficki 2.660 2.379 2.469 2.823 2.595 2.416 2.063 -597 

kamieński 1.083 1.260 1.195 1.350 1.333 1.276 1.186 103 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja 

gryficki 2.112 2.307 1.959 2.081 2.027 2.005 2.054 -58 

kamieński 1.288 1.413 1.294 1.246 1.382 1.485 1.739 451 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 

gryficki 310 346 353 378 386 333 293 -17 

kamieński 135 161 181 203 178 156 171 36 

Pozostałe usługi 

gryficki 3.660 3.453 3.714 3.863 3.772 3.730 3.722 62 

kamieński 2.583 2.536 2.644 2.790 2.842 3.050 2.948 365 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne stanowiły na obszarze ponad 14% 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Według stanu na koniec 2013 r. na obszarze RLGD było to łącznie 

4.686. Najmniejsza skala problemu występuje na terenie gminy Dziwnów, gdzie odsetek bezrobotnych wyniósł 

11,1%, za to na terenie gmin Brojce, Karnice i Świerzno przekroczony został poziom 17%. 

Wśród bezrobotnych na całym obszarze przeważają kobiety, szczególnie wyraźnie problem widoczny jest 

ponownie w gminach Brojce, Świerzno (w  tych gminach bezrobocie wśród kobiet przekroczyło 20%), Karnice i 

Płoty. 

Bezrobocie na obszarze wg stanu na 31.12.2013 r. 

Gmina 

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

razem mężczyźni kobiety 

Brojce 431 17,6% 15,5% 20,3% 

Dziwnów 300 11,1% 9,2% 13,2% 

Golczewo 467 11,7% 10,1% 13,6% 

Karnice 484 17,6% 16,9% 18,3% 

Płoty 901 15,2% 13,5% 17,2% 

Rewal 310 12,6% 12,9% 12,3% 

Świerzno 490 17,1% 13,5% 21,4% 

Trzebiatów 1.303 11,8% 10,0% 14,0% 

RAZEM 4.686 - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Na przestrzeni lat 2007-2013 bezrobocie na analizowanym obszarze spadło i był to spadek większy niż 

w przypadku średnich wojewódzkiej i krajowej. Niewielki wzrost odnotowano jedynie w gminie Golczewo 

(+0,5), zaś w gminie Rewal sytuacja nie uległa zmianie. Największy spadek nastąpił w gminie Brojce (-5,2) i 

Płoty (-2,5). 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na obszarze w latach 2007-2013. 

Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w latach 2007-2014 

Zmiana 

w latach 

2007-

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 22,8% 17,5% 18,7% 16,8% 16,3% 14,7% 17,6% -5,2 

Dziwnów 12,0% 11,4% 10,8% 11,2% 10,4% 10,8% 11,1% -1,1 

Golczewo 11,2% 11,2% 11,4% 13,2% 12,7% 12,9% 11,7% 0,5 

Karnice 19,2% 16,4% 16,8% 17,1% 16,6% 17,2% 17,6% -1,6 

Płoty 17,7% 14,9% 16,3% 13,8% 15,0% 14,3% 15,2% -2,5 

Rewal 12,6% 11,5% 10,2% 10,2% 10,9% 11,6% 12,6% 0 

Świerzno 18,2% 18,0% 16,9% 17,6% 15,4% 16,7% 17,1% -1,1 

Trzebiatów 12,2% 11,0% 11,5% 11,8% 11,4% 10,9% 11,8% -0,4 

ŚREDNIA 15,7% 14,0% 14,1% 14,0% 13,6% 13,6% 14,3% -1,4 

woj. zachodnio 

pomorskie 
9,3% 7,4% 9,5% 9,7% 9,7% 10,1% 10,0% 0,7 

POLSKA 7,1% 6,0% 7,7% 7,9% 8,0% 8,7% 8,8% 1,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na badanym obszarze przeważają osoby, których wykształcenie i kwalifikacje są niewystarczające i nie 

odpowiadają potrzebom pracodawcom. Według danych powiatowych urzędów pracy (pow. gryficki i pow. 

kamieński), ponad połowa zarejestrowanych (wg stanu na 31.12.2013 r.) nie posiadało wykształcenia 

średniego, a co piąta osoba odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co przedkłada się na wysoki odsetek osób 
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długotrwale bezrobotnych (pow. gryficki: 29%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowią niewiele ponad 

11% mieszkańców obszaru. 

 

 

Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (2011 r.). 

Powiat 

Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia 

wyższe 
średnie i 

policealne 

Zasadnicz

e 

zawodowe 

gimnazj

alne 

Podstawow

e 

ukończone 

Podstawowe 

nieukończon

e i brak 

wykształceni

a 

gryficki 11,37% 30,71% 23,79% 5,21% 20,88% 1,84% 

kamieński 11,56% 30,66% 22,18% 4,94% 21,83% 1,66% 

woj. zachodnio 

pomorskie 
16,61% 31,27% 20,57% 4,92% 19,07% 1,67% 

POLSKA 16,99% 31,56% 21,67% 4,93% 18,31% 1,36% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W szczególnej sytuacji znajdują się seniorzy (osoby po 50 roku życia), którzy w przypadku utraty pracy są 

bardziej narażeni na długotrwałe bezrobocie i wykluczenie społeczne. Pomimo posiadanego doświadczenia, 

często nie mają aktualnych kwalifikacji, nie są tak mobilni i elastyczni jak osoby młode. Z kolei absolwenci 

bezpośrednio po zakończeniu kształcenia, nawet posiadając odpowiednie kwalifikacje, są często zbyt 

niedoświadczeni i nie mają umiejętności praktycznych. Wg danych PUP w powiecie gryfickim, liczbą grupę 

bezrobotnych stanowią kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (26% zarejestrowanych 

kobiet). Wynika to m.in. z braków w infrastrukturze związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 (opieka żłobkowa). 

Na terenie 8 gmin należących do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego 

nie funkcjonuje ani jeden żłobek. Również oferta przedszkolna jest niewystarczająca – średnio, tylko 64,8% 

dzieci w wieku do lat 5 jest objętych opieką przedszkolną (stan na 31.12.2013 r.). W gminach Płoty i 

Trzebiatów wyniki nie przekraczają 60%, zaś w gminie Brojce odsetek dzieci objętych opieką to zaledwie 

41,8%. Braki w infrastrukturze przedkładają się bezpośrednio na trudności młodych matek w podjęciu 

zatrudnienia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. 

 

Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną na obszarze w latach 2007-2013. 

Gmina 

Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną Zmiana w 

latach 2007-

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 26,3% 30,2% 23,3% 19,1% 35,2% 33,3% 41,8% 15,5 

Dziwnów 73,1% 78,2% 81,3% 81,8% 76,5% 68,7% 79,2% 6,1 

Golczewo 40,6% 49,4% 51,3% 49,1% 58,6% 62,4% 69,9% 29,3 

Karnice 30,8% 38,3% 44,4% 40,2% 54,1% 55,8% 59,7% 28,9 

Płoty 35,8% 38,3% 40,5% 41,4% 52,5% 47,5% 55,1% 19,3 

Rewal 72,7% 100,7% 115,7% 127,7% 120,2% 102,1% 96,9% 24,2 

Świerzno 31,3% 31,5% 46,6% 52,9% 55,7% 55,0% 60,1% 28,8 

Trzebiatów 44,2% 42,8% 42,9% 53,5% 62,4% 57,1% 55,3% 11,1 

ŚREDNIA 44,4% 51,2% 55,8% 58,2% 64,4% 60,2% 64,8% 20,4 

woj. 55,6% 58,5% 63,9% 65,2% 67,7% 67,5% 71,3% 15,7 
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zachodnio 

pomorskie 

Polska 59,2% 63,1% 67,3% 68,0% 70,8% 71,6% 75,3% 16,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

Kolejnym wskaźnikiem, który oprócz poziomu zatrudnienia pozwala ocenić kondycję lokalnej gospodarki jest 

poziom przedsiębiorczości (rozumiany jako liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców). Na 

całym obszarze działa 6.458 podmiotów gospodarczych oraz 5.241 osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w gminie Trzebiatów (1.827 podmiotów, 1.425 

osób) i Rewal (1.386 podmiotów, 1.176 osób), najmniej w gminach Świerzno (329 podmiotów, 279 osób) i 

Brojce (240 podmiotów, 193 osoby). Zgodnie z informacjami zebranymi w ramach spotkań konsultacyjnych, na 

różnicę w liczbie podmiotów bardzo silnie wpływa położenie w pasie nadmorskim, a działalność w gminach 

nadmorskich jest w zdecydowanej większości uzależniona od sezonu turystycznego, stąd większa liczba 

podmiotów nie przekłada się bezpośrednio na stabilność lokalnego rynku. W przeliczeniu na 1.000 

mieszkańców,  poziom rozwoju przedsiębiorczości na obszarze RLGD (124 podmiotów) jest zbliżony do 

wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego (126). Wskaźnik dla poszczególnych gmin wynosi od 

63 do 363 podmiotów. Stosunkowo duży odsetek przedsiębiorców na obszarze RLGD to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą: średnio na obszarze RLGD jest to aż 110 osób na 1000 

mieszkańców, co daje wynik wyższy od średniej ogólnopolskiej (77 osób) i średniej wojewódzkiej (95 osób). 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość na obszarze wg stanu na 31.12.2013 r. 

Gmina 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

REGON 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

REGON na tysiąc 

mieszkańców 

Liczba osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

Liczba osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą na 

tysiąc 

mieszkańców 

Brojce 240 63 193 50 

Dziwnów 936 233 723 180 

Golczewo 582 96 490 81 

Karnice 396 94 343 81 

Płoty 762 83 612 67 

Rewal 1.386 363 1.176 308 

Świerzno 329 76 279 65 

Trzebiatów 1.827 110 1.425 86 

RAZEM 

6.458 

podmiotów 

gospodarczych 

- 

5.241 

osoby 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

- 

ŚREDNIA dla 

obszaru 

807 

podmioty 

gospodarcze na 

gminę 

124 

podmiotów 

gospodarczych na 

tysiąc mieszkańców 

655 

osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą na 

gminę 

101 

osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą na 

tysiąc 
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mieszkańców 

ŚREDNIA  

dla woj. 

zachodnio 

pomorskiego 

- 128 - 95 

ŚREDNIA dla 

Polski 
- 106 - 

77 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

 

 

W przypadku terenu objętego działalnością RLGD analizie należy poddać również kondycję sektora 

rybackiego. W 2014 r. na obszarze RLGD zarejestrowanych było 38 jednostek rybackich (dane Morskiego 

Instytutu Rybackiego). Zatrudnienie w sektorze rybackim na tym terenie wynosi około 150 osób. Większość z 

nich jest zatrudniona na stałe i pracuje na morzu. Roczna produkcja wynosi ponad 5  000 ton, a jej wartość 

szacowana jest na ponad 10 mln złotych w 2014 r. Dodatkowo na obszarze działają trzy następujące 

przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów rybactwa i akwakultury: 

 „Kapitan Navi” – Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński, ul. Kołobrzeska 26A, 72-320 Trzebiatów 

 „AVA” – Aneta Bedryj, ul Kołobrzeska 32, 72 - 330 Mrzeżyno 

 „Kaja” – Bogusław Warcholak, ul. Kołobrzeska 14, 72-330 Mrzeżyno 

 

Zgodnie z danymi w rejestrze REGON na obszarze RLGD za kluczowe dominują przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność w zakresie: 

 zakwaterowania i gastronomii (1.626 podmiotów), 

 handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów (1.369 podmiotów), 

 budownictwa (768 podmiotów). 
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Liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w podziale na sekcje PKD 2007  

na obszarze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego wg stanu na 31.12.2013 r. 

 

Gmina 

Liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze  REGON w podziale na sekcje PKD 2007 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T 

Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

Górnictwo i 

wydobycie 

Przetwórstwo 

przemysłowe 

Wytwarzanie 

i 

zaopatrywani

e w energię 

elektryczną, 

gaz etc. 

Dostawa 

wody; 

gospodarowa

nie ściekami i 

odpadami, 

rekultywacja  

Budownictwo  

Handel 

hurtowy i 

detaliczny; 

naprawa 

pojazdów  

Transport i 

gospodarka 

magazynowa  

Zakwaterowa

nie i usługi 

gastronomicz

ne 

Informacja i 

komunikacja  

Działalność 

finansowa i 

ubezpieczeni

owa  

Obsługa 

rynku 

nieruchomoś

ci  

Działalność 

profesjonalna

, naukowa i 

techniczna  

Działalność 

w zakresie 

usług 

administrowa

nia i 

działalność 

wspierająca  

Administracja 

publiczna i 

obrona 

narodowa;  

zabezpiecze

nia 

społeczne  

Edukacja 

Opieka 

zdrowotna i 

pomoc 

społeczna  

Działalność 

związana z 

kulturą, 

rozrywką i 

rekreacją  

Pozostała 

działalność 

usługowa    

Brojce 29 0 22 0 0 47 57 15 5 2 5 1 6 6 5 5 16 5 14 

Dziwnów 39 0 20 1 3 63 170 17 386 6 10 68 30 24 5 8 26 16 44 

Golczewo 63 0 39 3 3 131 134 30 18 2 17 21 15 18 7 8 30 11 32 

Karnice 28 0 21 4 2 84 94 22 38 2 11 12 14 11 5 7 19 5 17 

Płoty 50 0 75 0 2 118 203 66 34 3 13 45 26 18 7 16 40 10 36 

Rewal 32 0 18 1 4 69 181 13 871 9 10 21 22 33 4 19 29 22 28 

Świerzno 41 0 25 0 2 63 89 8 12 4 5 7 11 4 7 5 26 2 18 

Trzebiatów 42 0 114 4 9 193 441 74 262 19 56 185 88 46 8 38 95 38 115 

RAZEM 324 0 334 13 25 768 1.369 245 1.626 47 127 360 212 160 48 106 281 109 304 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Dane dotyczące działalności podmiotów w ramach sekcji I (Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne) 

potwierdzają dotychczasowe ustalenia. Łącznie stanowią one najpopularniejszy na obszarze RLGD rodzaj 

działalności, ale występują tu znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi gminami, w zależności 

od położenia geograficznego i dostępności infrastruktury. Wskazane sektory stanowią podstawę 

działalności w ramach lokalnego rynku i należy uznać je w LSR za kluczowe branże na obszarze RLGD. 

Problemem wskazywanym przez mieszkańców obszaru w ramach spotkań, a także potwierdzonym 

w analizie danych statystycznych jest zbyt niski poziom wynagrodzenia brutto w stosunku do średniej 

ogólnopolskiej i wojewódzkiej. W latach 2007-2013 poziom wynagrodzenia brutto uległ minimalnej 

poprawie w gminach powiatu kamieńskiego, jednak w powiecie gryfickim nastąpił spadek o 0,5%, 

co w przypadku i tak niskiego poziomu wynagrodzenia (76,4% krajowego średniego wynagrodzenia brutto 

było zmianą odczuwalną i negatywną. 

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej na obszarze w latach 2007-2014. 

Powiat 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej 

krajowej (Polska = 100) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gryficki 76,9 76,7 76,1 78,0 75,3 75,6 75,7 76,4 

kamieński 77,1 76,3 78,1 80,3 80,0 79,3 78,4 78,0 

woj. 

zachodniopomorskie 
91,3 91,2 91,1 90,8 90,7 91,3 91,3 91,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Niski poziom wynagrodzenia, wysoka stopa bezrobocia i silna sezonowość rynku pracy mają bezpośredni 

wpływ na zmiany w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej, co w skali długoterminowej 

przekłada się na wzrost zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród społeczności lokalnej.  

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze w latach 2009-2013. 

Gmina 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej Zmiana w latach 

2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 1.088 1.042 1.127 1.116 1.122 34 

Dziwnów 629 476 395 354 328 -301 

Golczewo 708 713 772 727 726 18 

Karnice 900 875 739 805 848 -52 

Płoty 1.191 1.234 1.217 1.268 1.269 78 

Rewal 292 319 339 350 329 37 

Świerzno 693 821 783 741 716 23 

Trzebiatów 1.443 1.369 1.467 1.256 1.462 19 

RAZEM 6.944 6.849 6.839 6.617 6.800 -144 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

W 2013 r. z pomocy społecznej skorzystało na obszarze 6.800 osób. Na terenie dwóch gmin nastąpił 

spadek (gm. Karnice -52 osoby, gm. Dziwnów -301 osób) na tyle duży, że doszło do zawyżenia wyniku 

dla całego obszaru – w przypadku wszystkich pozostałych liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

wzrosła. Dane bezwzględne należy również odnieść do ogólnej liczby mieszkańców. 
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Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej 

w ludności ogółem na obszarze w latach 2009-2013. 

Gmina 
Zasięg korzystania z pomocy społecznej Zmiana w latach 

2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 29,1% 27,1% 29,5% 29,1% 29,3% 0,2 

Dziwnów 15,3% 11,5% 9,6% 8,6% 8,1% -7,2 

Golczewo 11,7% 11,7% 12,7% 12,0% 12,0% 0,3 

Karnice 21,8% 20,7% 17,6% 19,3% 20,1% -1,7 

Płoty 13,2% 13,3% 13,2% 13,8% 13,9% 0,7 

Rewal 8,3% 8,6% 9,0% 9,2% 8,7% 0,4 

Świerzno 16,4% 18,8% 18,0% 17,1% 16,6% 0,2 

Trzebiatów 8,6% 8,1% 8,7% 7,5% 8,8% 0,2 

ŚREDNIA 15,6% 15,0% 14,8% 14,6% 14,7% -0,9 

woj. 

zachodnio

pomorskie 

10,8% 10,4% 9,7% 9,7% 9,7% -1,1 

Polska 9,1% 8,7% 8,1% 8,1% 8,3% -0,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

W odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru oraz poszczególnych gmin, największą i najkorzystniejszą 

zmianą był spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Dziwnów – z 15% na nieco 

ponad 8%. Z kolei w gminie Karnice, spadek w liczbach bezwzględnych nie przełożył się na znaczącą 

poprawę sytuacji -  w tej gminie co piąta osoba korzysta z zasiłków. Średnio na obszarze problem dotyka 

14,7% mieszkańców, co potwierdza problemy zaobserwowane w dotychczasowej analizie i wymaga 

od RLGD podjęcia działań w okresie 2014-2020: 

 

Wydatki na pomoc społeczną w latach 2008-2014 na obszarze. 

Gmina 

Wydatki na pomoc społeczną w latach 2008-2013
 
w tyś. zł Zmiana w 

latach 2008-

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 3.039 3.335 3.888 4.065 4.256 4.003 3.858 819 

Dziwnów 2.576 2.390 2.376 2.275 2.382 2.405 2.449 -126 

Golczewo 2.783 2.716 2.927 2.911 3.057 3.360 3.326 543 

Karnice 2.538 2.500 2.712 2.766 2.847 2.859 2.861 323 

Płoty 5.569 5.768 6.629 6.702 7.090 7.353 7.531 1.962 

Rewal 1.701 1.686 1.818 1.854 1.930 2.009 1.959 257 

Świerzno 2.552 2.635 2.910 3.035 3.078 3.167 3.279 727 

Trzebiatów 8.404 8.490 9.622 9.984 10.273 10.463 10.499 2.095 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W szczególnie trudnej sytuacji są rodziny, w których konieczna jest pomoc finansowa dla dzieci. Udział 

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny wynosi dla obszaru ponad 40%, 

a w gminach Brojce i Świerzno przekracza 50%. 

 

Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze w latach 2008-2013. 

Gmina 

Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 
Zmiana w 

latach 

2008-

2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brojce 69,1% 66,6% 64,2% 61,1% 59,4% 56,4% -12,7 

Dziwnów 47,6% 40,5% 37,2% 31,8% 26,9% 25,8% -21,8 

Golczewo 50,2% 44,9% 44,5% 41,8% 41,4% 41,4% -8,8 

Karnice 69,7% 63,3% 59,8% 56,6% 50,5% 46,7% -23,0 

Płoty 64,1% 59,6% 56,6% 53,1% 50,2% 49,5% -14,6 

Rewal 42,9% 38,5% 31,8% 31,1% 29,1% 28,6% -14,3 

Świerzno 73,1% 68,6% 64,8% 60,1% 54,4% 54,8% -18,3 

Trzebiatów 51,1% 46,0% 43,0% 40,3% 36,0% 34,1% -17,0 

ŚREDNIA 58,5% 53,5% 50,2% 47,0% 43,5% 42,2% -16,3 

woj. 

zachodnio 

pomorskie 

45,5% 40,8% 37,5% 34,9% 31,7% 29,5% -16,0 

Polska 46,0% 41,1% 37,6% 35,1% 32,2% 30,2% -15,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Młodzież staje się kolejną grupą szczególnie cenną dla dalszego rozwoju obszaru, w szczególności biorąc 

pod uwagę trendy demograficzne. Niestety, trudności na rynku pracy zniechęcają młode osoby 

do pozostania na obszarach wiejskich, co przekłada się na saldo migracji. Młodzi ludzie już na wczesnym 

etapie edukacji przyzwyczajają się do konieczności wyjeżdżania do większych ośrodków, na co ma wpływ 

m.in. dostępność oferty edukacyjnej na obszarze – o ile na terenie każdej gminy znajduje się co najmniej 

jedna szkoła podstawowa i gimnazjum, sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych jest mniejsza 

i nierównomiernie rozłożona (brak tego typu placówek w gminach Brojce, Golczewo, Karnice, Świerzno). 

Liczba szkół oraz liczba osób uczących się na obszarze wg stanu na 2013 r. 

Gmina 
Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne 

Szkoły ponadgimnazjalne 

i policealne 

obiekty uczniowie obiekty uczniowie obiekty uczniowie 

Brojce 2 260 1 107 0 0 

Dziwnów 1 169 2 138 1 41 

Golczewo 2 338 1 186 0 0 

Karnice 2 198 1 94 0 0 

Płoty 4 575 1 259 3 287 

Rewal 3 264 3 225 1 29 

Świerzno 3 228 1 123 0 0 

Trzebiatów 3 869 3 525 4 372 

RAZEM 20 2.901 13 1.657 9 729 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Podsumowanie: Na obszarze występuje wysoki poziom bezrobocia, zbyt niski poziom przedsiębiorczości 

i aktywności zawodowej mieszkańców, którzy wymagają wsparcia w podnoszeniu kompetencji. Lokalny 

rynek pracy jest obszarem wymagającym podjęcia szeregu działań, w tym skierowanych do odpowiednich 

grup defaworyzowanych: kobiet, osób bezrobotnych, osób młodych i seniorów. Wsparciem należy objąć 

również sektor rybacki, wykorzystujący w kompleksowy sposób zasoby obszaru. 

 

6. Aktywność lokalnej społeczności i oferta spędzania czasu wolnego 

 

Jedną z najwyższych form zaangażowania społeczności lokalnej jest podejmowania działań w formie 

oficjalnie zarejestrowanych, stale funkcjonujących organizacji pozarządowych. Na obszarze RLGD działa 

łącznie 110 fundacji i stowarzyszeń posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sieć organizacji 

jest rozłożona równomiernie – na każdą gminę przypada co najmniej 10 organizacji, a najwięcej działa 

w gm. Trzebiatów (24 podmioty).  

Liczba organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie danej gminy 

wg danych Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na 08.2015 r. 

Gmina 
Liczba organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na 

terenie danej gminy wg Krajowego Rejestru Sądowego 

Brojce 13 

Dziwnów 11 

Golczewo 17 

Karnice 10 

Płoty 13 

Rewal 12 

Świerzno 10 

Trzebiatów 24 

RAZEM 110 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przy uwzględnieniu liczby mieszkańców poszczególnych gmin najwyższy wskaźnik aktywności organizacji 

pozarządowych występuje w gminie Rewal, przekraczając średnią województwa i ogólnopolską. W latach 

2007-2014 na analizowanym obszarze ogólna liczba organizacji pozarządowych (a także wskaźnik 

tej liczby w stosunku  do 1000 mieszkańców) zwiększyła się, sytuacja nie uległa zmianie jedynie w gminach 

Świerzno i Trzebiatów. 

 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców na obszarze w latach 2007-2014. 

Gmina 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 

mieszkańców w latach 2007-2014 

Zmiana 

w 

latach 

2007-

2014 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brojce 1 2 2 2 2 2 2 3 2 

Dziwnów 3 4 4 5 5 5 5 5 2 

Golczewo 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

Karnice 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

Płoty 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Rewal 3 4 4 4 4 4 5 5 2 

Świerzno 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Trzebiatów 2 2 2 2 2 2 2 2 0 



31 

 

woj. zachodnio 

pomorskie 
2 2 3 3 3 3 3 3 1 

POLSKA 2 2 3 3 3 3 3 3 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Są to organizacje zajmujące się różnym zakresem działań, od jednostek OSP przez organizacje działające 

na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji kultury, sportu i rekreacji, integracji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Nie należy zapominać także o mniej sformalizowanych podmiotach ekonomii 

społecznej, np. klubach sportowych i kołach gospodyń wiejskich oraz radach sołeckich i grupach całkowicie 

nieformalnych, które również podnoszą poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy ich małej ojczyzny. 

Na terenie gmin działają również przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne takie jak SS „Bawiland” 

czy SS „Warciław” oraz wojewódzkie federacje i ośrodki wspierania ekonomii społecznej, jednak posiadają 

one siedziby poza obszarem RLGD.  

 

Pierwszym krokiem w podejmowaniu aktywności na swoim obszarze jest dla mieszkańców udział 

w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i przedsięwzięciach społecznych organizowanych przez 

instytucje i ośrodki kultury. Sieć tego typu placówek na obszarze jest rozwinięta nierównomiernie, jednak 

nie zachodzi tu zależność od położenia w pasie nadmorskim. Infrastruktura kulturalna jest najlepiej 

dostępna na terenie gm. Płoty, gdzie działalność prowadzi aż 9 obiektów, gm. Karnice – 7 obiektów 

i gm. Trzebiatów – 5 ośrodków. W gorszej sytuacji znajdują się gminy Dziwnów i Golczewo – po 1 ośrodku, 

zaś w gminie Brojce działa tylko 1 placówka biblioteczna (brak domu kultury). Dostępność infrastruktury 

przekłada się na aktywność mieszańców w formie zespołów, kół, klubów, regularnie korzystających 

ze świetlic czy domów kultury. Aktywność instytucji i domów kultury jest wysoka – w 2013 r. zgłoszono 

realizację ponad 850 imprez na obszarze.  

 

Liczba obiektów kulturalnych oraz zakres działania na obszarze wg stanu na 2013 r. 

Gmina 

Liczba obiektów 

kulturalnych 

Liczba 

imprez 

Liczba 

uczestników 

imprez 

Liczba 

zespołów 

artystyczny

ch 

Liczba kół, 

klubów 

domy, 

ośrodki 

kultury, 

kluby 

świetlice 

biblioteki 

razem z 

filiami 

Brojce 0 1 0 0 0 0 

Dziwnów 1 2 251 52.670 0 4 

Golczewo 1 2 85 9.366 5 2 

Karnice 7 2 52 2.925 4 3 

Płoty 9 1 162 10.220 14 12 

Rewal 4 2 56 1.460 0 16 

Świerzno 4 4 46 882 0 2 

Trzebiatów 5 2 199 29.680 1 11 

RAZEM 31 16 851 107.203 24 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Podsumowanie: na obszarze RLGD występuje średnie nasycenie organizacjami pozarządowymi, 

a ich liczba wzrosła w latach 2007-2014. Najwyższy poziom aktywności NGO można zaobserwować 
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w gminie Dziwnów i Rewal. Mieszkańcy działają również w zespołach, kołach i grupach nieformalnych, 

jednak sieć placówek i obiektów kulturalnych jest nierównomiernie rozłożona.  

 

7. Zadowolenie mieszkańców obszaru RLGD 

 

Poza danymi statystycznymi dla oceny sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru RLGD wykorzystano 

także wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w 2015 r. na obszarze RLGD (427 ankiet). 

 

Główne wnioski z badania: 

 

1. Mieszkańcy wykazują wysoki stopień optymizmu – wysoko oceniają zadowolenie z zamieszkania 

na obszarze RLGD i zauważają wyraźne pozytywne zmiany w ostatnich latach. 

 

Ocena satysfakcji z zamieszkania na terenie objętym badaniem 

 

Źródło: badanie własne (n=373). 

2. Główne obszary problemowe na terenie RLGD to rynek pracy, zarobki mieszkańców, ochrona 

zdrowia i oferta spędzania wolnego czasu.  

Elementy te zostały najgorzej ocenione w przeprowadzonym badaniu. Szczegółowe zestawienie ocen 

prezentuje wykres. 
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Zadowolenie w poszczególnych obszarach funkcjonowania badanych społeczności 

 

Źródło: badanie własne (n=418-425)
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4. Główne rodzaje inicjatyw jakich oczekują mieszkańcy to: tworzenie nowych miejsc pracy; rozwój ścieżek 

rowerowych; inwestycje w infrastrukturę drogową;; inicjatywy dla dzieci i młodzieży; poprawa estetyki 

miejsc publicznych; wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, inwestycje w lokalne przedsiębiorstwa; rozwój 

sieci szlaków pieszych/nordic walking. 

5. Za grupy, które należy potraktować w LSR priorytetowo wskazywano najczęściej: młodzież, 

bezrobotnych, dzieci i kobiety.  

 

Wnioski z diagnozy obszaru: 

1. Potencjał obszaru: dynamiczny rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych, rozwój przedsiębiorczości  

i wzrost zainteresowania inwestorów, poprawa rachunku ekonomicznego lokalnego sektora rybackiego, 

szeroka aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców z wykorzystaniem licznych podmiotów trzeciego 

sektora. 

2. Najważniejsze zasoby: walory turystyczne, rozwinięty sektor rybacki, atrakcje turystyczne i zabytki, 

optymizm i chęć mieszkańców do działania na rzecz rozwoju obszaru. 

3. Główne potrzeby: wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania zarobków mieszkańców,  

poprawa wyników ekonomicznych podmiotów rybackich, poprawa stanu infrastruktury publicznej. 

4. Główne problemy: niskie zarobki mieszkańców, niewystarczające wykorzystanie potencjału 

turystycznego, liczne braki w infrastrukturze publicznej (turystycznej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, 

społecznej, drogowej), niewystarczający poziom aktywności i integracji mieszkańców. 

 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę RLGD wybrała następujące główne obszary interwencji: 

I. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności w odniesieniu do sektora 

rybackiego – główna potrzeba wskazana przez mieszkańców obszaru, wynikająca także z danych 

statystycznych dotyczących skali bezrobocia. 

II. Poprawa stanu infrastruktury – najczęstszy typ działań wskazywany przez mieszkańców w badaniu 

ankietowym, działanie jest niezbędne w kontekście pełnego wykorzystania lokalnych zasobów i rozwoju 

funkcji turystycznych obszaru. 

III. Aktywizacja mieszkańców – jeden z ważniejszych postulatów wynikający z badania ankietowego, 

działania podejmowane w tym zakresie pozwolą w pełni osiągnąć zakładane rezultaty w pozostałych dwóch 

obszarach interwencji. 

 

Określono także główne grupy docelowe, szczególnie istotne dla wdrożenia LSR:  

1. Społeczność rybacka – osoby zatrudnione w rybactwie i akwakulturze oraz członkowie ich rodzin. 

2. Przedsiębiorcy – kondycja firm na obszarze wpływa bezpośrednio na liczbę miejsc pracy i poziom 

zarobków. 

3. Sektor publiczny – realizują największe projekty w zakresie infrastruktury. 

4. Organizacje branżowe – w szczególności zrzeszające rybaków i podmioty z sektora rybackiego. 

5. Ogół mieszkańców obszaru. 

 

Do kluczowych grup docelowych należą także grupy defaworyzowane: 

6. Osoby młode (do 40 roku życia) – grupa defaworyzowana, która ma niewielkie kwalifikacje  

i doświadczenie, ponadto mieszkańcy w badaniu ankietowym wskazali, że należy szczególne działania 

skierować do tej grupy, aby powstrzymać odpływ młodzieży z obszaru.  

7. Osoby starsze (po 50. roku życia) – grupa defaworyzowana, która w najbliższych latach znacznie się 

powiększy, osoby te mają często nieaktualne kwalifikacje zawodowe i problemy ze zdrowiem, które 

utrudniają znalezienie i utrzymanie pracy. 
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IV Analiza SWOT 

 

Informacje zebrane w diagnozie zostały uporządkowane i podsumowane w formie analizy Słabych Stron, 

Silnych Stron, Szans i Zagrożeń. W ramach prac zespołu roboczego opracowano pierwszy projekt, który 

uległ korekcie podczas prac w ramach warsztatu strategicznego. W tym kształcie projekt został następnie 

zaprezentowany mieszkańcom w trakcie cyklu spotkań konsultacyjnych w każdej z gmin. Mieszkańcy 

zgłosili szereg własnych uwag, komentarzy i propozycji, które zostały zgromadzone przez moderatorów. 

Po raz kolejny zespół roboczy wprowadził do projektu niezbędne zmiany, które zostały ostatecznie 

omówione i zatwierdzone w trakcie jednego z warsztatów konsultacyjnych. Tabela poniżej przedstawia 

pełną wersję analizy SWOT w tym zmiany uwzględnione w ramach konsultacji społecznych (pogrubienie).  

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dostęp do rozbudowanej sieci dróg. 

2. Duży potencjał turystyczny obszaru (w tym 

turystyka wodna, historyczna, kulturowa, 

uzdrowiskowa, ekologiczna). 

3. Liczne i zróżnicowane szlaki turystyczne. 

4. Korzystna struktura demograficzna 

na obszarze. 

5. Rozbudowana oferta opieki przedszkolnej. 

6. Rozbudowana sieć i duża aktywność obiektów 

kulturalnych. 

7. Dostęp do różnorodnej i obfitej fauny w Bałtyku. 

8. Duży potencjał do wykorzystania zasobów 

wodnych. 

1. Niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczych 

i turystycznych obszaru 

2. Braki w infrastrukturze, w szczególności drogowej, 

turystycznej i towarzyszącej. 

3. Niewystarczająco atrakcyjna oferta, w tym brak 

kompleksowej oferty turystycznej dla obszaru. 

4. Migracja mieszkańców do większych ośrodków, 

zwłaszcza osób młodych. 

5. Niewielka aktywność zawodowa i braki w kwalifikacjach 

mieszkańców 

6. Niewystarczająco rozwinięty sektor gospodarczy (lokalne 

firmy) i niezadowalający poziom wsparcia rozwoju biznesu 

na obszarze. 

7. Niski poziom zarobków mieszkańców. 

8. Rosnące wydatki gmin na opiekę społeczną. 

9. Niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 

niedostosowanie do potrzeb oferty przedszkolnej. 

10. Nierównomiernie rozłożona sieć szkół policealnych, 

brak szkolnictwa związanego z turystyką i rybactwem. 

11. Zbyt słabo rozwinięty sektor ekonomii społecznej, w tym 

mała liczba nowopowstających organizacji pozarządowych. 

12. Niewystarczająca promocja obszaru i jego zasobów, 

zwłaszcza rybackich. 

13. Brak produktów lokalnych oraz rybackich produktów 

lokalnych. 

14. Niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna 

dla mieszkańców obszaru. 

15. Niski poziom bezpieczeństwa na obszarze 

i niewystarczające działania prewencyjne. 

16. Występująca na obszarze sezonowość zatrudnienia. 

17. Niski poziom innowacyjności wśród lokalnych 

przedsiębiorców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Pełne wykorzystanie potencjału turystycznego i 

zasobów lokalnych obszaru. 

2. Pełne wykorzystanie potencjału społecznego, w 

tym zwiększenie wsparcia ze stron instytucji 

otoczenia biznesu dla lokalnych przedsiębiorców. 

3. Zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. 

1. Negatywne trendy demograficzne – starzenie się 

społeczeństwa. 

2. Niskie poczucie tożsamości lokalnej wśród młodych ludzi. 

3. Niewystarczające środki finansowe na ochronę 

dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 

4. Rosnące zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
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4. Wzrost liczby Polaków spędzających urlop w 

kraju, na wsi, poszukiwanie produktów 

regionalnych i ofert turystyki lokalnej. 

5. Wzrost zainteresowania aktywnymi formami 

wypoczynku blisko natury. 

6. Wzrost popularności Polski wśród turystów 

zagranicznych. 

7. Pozyskanie przez lokalne instytucje, 

organizacje i firmy środków zewnętrznych 

na realizację ważnych inicjatyw. 

8. Poprawa jakości dialogu społecznego 

i międzypokoleniowego. 

9. Wzrost spożycia i zainteresowania 

produktami rybnymi. 

10. Poprawa dialogu międzynarodowego. 

społecznym oraz pogłębiające się rozwarstwienie 

społeczne. 

5. Niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

6. Biurokracja utrudniająca podejmowanie działań. 

7. Kryzys gospodarczy. 

8. Zmiany i zagrożenia klimatyczne. 

 

 

 

V Cele i wskaźniki 

 

Określanie celów LSR obejmowało zestawienie możliwych zakresów wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze z potrzebami lokalnej społeczności, opisanymi w diagnozie obszaru. W 

toku prac nad celami zadecydowano, że LSR będzie obejmować następujące cele i przedsięwzięcia, 

finansowane w całości ze środków PO RiM. 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie 

1. Wzrost 

atrakcyjności i 

konkurencyjności 

obszaru LSR do 

2022 r. 

1.1 Rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarze LSR do 

2022 r. 

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub 

rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa 

śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 

1.1.2 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub 

utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością 

rybacką na obszarze LSR do 2022 roku 

1.1.3 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej 

wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 roku 

2.1 Wzmocnienie 

potencjału 

turystycznego 

obszaru LSR do 

2022 r. 

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub 

terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 

2022 roku 

2.1.2 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku 

2.1.3 Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu 

3.1. Aktywizacja 

społeczności 

rybackiej do 2022 r.  

3.1.1 Funkcjonowanie RLGD do 2022 r. 

 

Cele i zakresy pomocy są zgodne z celami Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz instrumentu 

RLKS. 
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Cele i przedsięwzięcia odpowiadają diagnozie i analizie SWOT oraz kluczowym obszarom interwencji  

i kluczowym grupom docelowym, wskazanym w diagnozie.  

Przedsięwzięcia w ramach celu szczegółowego 1.1 mają na celu rozwiązanie kluczowego problemu 

obszaru tj. niewystarczająco rozwiniętego rynku pracy, niewystarczającej liczby miejsc pracy, wysokiej 

stopy bezrobocia oraz uzależnienia lokalnego rynku pracy od sezonu turystycznego. Obejmować będą 

wsparcie w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa w ramach przedsięwzięcia 1.1.1, 

dywersyfikację dochodów i zatrudnienia w rybactwie poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w innych 

branżach (przedsięwzięcie 1.1.2) oraz tworzenie i rozwijanie firm wykorzystujących wodny potencjał 

obszaru (przedsięwzięcie 1.1.3). 

Przedsięwzięcia w celu szczegółowym 1.2 pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego 

obszaru dzięki finansowaniu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (przedsięwzięcie 2.1.1), działaniom  

w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego (przedsięwzięcie 2.1.2) oraz ochronie zasobów naturalnych 

przed działalnością kłusowniczą (przedsięwzięcie 2.1.3). Pozwoli to wykorzystać atuty obszaru oraz 

zniwelować problemy związane z niewystarczającym standardem infrastruktury, słabo ocenianej przez 

mieszkańców obszaru, niewystarczającą promocją tradycji rybackich i niskim stopniem świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

Także przedsięwzięcie 3.1.1 jest adekwatne do zidentyfikowanych słabości tj. niewielkiej liczby organizacji  

i działań w zakresie promocji rybactwa i wsparcia lokalnych społeczności rybackich na obszarze. Działania 

te są także niezbędne do prawidłowego wdrożenia LSR. 

W związku z brakiem obowiązujących przepisów wykonawczych nie ma możliwości doprecyzowania w LSR 

zakresu poszczególnych przedsięwzięć (katalog beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych, wysokość  

i intensywność pomocy zostaną określone w przepisach rozporządzenia). Wszystkie przedsięwzięcia będą 

realizowane trybem konkursowym (z wyjątkiem kosztów Funkcjonowania RLGD) 

W LSR zaplanowano realizację wskaźnika oddziaływania (przypisanego do celu ogólnego), wskaźników 

rezultatu (przypisanych do odpowiednich celów szczegółowych) i wskaźników produktu (przypisanych do 

poszczególnych przedsięwzięć). Przyjęte wskaźniki są przejrzyste i mierzalne (wskazano wartość bazową, 

wartość docelową, terminy ich osiągania oraz opisano źródła danych). Wszystkie wskaźniki są adekwatne 

do odpowiednich celów i przedsięwzięć, są bezpośrednio związane z zakresem udzielanego wsparcia  

i pozwalają na mierzenie efektów poszczególnych operacji. Szczegółowy sposób i częstotliwość 

dokonywania pomiarów zostały określone w zasadach monitorowania i ewaluacji. 

Przyjęte wskaźniki produktu mierzą bezpośrednie efekty zrealizowanych operacji, a wskaźniki rezultatu – 

zmiany wywołane przez operacje wśród grup docelowych. Wartość wyjściowa tych wskaźników wynosi 

zero, ponieważ nie realizowano do tej pory żadnych operacji w ramach środków LSR na lata 2014-2020. 

Wartość wyjściowa wskaźnika oddziaływania została określona na podstawie danych BDL GUS, według 

stanu na 31.12.2013 r. 
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1.0 CEL OGÓLNY 1 Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r. 

1.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. 

2.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1  Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 r 

3.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1  Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 r. 

 
Wskaźniki oddziaływania 

dla celu ogólnego 
Jednostka miary  

stan 

początkow

y 2013 rok 

plan 2022 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 

Saldo migracji na 1000 osób (ogółem) 

sztuka -3,1 -3,0 

Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: ludność: saldo migracji na 1000 osób 

(ogółem). Dane z poszczególnych gmin członkowskich są sumowane, a następnie 

wyciągana jest średnia arytmetyczna. Dane prezentowane są w zaokrągleniu do jednego 

miejsca po przecinku. 

 
Wskaźniki rezultatu dla 

celów szczegółowych 
Jednostka miary  

stan 

początkow

y 2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

w1.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne 
 sztuka 0 17  Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.  

Liczba utrzymanych miejsc pracy (ogółem) w przeliczeniu na 

pełne etaty średnioroczne 
sztuka  0 12 Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.  

Liczba utworzonych działalności gospodarczych sztuka 0 2 Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.  

W2.1 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
osoba 0 40.000 

Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. 

Liczba odbiorców operacji w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego 
osoba 0 12.000 

Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR, dane 

RLGD. 

Liczba zbiorników i/lub cieków wodnych objętych operacjami 

w zakresie przeciwdziałania kłusownictwa 
osoba 0 2 

Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. 

W3.1 

Liczba uczestników szkoleń, spotkań, wydarzeń  osoba 0 6.400 Dane RLGD. 

Liczba odbiorców publikacji i materiałów informacyjno-

promocyjnych 
osoba 0 14.000 Dane RLGD. 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

 Sposób 

realizacji  

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary  

wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru początkowa  

2014 rok 

końcowa  

2023 rok 
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1.1.1 

Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa poprzez 

tworzenie lub rozwijanie 

łańcucha dostaw produktów 

sektora rybołówstwa, rybactwa 

śródlądowego i akwakultury na 

obszarze LSR do 2022 roku 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

rybacka, osoby 

młode 

konkurs 
Liczba operacji w 

zakresie łańcucha 

dostaw 

sztuka 0  2 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

1.1.2 

Różnicowanie działalności lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia lub utrzymania miejsc 

pracy, nie związanych z 

podstawową działalnością 

rybacką na obszarze LSR do 2022 

roku 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

rybacka 
konkurs 

Liczba operacji w 

zakresie tworzenia 

lub utrzymania 

miejsc pracy, nie 

związanych z 

podstawową 

działalnością 

rybacką 

sztuka  0 12 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

1.1.3 

Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru rybackiego na obszarze 

LSR do 2022 roku 

Przedsiębiorcy, 

społeczność 

rybacka 
konkurs 

Liczba operacji w 

zakresie 

działalności 

gospodarczej 

wykorzystującej 

wodny potencjał 

obszaru 

sztuka  0 15 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

2.1.1 

Tworzenie, rozwój, wyposażenie 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, przeznaczonej na 

użytek publiczny historycznie 

lub terytorialnie związanych z 

działalnością rybacką na 

obszarze LSR do 2022 roku 

mieszkańcy 

obszaru, 

instytucje 

publiczne, 

organizacje 

pozarządowe 

konkurs 

Liczba 

stworzonych, 

rozwiniętych lub 

wyposażonych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

sztuka  0 42 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

2.1.2 

Promowanie, zachowanie lub 

upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarze LSR do 2022 roku 

mieszkańcy 

obszaru, 

instytucje 

publiczne, 

organizacje 

pozarządowe, 

turyści 

konkurs, 

projekty 

współpra

cy 

Liczba operacji w 

zakresie 

rybackiego 

dziedzictwa 

kulturowego 

sztuka 0  6 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

 Liczba 

zrealizowanych 
sztuka 0 2 

Dane RLGD. 
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projektów 

współpracy 

 Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

sztuka 0 1 

Dane RLGD. 

2.1.3 

Wspieranie atutów środowiska 

wodnego na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury poprzez działania 

na rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu 

mieszkańcy 

obszaru, 

organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

publiczne 

konkurs 

Liczba operacji w 

zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwu 

sztuka 0  2 
Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane 

UM/ARiMR  

3.1.1 

Funkcjonowanie RLGD do 2022 r. RLGD, 

mieszkańcy 

obszaru, 

organizacje 

pozarządowe  

koszty 

bieżące, 

aktywiza

cja 

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń  

sztuka 0  40 

Dane RLGD. 

 

  

Liczba 

osób/podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

osoby/ 

podmioty 
0 80 

Dane RLGD. 

 

  

Liczba wydanych, 

opracowanych 

publikacji i 

materiałów 

informacyjno-

promocyjnych 

sztuka 0 3 

Dane RLGD. 

 
  

Liczba 

opracowanych LSR 
sztuka 0 1 

Dane RLGD. 

 

  

Liczba projektów 

polegających na 

udzieleniu 

wsparcia 

przygotowawczego 

sztuka 0 1 

Dane RLGD. 

SUMA      
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Matryca logiczna – logika interwencji w ramach LSR 

Zidentyfikowane 

problemy/wyzwan

ia społeczno-

ekonomiczne 

Planowane przedsięwzięcia Produkty 
Cele 

szczegółowe 
Rezultaty Cel ogólny 

Oddziaływ

anie 

Czynniki zewnętrzne 

mające wpływ na 

realizację działań i 

osiągnięcie 

wskaźników 

Bezrobocie 

połączone z niskimi 

wynagrodzeniami 

oraz duża 

sezonowość miejsc 

pracy (silne 

uzależnienie od 

turystyki 

sezonowej), 

konieczność 

wsparcia 

przedsiębiorców, 

szczególnie 

rybaków 

1.1.1 Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa poprzez 

tworzenie lub rozwijanie 

łańcucha dostaw produktów 

sektora rybołówstwa, rybactwa 

śródlądowego i akwakultury na 

obszarze LSR do 2022 roku 

Liczba operacji w 

zakresie łańcucha 

dostaw 

1.1 Rozwój 

przedsiębiorczo

ści na obszarze 

LSR do 2022 r. 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy 

(ogółem) w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

średnioroczne 

Liczba 

utrzymanych 

miejsc pracy 

(ogółem) w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

średnioroczne 

Liczba 

utworzonych 

działalności 

gospodarczych 

Wzrost 

atrakcyjnoś

ci i 

konkurency

jności 

obszaru 

LSR do 

2022 r. 

Saldo 

migracji na 

1000 osób 

(ogółem) 

Duże znaczenie 

będzie miało ile 

osób/firm będzie 

zainteresowanych 

tymi konkursami. 

Przeszkodą może być 

konieczność 

zapewnienie własnych 

środków finansowych 

oraz skomplikowanie 

wniosków i 

załączników. Z drugiej 

strony chętnych 

powinno być dużo, 

skoro w innych 

programach nie ma 

już dotacji dla 

przedsiębiorców. 

1.1.2 Różnicowanie działalności 

lub dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną 

z sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia lub utrzymania miejsc 

pracy, nie związanych z 

podstawową działalnością 

rybacką na obszarze LSR do 

2022 roku 

Liczba operacji w 

zakresie tworzenia lub 

utrzymania miejsc 

pracy, nie związanych 

z podstawową 

działalnością rybacką 

1.1.3 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru rybackiego na obszarze 

LSR do 2022 roku 

Liczba operacji w 

zakresie działalności 

gospodarczej 

wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru 

Dotychczasowa 

infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna nie jest 

wystarczająca w 

stosunku do 

oczekiwań 

mieszkańców i 

turystów. Ponadto 

2.1.1. Tworzenie, rozwój, 

wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, 

przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub 

terytorialnie związanych z 

działalnością rybacką na 

obszarze LSR do 2022 roku 

Liczba stworzonych, 

rozwiniętych lub 

wyposażonych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

2.1 

Wzmocnienie 

potencjału 

turystycznego 

obszaru LSR do 

2022 r 

Liczba osób 

korzystających z 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

Liczba odbiorców 

operacji w 

zakresie 

Po stronie podmiotów 

z obszaru LSR 

występuje duża 

motywacja i chęć do 

podjęcia działań 

objętych 

przedsięwzięciami. Na 

przeszkodzie mogą tu 

stanąć ograniczenia 2.1.2 Promowanie, zachowanie Liczba operacji w 
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do tej pory 

brakowało środków 

na wspieranie 

dziedzictwa 

kulturowego 

rybaków. 

lub upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego na 

obszarze LSR do 2022 roku 

zakresie rybackiego 

dziedzictwa 

kulturowego 

rybackiego 

dziedzictwa 

kulturowego 

Liczba zbiorników 

i/lub cieków 

wodnych objętych 

operacjami w 

zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwa 

budżetowe i 

skomplikowane 

przepisy związane z 

realizacją projektów w 

sferze infrastruktury. 

Dodatkowo może 

wystąpić problem z 

niewystarczającym 

przygotowaniem służb 

i organizacji 

walczących z 

kłusownictwem w 

zakresie 

przygotowania 

projektów. 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

2.1.3 Wspieranie atutów 

środowiska wodnego na 

obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury poprzez działania 

na rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu 

Liczba operacji w 

zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwu 

Ze względu na 

brak doświadczeń 

w realizacji strategii 

„rybackiej” 

potrzebne jest 

szczególne 

wsparcie 

szkoleniowe i 

doradcze dla 

mieszkańców, żeby 

mogli skorzystać 

ze środków LSR. 

RLGD będzie też 

nową platformą 

współpracy dla 

członków 

społeczności 

rybackiej. 

3.1.1 Funkcjonowanie RLGD do 

2022 r. 

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń  

3.1. Aktywizacja 

społeczności 

rybackiej do 

2022 r.  

Liczba 

uczestników 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń  

Liczba odbiorców 

publikacji i 

materiałów 

informacyjno-

promocyjnych 

RLGD nie posiada 

doświadczenia w 

realizacji LSR, ale 

planuje 

współpracować z 

osobami o 

odpowiednich 

kwalifikacjach. W 

początkowej fazie 

realizacji strategii 

może to zwiększać 

ryzyko błędów, 

nieprawidłowości. Z 

drugiej strony 

zwiększa się szansa 

na zaplanowanie 

nieszablonowych 

działań, ze względu 

na brak „utartych 

schematów” pracy.    

Liczba 

osób/podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

Liczba wydanych, 

opracowanych 

publikacji i materiałów 

informacyjno-

promocyjnych 

Liczba opracowanych 

LSR 

Liczba projektów 

polegających na 

udzieleniu wsparcia 

przygotowawczego 
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W trakcie konsultacji społecznych podkreślano konieczność silnego wsparcia dwóch podstawowych 

obszarów: przedsiębiorczości i potencjału turystycznego. Stąd też działania zostały skoncentrowane  

na tych dziedzinach. Na dedykowanych spotkaniach przedstawiciele społeczności rybackiej podkreślali,  

że wiążą duże nadzieje z możliwością pozyskania wsparcia z LSR. Zgodnie z ich postulatem połowa 

środków w celu 1 została przeznaczona na operacje dedykowane sektorowi rybackiemu. Po rozmowach  

z przedstawicielami sektora publicznego i społecznego określono też zakres wsparcia w celu 2, zgodnie  

ze zgłoszonymi potrzebami i pomysłami na projekty. 

 

 

VI Sposób oceny i wyboru operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

 

W momencie opracowywania LSR jedynym aktem prawnym regulującym zasady wyboru operacji przez 

Radę w ramach RLKS PO Rybactwo i Morze była ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez 

społeczność, zgodnie z nią: 

 

Art. 19. 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż RLGD, podaje do 

publicznej wiadomości RLGD, która jest stroną umowy ramowej, po uzgodnieniu terminu naboru tych 

wniosków z zarządem województwa. 

2. RLGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w  art. 

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż RLGD nie 

później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. 

3. RLGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 

1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż RLGD, w 

szczególności na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. 

4. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż RLGD zawiera w 

szczególności: 

1) wskazanie: 

a) terminu i miejsca składania tych wniosków, 

b) formy wsparcia, 

c) zakresu tematycznego operacji; 

2) obowiązujące w ramach naboru: 

a) warunki udzielenia wsparcia, 

b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji; 

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

oraz kryteriów wyboru operacji; 

4) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru; 

5) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku 

o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. 

 

Art. 20. 1. Wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013, na operację realizowaną przez podmiot inny niż RLGD składa się do RLGD. 

2. Wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na 

projekt grantowy lub operację własną RLGD składa się do zarządu województwa, z którym RLGD zawarła 

umowę ramową. 
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Art. 21. 1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż RLGD, RLGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera 

operacje oraz ustala kwotę wsparcia. 

2. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników; 

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów grantowych i operacji własnych. 

4. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż RLGD: 

1) spośród operacji, które: 

a) są zgodne z LSR, 

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

c) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013; 

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.  

5. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, RLGD: 

1) przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR 

lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z 

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku 

pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania 

wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

tych wniosków; 

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji 

wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

6. Jeżeli operacja: 

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo 

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo 

3) w dniu przekazania przez RLGD wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków 

– informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na 

zasadach i w trybie określonych w art. 22. 

7. Do pouczenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust. 5 ustawy w zakresie 

polityki spójności. 

 

Art. 22. 1. Od: 

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo 

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, 

albo 

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013 

– przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, prawo wniesienia protestu. 
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2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1. 

3. Do protestu stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 2–6 ustawy w zakresie polityki spójności. 

4. Oprócz elementów określonych w art. 54 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, protest od 

negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o 

wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tą oceną oraz 

uzasadnienie stanowiska tego podmiotu. 

5. Protest jest wnoszony za pośrednictwem RLGD i rozpatrywany przez zarząd województwa. 

6. O wniesionym proteście RLGD informuje niezwłocznie zarząd województwa. 

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie 

wsparcia dotyczących wybranych operacji. 

8. Do wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia przepisy art. 53 ust. 2 i 3, 

art. 56 ust. 2 oraz art. 57–67 ustawy w zakresie polityki spójności stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1) termin na dokonanie czynności określonych w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności 

wynosi 14 dni; 

2) protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy nie spełnia wymagań 

określonych w ust. 4 – gdy dotyczy negatywnej oceny zgodności operacji z LSR; 

3) art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana 

kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w 

umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI. 

 

Art. 23. 1. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż 

RLGD, RLGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami 

potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.  

2. W przypadku gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, zarząd województwa stwierdzi braki lub 

będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa RLGD do uzupełnienia braków lub 

złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

3. Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o wsparcie o odmowie udzielenia 

tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI. 

4. Jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z 

udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki lub oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa podmiot 

ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Usunięcie braków we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego 

istotnej modyfikacji. 

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do zarządu województwa okaże się, że nie 

jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd 

województwa informuje podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na 

udzielenie tego wsparcia i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.  

 

RLGD stosować też będzie przepisy innych aktów wykonawczych i wytycznych Instytucji Zarządzającej,  

w odniesieniu do procedur wyboru, od momentu ich publikacji/wejścia w życie. 

 

Kryteria wyboru operacji zostały wypracowane w konsultacjach społecznych i mają za zadanie umożliwić  

wybór operacji, które najpełniej realizują cele LSR. Poszczególne kryteria wyboru wynikają wprost  



 

46 

 

 

z diagnozy obszaru (np. punkty za udział w szkoleniu/doradztwie w związku z niewystarczającymi 

kwalifikacjami mieszkańców, preferencje dla działalności turystycznej i okołoturystycznej w związku z 

ogromnym potencjałem turystycznym obszaru). Na wniosek rybaków dodano kryterium preferujące osoby 

związane z rybactwem w przypadku operacji w ramach rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy 1.1). 

W kryteriach znalazła się też innowacyjność rozumiana jako nowy produkt lub usługa powstająca w wyniku 

operacji realizowanych w celu ogólnym 1. Pełna lista kryteriów wraz z zasadami oceny została załączona 

do wniosku o wybór RLGD. 

 

Intensywność pomocy w ramach LSR będzie zgodna z przepisami rozporządzenia wykonawczego. 

 

VII Plan działania 

 

Cele i wskaźniki podane w rozdziale V osiągane będą przez RLGD od momentu zawarcia umowy  

o warunkach i sposobie realizacji LSR do czasu zakończenia wdrażania LSR (2023 r.). W Planie działania 

(załącznik nr 3 do LSR) szczegółowo wskazano terminy osiągania poszczególnych wskaźników oraz 

wykazano spójność Planu działania z celami i budżetem LSR. W ramach konsultacji społecznych wyrażano 

obawy, czy przyjęty Plan działania nie jest zbyt „optymistyczny” biorąc pod uwagę opóźnienia w aktach 

prawnych dla PO Rybactwo i Morze. Przedstawiciele gmin, którzy mieli wcześniej do czynienia ze środkami 

unijnymi podkreślali, że pełna realizacja projektu (aż do otrzymania refundacji) to bardzo długotrwały 

proces, dodatkowo wydłużany przez skomplikowane procedury. W wyniku tych uwag wprowadzono 

korekty, których celem była racjonalizacja pierwotnych założeń.  

 

 

VIII Budżet LSR 

 

LSR będzie w całości finansowana ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Podział 

środków budżetowych, wypracowany w konsultacjach społecznych uwzględnia: 

- przeznaczenie połowy środków na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (cel ogólny 1), 

- zaplanowanie połowy środków w ramach rozwoju przedsiębiorczości dla reprezentantów społeczności 

rybackiej (na ich wniosek), 

- realizację dwóch projektów współpracy (jednego krajowego i jednego międzynarodowego) dotyczących 

rybackiego dziedzictwa kulturowego, 

- znaczne środki na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną (zgodnie  

z propozycjami gmin członkowskich). 
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Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Alokacja w zł 

1. Wzrost 

atrakcyjności i 

konkurencyjno

ści obszaru 

LSR do 2022 

r. 

1.1 Rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarze LSR do 

2022 r. 

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez 

tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów 

sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i 

akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 

350 000,00 

1.1.2 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, 

nie związanych z podstawową działalnością rybacką na 

obszarze LSR do 2022 roku 

2 420 000,00 

1.1.3 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na 

obszarze LSR do 2022 roku 

2 750 000,00 

2.1 Wzmocnienie 

potencjału 

turystycznego 

obszaru LSR do 

2022 r. 

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z 

działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku 

2 900 000,00 

2.1.2 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie 

rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 

2022 roku 

1 210 000,00 

2.1.3 Wspieranie atutów środowiska wodnego na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez 

działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu 

270 000,00 

3.1. Aktywizacja 

społeczności 

rybackiej do 2022 r.  

3.1.1 Funkcjonowanie RLGD do 2022 r. 

1 100 000,00 

RAZEM: 11 000 000,00 

 

 

 

IX Plan komunikacji 

 

 

Aby skutecznie wdrożyć LSR i podtrzymać wysoki stopień aktywności mieszkańców RLGD zaplanowała 

szereg działań komunikacyjnych i informacyjno-promocyjnych. Podejmowane działania mają na celu 

przede wszystkim zwiększenie liczby wniosków składanych do RLGD oraz poprawę ich jakości (dzięki 

działaniom szkoleniowym, konsultacyjnym i doradczym). Grupa prowadzić też będzie spotkania 

informacyjne, brać udział w rozmaitych imprezach lokalnych, współpracować z lokalnymi mediami tak, aby 

informacja o działaniach podejmowanych przez RLGD oraz wdrażanej LSR dotarła do jak największej 

liczby mieszkańców obszaru. 

Plan komunikacji opracowano zgodnie z informacjami zebranymi w trakcie konsultacji społecznych. Ujęto 

działania wskazane przez mieszkańców w badaniu ankietowym jako najbardziej efektywne (najczęściej 

przez nich wykorzystywane). Społeczność rybacka wnioskowała o zaplanowanie licznych spotkań 

informacyjnych przed rozpoczęciem poszczególnych konkursów oraz szkoleń z prawidłowego wypełniania 

wniosków.  

 

Szczegółowy Plan komunikacji stanowi załącznik nr 5 do LSR. 

 

 

 



 

48 

 

 

X Zintegrowanie 

 

RLGD za jedno z podstawowych założeń przyjęła kompleksowość działań oraz zintegrowanie różnych 

narzędzi, metod, partnerów i form komunikacji, aby zapewnić jak największy udział lokalnej społeczności 

procesie tworzenia LSR. 

 

Głównym narzędziem w tym zakresie było zaproszenie do bezpośredniego udziału w pracach mieszkańców 

wszystkich gmin należących do obszaru. W ramach spotkań odbyły się konsultacje, przede wszystkim dane 

zebrane w ramach prac zespołu roboczego zostały skonsultowane bezpośrednio ze społecznością lokalną. 

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat postępów prac, kształtu LSR, 

ale także zapoznania się z opiniami i komentarzami innych osób. Był to pierwszy etap procesu integrowania 

lokalnej społeczności na szeroką skalę, w tym umożliwienie dialogu społecznego pomiędzy różnymi 

grupami i sektorami i zaangażowania w ten proces bezpośrednio społeczności rybackiej. Również 

na etapie realizacji LSR, zadaniem RLGD będzie podtrzymanie działań integracyjnych, które wzmocnią 

uzyskiwane rezultaty.  

 

Strategia tworzona w oparciu o zdiagnozowane problemy będzie realizowana zgodnie z wytycznymi 

na poziomie krajowym i europejskim. Strategia będzie również wdrażana w konkretnych realiach 

występujących na obszarze, którego dotyczy. Potencjał i potrzeby mieszkańców obszaru LSR, w tym 

również całego województwa czy konkretnych grup społecznych są badane przez szereg podmiotów, 

instytucji publicznych i społecznych. One również wyznaczają kierunki działania i przeznaczają środki na 

realizację różnorodnych inicjatyw. Jest szczególnie istotne, aby inicjatywy te wzajemnie się uzupełniały. 

Wspólne kierunki interwencji pozwolą wzmocnić i utrwalić rezultaty, zwiększyć zasięg przy zachowaniu 

niższych kosztów realizacji przedsięwzięć. Dzięki podejściu Leader, działania w ramach LSR będą 

realizowane w bezpośredniej współpracy z lokalną społecznością. Równocześnie, cele ogólne i 

szczegółowe wyznaczone przez RLGD są komplementarne w stosunku do celów i działań w ramach innych 

dokumentów strategicznych dotyczących obszaru LSR. 

 

1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. 

 Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów - Cel strategiczny 1. Wysoki poziom rozwoju i wzrostu 

gospodarczego, Cel operacyjny 2. Rozwój istniejących na terenie Gminy Dziwnów podmiotów 

gospodarczych. 

 Strategia Rozwoju Gminy Karnice - Priorytet 1. Kreowanie zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki 

gminy, otwartej na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów. Zapewnienie maksymalnego 

wsparcia dla inicjatyw w tym zakresie, Priorytet 3. Poprawa życia mieszkańców (rynek pracy, 

infrastruktura społeczna wraz z rozwojem usług).  

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do 2020 r. - Cel 2.1.Tworzenie nowych miejsc pracy, 

Cel 2.2. Tworzenie warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy. 

 Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów na lata 2015-2020 - Cel strategiczny II. Rozwój przedsiębiorstw 

i przedsiębiorczości 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2020 - Obszar strategiczny nr 1. Rozwój 

gospodarczy wykorzystujący potencjał zawodowy lokalnej społeczności 

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - Cel Strategiczny 1. Wzrost 

innowacyjności i efektywności gospodarowania, Cel Strategiczny 2. Wzmacnianie mechanizmów 

rynkowych i otoczenia gospodarczego 

 Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r. - Cel II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, Cel II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 - Cel 1. Wzrost 

jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

 Polityka Morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 - Cel 7.1 Racjonalna gospodarka żywymi 

zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, Cel 7.2 Podniesienie konkurencyjności 

polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb  

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 – Cel 

Operacyjny: Pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości i postaw innowacyjnych w społeczeństwie 
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 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 - Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji 

oraz kwalifikacji obywateli 

 

2.1 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 r. 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów - Cel strategiczny 3. Utrzymanie ewolucji gospodarki i sfery 

społecznej miasta w ramach ekorozwoju, Cel operacyjny 13. Zapewnienie mieszkańcom Gminy 

Dziwnów, turystom i kuracjuszom warunków do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji oraz korzystania z 

działalności kulturalnej. 

 Strategia Rozwoju Gminy Karnice - Priorytet 3. Poprawa życia mieszkańców (rynek pracy, 

infrastruktura społeczna wraz z rozwojem usług).  

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do 2020 r. - Cel 1.4.Rozwój turystyki morskiej na terenie 

Gminy Rewal, Cel 1.5. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rewal, Cel 3.1. 

Podwyższenie jakości oferty Gminy Rewal w zakresie rekreacji i wypoczynku. 

 Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów na lata 2015-2020 - Cel strategiczny I. Wykorzystanie i 

wzmocnienie potencjału przestrzeni 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2020 - Obszar strategiczny nr 2. 

Wzmacnianie atrakcyjności turystycznej powiatu 

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - Cel Strategiczny 3. Zwiększenie 

przestrzennej konkurencyjności regionu. 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 - Cel 2. 

Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej.  

 Polityka Morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 - Cel 6.1 Rozwój turystyki morskiej i 

nadmorskiej, Cel 7.3 Poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa 

 

3.1. Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 r. 

 Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów - Cel strategiczny 2. Wysoki poziom rozwoju społecznego, Cel 

operacyjny 18. Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dziwnów w kreowaniu jej 

rozwoju. 

 Strategia Rozwoju Gminy Karnice - Priorytet 3. Poprawa życia mieszkańców (rynek pracy, 

infrastruktura społeczna wraz z rozwojem usług).  

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do 2020 r. - Cel 3.5.Zainicjowanie i wzmocnienie 

współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych 

 Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów na lata 2015-2020 - Cel strategiczny III. Rozwój kapitału 

ludzkiego i społecznego 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2020 - Obszar strategiczny nr 3. Rozwój 

aktywności społecznej przy uwzględnieniu istniejących potrzeb społeczności lokalnej 

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - Cel Strategiczny 5. Budowanie otwartej i 

konkurencyjnej społeczności. 

 Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r. - Cel II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, Cel III.1.1. 

Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 - Cel 2. 

Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej. 

 Polityka Morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 - Cel 7.3 Poprawa jakości życia na 

obszarach zależnych od rybactwa, Cel 10.2 Stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju obszarów 

morskich i strefy przybrzeżnej 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 - Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

W ramach zintegrowania LSR wyróżnić tutaj należy zintegrowane działania w sferze rozwoju turystycznego 

(cel szczegółowy 1.2) opierające się o odpowiednią sekwencję interwencji. W pierwszej kolejności podmioty 

z obszaru będą mogły skorzystać ze środków LSR na poprawę stanu infrastruktury i zachowanie 

dziedzictwa kulturalnego, następnie efekty tych działań zostaną rozpropagowane w ramach planowanych 

przez RLGD projektów współpracy o charakterze promocyjnym i proturystycznym. Dodatkowo w celu tym 
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zostaną zintegrowane rozmaite podmioty i sektory, które dzięki wspólnym i skoordynowanym w ramach 

LSR działaniom przyczyniać się będą do rozwoju potencjału turystycznego obszaru.  

 

Integracja międzybranżowa odbywać się będzie w ramach realizacji celu szczegółowego 1.1. W ramach 

swoich działań RLGD planuje tutaj rozwijać współpracę między lokalnymi przedsiębiorcami działającymi  

w następujących branżach (wg sekcji PKD 2007): A, G, I, J, L, Q i R, czyli szeroko rozumianych usług 

turystycznych i okołoturystycznych, premiowanych w ramach kryteriów wyboru. 

 

Ponadto w celu pełnego wykorzystania lokalnych zasobów za kluczowe kryterium wyboru operacji 

(stosowane we wszystkich przedsięwzięciach w celu szczegółowym 1.1 i 1.2) przyjęto „wykorzystanie 

lokalnych zasobów i tradycji, w szczególności rybackich”. Pozwoli ono preferować wnioskodawców, którzy 

w swoich operacjach w jak największym stopniu wykorzystują unikatowe, lokalne walory, w szczególności 

te związane z działalnością rybacką. 

 

XI Monitoring i ewaluacja 

 

Realizacja LSR będzie podlegać stałemu monitoringowi oraz procesowi ewaluacji, które pozwolą na szybką 

reakcję w przypadku zaistnienia problemów lub zagrożeń na każdym etapie wdrażania.  

 

Działania monitorujące będą prowadzone w ramach prowadzenia czynności zaplanowanych przez RLGD 

w planie działania i planie komunikacji związane z ogłoszeniem naborów wniosków, promocją 

i komunikacją z mieszkańcami obszaru LSR oraz samym funkcjonowaniem RLGD. Ocenie będą również 

podlegać poziomy realizacji budżetu i wskaźników oraz poziom aktywizacji mieszkańców jako 

wnioskodawców w ramach naborów. Proces monitoringu rozpocznie się od pierwszego dnia realizacji 

umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR aż po dzień jej oficjalnego zakończenia. 

 

Proces ewaluacji będzie odbywał się w formie serii ewaluacji zewnętrznych prowadzonych cyklicznie przez 

cały okres wdrażania LSR: 

 dwóch badań w szerokim zakresie związanych z realizacją wskaźników i prawidłowym określeniem 

celów LSR (III-IV kwartał 2018 oraz III-IV kwartał 2021), 

 badania w wąskim zakresie, związanego z oceną mieszkańców obszaru na temat działań 

komunikacyjnych RLGD oraz zadowolenia z przeprowadzanych zmian (I-II kwartał 2019), 

 dwóch badań podsumowujących po zakończeniu wszystkich działań zaplanowanych w LSR – 

dotyczących poziomu realizacji założeń oraz opinii mieszkańców na temat funkcjonowania RLGD. 

 

Wyniki badań ewaluacyjnych w formie raportów przygotowanych przez podmiot zewnętrzny będą dla RLGD 

narzędziem do wprowadzania ewentualnych korekt w zakresie skuteczności działań: 

 w osiąganiu założonych celów zgodnie z harmonogramem realizacji wskaźników założonym w LSR, 

 w realizacji tych założeń zgodnie z wymogami dokumentów zewnętrznych, w szczególności umowy 

o warunkach i sposobie realizacji LSR, 

 w zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację założeń LSR, stanowiącej dowód na przyjęcie 

prawidłowych obszarów interwencji, wyznaczenie celów zgodnych z potrzebami oraz prowadzenie 

odpowiednio intensywnych działań komunikacyjnych, 

 w uzyskiwaniu trwałych efektów na obszarze LSR, jako dowód na wybór odpowiednich projektów i 

przyjęcie prawidłowych kryteriów w ramach poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Powyższe kryteria ewaluacyjne będą uzupełniane również o kryteria wewnętrzne, dotyczące ewaluacji 

własnej RLGD.  Rekomendacje zawarte w raportach ewaluacyjnych będą podstawą do aktualizacji LSR. 

W wyniku prac zespołu roboczego, na wniosek jednego z jego członków, planowana lista badań 

ewaluacyjnych została rozbudowana o badania ankietowe na mieszkańcach (zmiana wprowadzona  

w wyniku zastosowania partycypacyjnych metod).  
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XII  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. z 2013 r.,  

poz.1235 ze zm.) RLGD odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  

ze względu na fakt, że LSR jest uszczegółowieniem innych dokumentów strategicznych, które uzyskały już 

pozytywną opinię w zakresie oddziaływania na środowisko (Program Operacyjny Rybactwo i Morze).  

 

Wykaz wykorzystanej literatury: 

1. Program Operacyjny Rybactwo i Morze, 

2. Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-

2020. 
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Załącznik nr 1 do LSR – Procedura aktualizacji LSR 

 

Konieczność wprowadzenia zmian do LSR może wynikać w szczególności z następujących przyczyn:  

 zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR;  

 zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR;  

 uwag zgłoszonych w protokołach pokontrolnych; 

 istotnych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LSR; 

 wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR (ocena 

skuteczności dotychczasowych działań).  

Za propozycje zmian w LSR odpowiada Zarząd RLGD. Zarząd RLGD za pośrednictwem biura informuje 

członków o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

RLGD proponowanych zmian do treści LSR, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. W 

tym samym terminie zamieszczana jest informacja o planowanym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 

Członków w sprawie aktualizacji LSR. W przypadku dokonywania zmian w rozdziałach V, VI lub VIII RLGD 

przeprowadzi dodatkowo przynajmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. 

Proponowane zmiany i uwagi przedstawiane są zespołowi roboczemu, który decyduje o ich przyjęciu bądź 

odrzuceniu (odnosi się do każdej uwagi zgłoszonej w trakcie konsultacji). Walne Zebranie Członków 

przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały przyjęte w drodze głosowania. Wprowadzenie 

zmian w LSR wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez samorząd województwa. 
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Załącznik nr 2 do LSR – Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji 

 

Realizacja LSR będzie podlegać stałemu monitoringowi oraz procesowi ewaluacji, które pozwolą na szybką 

reakcję w przypadku zaistnienia problemów lub zagrożeń na każdym etapie wdrażania.  

Źródłem danych do monitoringu i ewaluacji będą informacje zbierane przez RLGD w ramach naborów 

(rejestry, karty doradztwa, informacje od trenerów i prowadzących spotkania informacyjne), w ramach 

oceny wniosków (informacje przekazywane przez wnioskodawców, dodatkowo wywiady w 

wnioskodawcami w ramach kontaktów z biurem RLGD), rozliczania środków (dane własne, dane 

przekazywane przez podmioty zewnętrzne takie jak Samorząd Województwa, Agencja Płatnicza), dane z 

ankiet dedykowanych procesowi monitoringu i ewaluacji, opracowywanych przez RLGD jak i podmioty 

prowadzące ewaluację oraz dodatkowe dane zbierane w ramach działań kontrolnych (wizje lokalne, raporty 

końcowe przedstawiane przez grantobiorców) i funkcjonowania RLGD (opinie członków Rady, Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej). 

 

Działania monitorujące będą prowadzone w ramach prowadzenia czynności zaplanowanych przez RLGD 

w planie działania i planie komunikacji: związane z ogłoszeniem naborów wniosków, promocją i 

komunikacją z mieszkańcami obszaru LSR oraz samym funkcjonowaniem RLGD. Ocenie będą również 

podlegać poziomy realizacji budżetu i wskaźników oraz poziom aktywizacji mieszkańców jako 

wnioskodawców w ramach naborów.  

Proces monitoringu rozpocznie się od pierwszego dnia realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji 

LSR aż po dzień jego oficjalnego zakończenia i będzie opierał się na: 

1. cyklicznych, kwartalnych pomiarach wyników prowadzonych przez biuro RLGD (najpóźniej w ciągu 

miesiąca  

od zakończenia kwartału). Wyniki będą otrzymywać członkowie Zarządu, zaś zestawienia roczne 

(ponownie, w ciągu miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego, najpóźniej 31 stycznia każdego roku) 

będą przekazywane: Zarządowi, Radzie, Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz przesyłane do 

Samorządu Województwa. 

2. pomiarach i prognozach poziomu osiągnięcia wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć 

i celów oraz wykorzystania środków w ramach poszczególnych pozycji w budżecie LSR. Pomiary i 

prognozy będą przedstawiane Radzie przed posiedzeniami dotyczącymi wyboru operacji w ramach 

każdego naboru. 

W proces monitoringu będzie włączona także Komisja Rewizyjna, która również będzie otrzymywać dane 

z pomiarów kwartalnych i zestawienia roczne. 

Monitoring będzie miał na celu umożliwienie szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się trudności 

lub stwierdzenia ryzyka w realizacji założeń LSR, a w skali długoterminowej, zwiększenie efektywności 

całego  procesu realizacji LSR. Dzięki przyjęciu zasady cyklicznych pomiarów, możliwe będzie nie tylko 

śledzenie procesu wdrażania, ale również opracowanie prognoz w oparciu o pojawiające się trendy. 

W przypadku pojawienia się sytuacji problemowych lub stwierdzenia zagrożenia dla realizacji celów LSR, 

współpracę podejmą Biuro RLGD, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Opracowane zostaną  propozycje 

zmian i działań naprawczych, w tym zmian w formie działania i rodzaju wykorzystywanych narzędzi 

komunikacyjnych.  

 

Działania ewaluacyjne pozwolą na głębszą analizę efektywności i stopnia realizacji przyjętych w LSR 

założeń, m.in. uzyskanej wartości dodanej, trwałości i jakości rezultatów oraz ocenę jakości usług 

świadczonych przez RLGD. 

Proces ewaluacji będzie odbywał się w formie serii ewaluacji zewnętrznych prowadzonych cyklicznie 

przez cały okres wdrażania LSR: 

 Pierwsze badanie typu on-going dotyczące realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych 

w LSR. Realizacja badań: III-IV kwartał 2018 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR 

do 30.06.2018; 

 Drugie badanie typu on-going dotyczące realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych 

w LSR. Realizacja badań: III-IV kwartał 2021 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR 

do 30.06.2021; 
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 Trzecie badanie typu on-going, związane z oceną mieszkańców obszaru na temat funkcjonowania 

i działań komunikacyjnych RLGD oraz zadowolenia z przeprowadzanych zmian. Realizacja badań I-

II kwartał 2019 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2018. 

 dwóch badań podsumowujących typu ex-post po zakończeniu wszystkich działań zaplanowanych w 

LSR – dotyczących poziomu realizacji założeń oraz opinii mieszkańców na temat funkcjonowania 

RLGD. Realizacja badań: w ciągu pierwszego kwartału po oficjalnym zakończeniu procesu 

wdrażania LSR za okres: od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji LSR. 

 

Prowadzone badania ewaluacyjne będą miały na celu pogłębienie pomiarów w ramach monitoringu 

o dodatkowe informacje pozwalające na kompleksowe zwiększanie efektywności wdrażania LSR 

na obszarze. Dane zebrane w ramach badań zostaną zestawione w formie raportów ewaluacyjnych 

stworzonych przez odpowiednio przygotowany i doświadczony podmiot zewnętrzny. Ocena z zewnątrz 

i doświadczenie w ewaluacji LSR pozwoli również na opracowanie rekomendacji dla RLGD. Ocenie 

podlegać będzie skuteczność RLGD: 

 w osiąganiu założonych celów zgodnie z harmonogramem realizacji wskaźników założonym w LSR, 

 w realizacji tych założeń zgodnie z wymogami dokumentów zewnętrznych, w szczególności umowy 

o warunkach i sposobie realizacji LSR, 

 w zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację założeń LSR, stanowiącej dowód na przyjęcie 

prawidłowych obszarów interwencji, wyznaczenie celów zgodnych z potrzebami oraz prowadzenie 

odpowiednio intensywnych działań komunikacyjnych, 

 w uzyskiwaniu trwałych efektów na obszarze LSR, jako dowód na wybór odpowiednich projektów 

i przyjęcie prawidłowych kryteriów w ramach poszczególnych przedsięwzięć. 

Powyższe kryteria ewaluacyjne (trafność, terminowość, skuteczność, trwałość) będą uzupełniane również o 

ewaluację własną, w oparciu o kryteria dotyczące funkcjonowania RLGD (szczegóły w zestawieniu poniżej). 

W oparciu o raport ewaluacyjny, organy RLGD będą odnosić się do przedstawionych danych i 

rekomendacji, opracowując w zależności od zaistniałej sytuacji propozycje: 

 zmian w ramach działań komunikacyjnych (zmiany w Planie komunikacji), 

 zmian w ramach samej LSR (m.in. podział środków, plan działania, kryteria wyboru),  

 działań naprawczych (m.in. w zakresie komunikacji, dodatkowych działań informacyjno-

promocyjnych), 

 podjęcia się realizacji projektu własnego. Będzie to rozwiązanie wykorzystywane w przypadku, 

gdy pozwoli ono skutecznie podnieść jakość dotychczasowych działań i doprowadzić do realizacji 

założonego wskaźnika. 

Główne wnioski i propozycje będą prezentowane Walnemu Zgromadzeniu Członków.  

 

Zakres badania Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Sposób realizacji Czas i okres pomiaru Zakres analizy i 

oceny 

Monitoring 

- harmonogram 

naborów 

wniosków, 

- działania 

informacyjne i 

edukacyjne 

określone w 

Planie 

komunikacji, 

- budżet LSR   

- wskaźniki 

realizacji LSR. 

- biuro, 

- Zarząd. 

Źródła i zakres 

danych:  

- informacje będące 

w posiadaniu RLGD,  

- informacje 

przekazane przez 

Samorząd 

Województwa i/lub 

Agencję Płatniczą,  

- dane pochodzące z 

ankiet 

monitorujących, 

opracowanych przez 

RLGD, a składanych 

W sposób ciągły. Biuro 

będzie przygotowywać 

sprawozdania 

monitoringowe co kwartał 

(niezwłocznie po uzyskaniu 

kompletnych danych za 

zakończony kwartał). 

Ponadto w terminie do 31 

stycznia każdego roku 

RLGD przedkładać będzie 

Samorządowi 

Województwa 

sprawozdanie z realizacji 

strategii za rok poprzedni. 

- stopień 

zainteresowania 

potencjalnych 

beneficjentów 

poszczególnymi 

naborami 

wniosków, 

- stopień 

wykorzystania 

budżetu LSR 

- stopień 

osiągnięcia 

założonych w 

strategii 
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przez beneficjentów 

pomocy w ramach 

strategii i 

grantobiorców 

- informacje 

uzyskane w trakcie 

wizji lokalnych 

Dodatkowo przed każdym 

posiedzeniem Rady, 

dotyczącym wyboru 

operacji, biuro opracuje 

zestawienie dotyczące 

niewykorzystanych kwot 

finansowych oraz 

prognozowanego i/lub 

osiągniętego poziomu 

realizacji wskaźników w 

ramach danego 

przedsięwzięcia  

i celu strategii. 

wskaźników 

realizacji celów. 

Elementy funkcjonowania RLGD podlegające ewaluacji 

Skuteczność 

pracowników 

biura w 

realizacji zadań 

Zarząd 

RLGD 

(ewaluacja 

własna) 

 

 

 

 

 

 

- ankiety dotyczące 

satysfakcji z 

udzielonego 

doradztwa 

- opinia Zarządu 

W sposób ciągły: od 

momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do dnia 

zakończenia jej wdrażania  

 

- rzetelne i 

terminowe 

wypełnianie 

obowiązków 

wskazanych w 

umowie 

- kreatywne 

podejście do 

powierzonych 

zadań 

- kryteria 

ewaluacyjne 

(trafność i 

terminowość), 

- harmonogram 

naborów 

wniosków, 

- działania 

informacyjne i 

edukacyjne 

określone w 

Planie 

komunikacji, 

- budżet LSR, 

- wskaźniki 

realizacji LSR. 

 

- podmiot 

zewnętrzny, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła i zakres 

danych:  

- informacje będące 

w posiadaniu RLGD,  

- informacje 

przekazane przez 

Samorząd 

Województwa i/lub 

Agencję Płatniczą,  

- dane pochodzące z 

ankiet 

monitorujących, 

opracowanych przez 

RLGD, a składanych 

przez beneficjentów 

pomocy w ramach 

strategii i 

grantobiorców, 

 

 

Ewaluacja on-going (w 

drugim półroczu 2018 i 

2021 r.) oraz ewaluacja ex-

post (po zakończeniu 

wdrażania strategii).  

 

Okres pomiaru wyniesie 

odpowiednio: 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do 

30.06.2018 r. (dla 

ewaluacji w 2018 r.), 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do 

30.06.2021 r. (dla 

ewaluacji w 2021 r.), 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do dnia 

zakończenia jej wdrażania 

(dla ewaluacji ex-post.). 

- stopień 

zainteresowania 

wnioskodawców 

poszczególnymi 

naborami 

wniosków oraz 

działaniami 

informacyjno-

promocyjnymi 

RLGD,  

- poziom jakości 

udzielanego przez 

biuro doradztwa 

- weryfikacja czy 

RLGD realizuje 

swoje 

zobowiązania w 

terminach 

określonych w 

obowiązujących 

aktach prawnych 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji 

- kryteria 

ewaluacyjne 

(skuteczność i 

trwałość), 

- harmonogram 

naborów 

wniosków, 

- podmiot 

zewnętrzny, 

Źródła i zakres 

danych:  

- informacje będące 

w posiadaniu RLGD,  

- informacje 

przekazane przez 

Ewaluacja on-going (w 

drugim półroczu 2018 i 

2021 r.) oraz ewaluacja ex-

post (po zakończeniu 

wdrażania strategii).  

 

- stopień 

wykorzystania 

budżetu LSR, 

- stopień 

osiągnięcia 

założonych w 

strategii 
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- działania 

informacyjne i 

edukacyjne 

określone w 

Planie 

komunikacji, 

- budżet LSR, 

- wskaźniki 

realizacji LSR. 

Samorząd 

Województwa i/lub 

Agencję Płatniczą,  

- dane pochodzące z 

ankiet 

monitorujących, 

opracowanych przez 

RLGD, a składanych 

przez beneficjentów 

pomocy w ramach 

strategii i 

grantobiorców, 

- ankiety dotyczące 

satysfakcji z 

udzielonego 

doradztw 

- dla ewaluacji ex – 

post  

Okres pomiaru wyniesie 

odpowiednio: 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do 

30.06.2018 r. (dla 

ewaluacji w 2018 r.), 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do 

30.06.2021 r. (dla 

ewaluacji w 2021 r.), 

- od momentu rozpoczęcia 

wdrażania strategii do dnia 

zakończenia jej wdrażania 

(dla ewaluacji ex-post.). 

wskaźników 

realizacji celów, 

- stopień spójności 

tempa osiąganych 

rezultatów 

(wskaźników 

rzeczowych i 

finansowych) z 

założeniami 

RLGD, 

- weryfikacja na ile 

trwałe są efekty 

uzyskane w 

ramach 

poszczególnych 

projektów, 

finansowanych ze 

środków strategii. 
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Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

CEL 

OGÓLN

Y  

 

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

ram 

Poddziałan

ie/zakres 

Programu 
Nazwa wskaźnika Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźn

ików 

Razem 

planowane 

wsparcie  

w PLN 

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. PRO

W/R

PO 

 

Przedsięwzi

ęcie 1.1.1 
Liczba operacji w zakresie 

łańcucha dostaw 
1 sztuka 50 175 000,00 1 sztuka 100 175 000,00 0 sztuk 100 0,00 2 350 000,00 

PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Przedsięwzi

ęcie 1.1.2 

Liczba operacji w zakresie 

tworzenia lub utrzymania 

miejsc pracy, nie 

związanych z podstawową 

działalnością rybacką 

3 sztuki 25 620 000,00 9 sztuk 100 1 800 000,00 0 sztuk 100 0,00 12 2 420 000,00 
PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Przedsięwzi

ęcie 1.1.3 

Liczba operacji w zakresie 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru 

5 sztuk 33 825 000,00 5 sztuk 66 1 100 000,00 5 sztuk 100 825 000,00 15 2 750 000,00 
PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 1.1  1 620 000,00  3 075 000,00   825 000,00  5 520 000,00  

Razem cel ogólny 1  1 620 000,00  3 075 000,00  825 000,00  5 520 000,00  

Cel ogólny 2  

Cel szczegółowy 2.1 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 r. 

Przedsięwzi

ęcie 2.1.1 

Liczba stworzonych, 

rozwiniętych lub 

wyposażonych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

10 sztuk 24  700 000,00 30 sztuk 95 2 030 000,00 2 sztuki 100 170 000,00 42 2 900 000,00 
PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Przedsięwzi

ęcie 2.1.2 

Liczba operacji w zakresie 

rybackiego dziedzictwa 

kulturowego 

3 sztuki 50 440 000,00 3 sztuki 100 440 000,00 0 sztuk 100 0,00 6   880 000,00 

PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
1 sztuka 50 

130 000,00 

1 sztuka 100 

200 000,00 

0 sztuk 100 

0,00 

2 

330 000,00 
Projekty 

współpracy Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

0 sztuk 0 1 sztuka 100 0 sztuk 100 1 

Przedsięwzi

ęcie 2.1.3 

Liczba operacji w zakresie 

przeciwdziałania 

kłusownictwu 

0 sztuk 0 0,00 2 sztuki 100 270 000,00 0 sztuk 100 0,00 2 270 000,00 
PO 

RiM 

Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 2.1  1 270 000,00  2 940 000,00  170 000,00  4 380 000,00  

Razem cel ogólny 2  1 270 000,00  2 940 000,00  170 000,00  4 380 000,00  
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Cel ogólny 3 

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 r. 

Przedsięwzi

ęcie 3.1.1 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń, spotkań, 

wydarzeń  

20 sztuk 50 

485 000,00 

15 sztuk 88 

485 000,00 

5 sztuk 100 

130 000,00 

40 

1 100 000,00 
PO 

RiM 

Koszty 

bieżące i 

aktywizacja 

Liczba osób/podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego doradztwa 

40 osób 50 40 osób 100 0 osób 100 80 

Liczba wydanych, 

opracowanych publikacji i 

materiałów informacyjno-

promocyjnych 

1 sztuka 33 1 sztuka 67 1 sztuka 100 3 

Liczba opracowanych LSR 1 sztuka 100 0 sztuk 100 0 sztuk 100 1 

Liczba projektów 

polegających na udzieleniu 

wsparcia 

przygotowawczego 

1 sztuka 100 0 sztuk 100 0 sztuk 100 1 

Razem cel szczegółowy 3.1  485 000,00  485 000,00  130 000,00  1 100 000,00   

Razem cel ogólny 3  485 000,00  485 000,00  130 000,00  1 100 000,00   

Razem LSR  3 375 000,00  6 500 000,00  1 125 000,00  11 000 000,00   

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

poddziałania  

Realizacja LSR 
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Załącznik nr 4 do LSR - Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia  

tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, 

a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW dodatkowo „Plan finansowy w zakresie 

poddziałania 19.2 PROW 2014-2020” 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO 

PO Rybactwo i Morze 
Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 9 570 000,00  9 570 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00   330 000,00  330 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 

lit. d rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 

1 100 000,00 

0,00 

1 100 000,00 
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. 

e rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 
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Załącznik nr 5 do LSR – Plan komunikacji 

 

Oprócz narzędzi opisanych we wcześniejszych rozdziałach, RLGD przygotowała również szczegółowy plan 

komunikacji ze społecznością lokalną. Celem głównym jest zwiększenie liczby oraz poprawa jakości 

składanych wniosków o dofinansowanie. Wymaga to uzyskania odpowiedniej skuteczności działań 

promocyjnych przez cały okres realizacji LSR, w związku z czym harmonogram działań obejmuje lata 2016-

2023 (od momentu rozpoczęcia wdrażania LSR do czasu osiągnięcia założonych celów). 

 

Zwiększenie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych na temat realizacji LSR nastąpi w zakresie: 

 Informacji o naborach wniosków (cel szczegółowy 1) 

 Informacji o procedurach i zasadach przyznawania środków w ramach LSR (cel szczegółowy 2) 

 Informacji o działaniach RLGD, w szczególności promocja całego obszaru LSR (cel szczegółowy 3) 

 Informacji o procesie wdrażania całej LSR (cel szczegółowy 4) 

 

Będą to szczegółowe cele dla wszystkich działań prowadzonych w ramach procesu komunikacji 

ze społecznością lokalną, które przyczynią się do realizacji celu głównego.  

 

Kolejnym krokiem w przygotowaniu planu komunikacji było wyznaczenie konkretnych grup docelowych. 

Każda z grup odbiorców działań informacyjno-promocyjnych wymaga bowiem dostosowania środków 

przekazu, form komunikatu i metody uzyskiwania reakcji zwrotnej. Wszystkie podejmowane w ramach 

planu działania zostaną upublicznione co najmniej na stronie internetowej RLGD, jednak kolejne narzędzia 

zostaną dostosowane do specyfiki grup odbiorców. Za grupy docelowe w procesie komunikacji uznano: 

 

1. Podstawowa grupa, czyli cała społeczność lokalna na obszarze LSR. W ramach działań skierowanych 

do ogółu wykorzystywane będą podstawowe środki przekazu, pozwalające dotrzeć do największej liczby 

odbiorców (lokalne media tradycyjne: prasa, radio, TV w formie ogłoszeń i komunikatów). Dodatkowo 

wykorzystywane będą materiały BTL (Below The Line) czyli tradycyjne materiały drukowane, 

rozpowszechniane w miejscach spotkań społeczności (ogłoszenia, wydruki, itp.). Ponadto wykorzystane 

zostaną kontakty RLGD z instytucjami publicznymi i animatorami lokalnymi (w szczególności sołtysami), 

którzy będą pośredniczyć w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami i pomogą ich aktywizować 

(zaproszenia do udziału w spotkaniach, przekazywanie informacji o naborach, itd.). 

 

2. Przedstawiciele sektora rybackiego i społeczność związana z rybactwem i akwakulturą, czyli rybacy 

morscy i śródlądowi, armatorzy statków, przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione w sektorze rybackim na 

każdym etapie łańcucha dostaw produktów rybnych oraz osoby, które utraciły pracę w sektorze rybackim – 

pierwsza ze specyficznych grup, w przypadku której zostaną uwzględnione dodatkowe działania 

informacyjno-promocyjne RLGD wykorzysta metody partycypacyjne takie jak spotkania dedykowane dla tej 

grupy (sieciujące, szkoleniowe, doradcze) oraz wykorzysta specyficzne środki przekazu (ogłoszenia w 

mediach branżowych, materiały rozpowszechniane bezpośrednio na przystaniach rybackich). 

Wykorzystany zostanie kontakt nawiązany z przedstawicielami tej grupy, którzy wspomogą proces 

komunikacji bezpośredniej (zaproszenia na spotkania, przekazywanie informacji o naborach – kontakty 

bezpośrednie i telefoniczne). 

 

3. Przedstawiciele grup defaworyzowanych – osoby młode czyli osoby do 40. roku życia – jest to grupa w 

mniejszym stopniu korzystająca z tradycyjnych środków przekazu, a więc dodane zostaną narzędzia 

dodatkowe, takie jak: komunikaty na stronach internetowych oraz interakcja w mediach społecznościowych. 

Będzie to szczególnie cenne, ponieważ pozwoli na tworzenie komunikatów zindywidualizowanych, 

z wykorzystaniem bardziej przystępnego języka, z możliwością szybkiej reakcji ze strony Biura RLGD 
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w przypadku pytań lub wątpliwości. W kontaktach bezpośrednich wykorzystany zostanie kontakt nawiązany 

z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz osób młodych (młodzieżowe rady miasta lub gminy, 

samorządy uczniowskie, organizacje pozarządowe), które będą wspierały proces komunikacji 

(przekazywanie informacji, zaproszeń na spotkania, itp.). Do osób młodych będą kierowane informacje 

na temat wszelkich działań RLGD, naborów wniosków, ale także realizowanych projektów, dobrych praktyk, 

a także możliwości zaangażowania się w jej funkcjonowanie.  

 

4. Przedstawiciele grup defaworyzowanych – seniorzy czyli osoby po 50 roku życia, w szczególności 

związane z sektorem rybactwa – jest to grupa korzystająca z tradycyjnych środków przekazu, jednak 

również w tym przypadku konieczne jest lepsze dostosowanie środków przekazu i języka komunikatów. 

Wykorzystane zostaną tradycyjne ogłoszeń i materiały, kolportowane bezpośrednio w miejsca spotkań takie 

jak świetlice, domy kultury, biblioteki, miejsca spotkań lokalnych kół i grup oraz do przystani rybackich, 

dostosowane do specyfiki odbiorców (przyjazna czcionka, dopasowany język), W przypadku tej grupy 

ważnym narzędziem będą bezpośrednie spotkania, kontakt indywidualny (w tym telefoniczny) oraz 

wsparcie przedstawicieli lokalnych organizacji, animatorów lokalnych i urzędników instytucji publicznych 

jako swoistych ambasadorów RLGD na obszarze.  

 

5. przedstawiciele sektora publicznego, czyli pracownicy instytucji publicznych, w szczególności jednostek 

samorządu terytorialnego – będą to zarówno odbiorcy działań promocyjnych (przygotowujący wnioski o 

dofinansowanie) jak i „ambasadorzy” LSR na obszarze, odpowiadający na pytania, działający często w roli 

koordynatorów działań w poszczególnych gminach. Z tego względu konieczne będzie dostosowanie 

środków przekazu, ponieważ oprócz głównych, podstawowych narzędzi wykorzystywane będą komunikacja 

mailowa, informacje dostarczane podczas sesji rady gminy lub miasta, kontakt telefoniczny. Konieczne 

będzie również dostosowanie czasu przekazywania informacji, aby osoby, które w urzędach i instytucjach 

będą spotykać się z pytaniami np. o nabory wniosków, posiadały zawsze aktualne i pełne informacje.  

 

6. przedstawiciele sektora pozarządowego, czyli organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, 

podmioty ekonomii społecznej oraz liderzy i animatorzy lokalni – jako specyficzna grupa, oprócz 

podstawowych narzędzi, do tych podmiotów/osób informacje będą docierały również poprzez rady pożytku 

publicznego, rady sołeckie, centra wsparcia organizacji pozarządowych, a także narzędzia takie jak 

ogłoszenia na stronach internetowych, kontakt mailowy i telefoniczny z komunikatami dostosowanymi 

do specyfiki grupy i bezpośrednie spotkania dedykowane sektorowi społecznemu. Źródłem informacji dla tej 

grupy będą również pracownicy instytucji publicznych, kontaktujący się w sprawach np. funduszu 

sołeckiego lub obsługujących współpracę JST z organizacjami pozarządowymi. Również w tym przypadku 

będą to adresaci informacji przygotowanych dla wnioskodawców oraz informacji dla „ambasadorów” LSR 

na obszarze.  

 

7. lokalni przedsiębiorcy, czyli osoby i podmioty prowadzące działalność zgodnie z ustawą o swobodzie 

prowadzenia działalności gospodarczej – oprócz podstawowych narzędzi, będą to podmioty/osoby 

zapraszane bezpośrednio na dedykowane spotkania oraz otrzymujące dedykowane ogłoszenia 

i komunikaty. Szybkim i bezpośrednim narzędziem będą wiadomości mailowe i kontakt telefoniczny, 

zapewniający sprawny kontakt i skuteczne uzyskiwanie informacji zwrotnej. 

 

8. członkowie RLGD, czyli osoby i podmioty zarejestrowani na liście członków RLGD – komunikacja 

z członkami RLGD będzie specyficzna ze względu na najszerszy zakres wiedzy oraz dedykowane, 

odmienne informacje dotyczące również wewnętrznego funkcjonowania RLGD. Oprócz podstawowych 

informacji docierających do członków RLGD poprzez główne środki przekazu, dodatkowym narzędziem 

komunikacji będą dedykowane spotkania członków, lista mailingowa stworzona na potrzeby RLGD oraz 

bezpośredni kontakt (w tym telefoniczny). W tym przypadku podstawowym komunikatem będą informacje, 

jakie członkowie RLGD będą w stanie przekazywać dalej jako główni przedstawiciele RLGD na całym 
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obszarze LSR. Dodatkowo, jako bezpośrednie narzędzie zostanie wykorzystane spotkanie w formie 

szkolenia – wszyscy członkowie Rady i pracownicy biura RLGD wezmą udział w przynajmniej jednym 

szkoleniu w całym okresie programowania. 

 

Przez cały okres realizacji LSR do zadań RLGD będzie należał stały nadzór nad skutecznością 

podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych. Monitoring efektywności planu komunikacji będzie 

prowadzony na bieżąco przez pracowników biura RLGD na podstawie posiadanych informacji (w tym: 

liczba wejść na stronę www, zasięg mediów lokalnych, listy obecności na spotkaniach, ankiety dotyczące 

zadowolenia z uczestnictwa w spotkaniach, ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, ankiety 

zbierane online), dodatkowo cyklicznie będzie odbywała się ewaluacja zebranych danych. Dla każdego 

roku realizacji LSR w planie komunikacji wyznaczono wartości, rozumiane jako docelowe efekty działań 

oraz wyznaczono zestaw konkretnych, mierzalnych wskaźników, dotyczących wyłącznie oceny poziomu 

osiągnięcia celów komunikacyjnych: 

 

Mierzalne efekty Planu komunikacji zostały określone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, 

wskazanych w rozdziale V. 

 

Zadania, metody komunikacji, narzędzia i środki przekazu zaplanowano w sposób, który zapewni jak 

największą atrakcyjność i pozwoli osiągnąć zaplanowane wskaźniki w jak najwyższym stopniu. 

 

W sytuacji, gdy w ramach ewaluacji RLGD stwierdzi, że powyższe wskaźniki realizacji planu komunikacji 

nie zostały osiągnięte, RLGD zarządzi spotkanie zespołu roboczego, na którym uzgodnione zostaną 

poprawki i plan naprawczy, uwzględniający takie działania jak: zwiększenie skali działań informacyjnych 

(zwiększenie liczby spotkań, szkoleń, godzin doradztwa, artykułów, materiałów promocyjnych), 

wprowadzenie dodatkowych, nowych środków przekazu lub powołanie dodatkowego zespołu roboczego 

z udziałem przedstawicieli grup docelowych, w celu zdefiniowania szczegółowych przyczyn 

i najskuteczniejszych rozwiązań danego problemu komunikacyjnego. Zespół będzie mógł również 

zarekomendować zwiększenie budżetu na działania informacyjno-promocyjne – należy uwzględnić fakt, że 

przez okres realizacji LSR mogą pojawić się nowe, nieznane lub niepopularne obecnie narzędzia i środki 

przekazu, których wykorzystanie będzie konieczne dla uzyskania skutecznej, dwukierunkowej komunikacji. 

W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, lub potrzeby zmiany innych założeń planu komunikacji, 

rekomendacje zespołu roboczego zostaną przedstawione członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i pracownikom biura RLGD, którzy również będą mogli wnieść swoje uwagi i komentarze. Następnie projekt 

skorygowanego planu zostanie poddany dodatkowym konsultacjom w gronie wszystkich członków RLGD. 

Za zatwierdzenie zmienionego dokumentu będzie odpowiadał Zarząd RLGD. 

 

Jednym z podstawowych założeń planu komunikacji jest jej dwukierunkowość. Jej zapewnienie będzie 

należało do biura RLGD – w ramach każdego ze środków przekazu, w szczególności form, które 

umożliwiają szybką reakcję zwrotną odbiorców, zadaniem pracowników biura będzie nawiązanie dialogu i 

sprawna odpowiedź w przypadku zgłaszanych pytań i wątpliwości. Będzie to szczególnie ważne w ramach 

narzędzi internetowych i mediów społecznościowych, gdzie dwukierunkowość jest podstawą komunikacji, 

jednak także w przypadku tradycyjnych rozwiązań, zapewnione zostaną środki i dodatkowe narzędzia 

umożliwiające mieszkańcom zaangażowanie się w proces realizacji LSR i komunikowanie swoich opinii, 

komentarzy, propozycji i pomysłów. Przez cały okres realizacji LSR możliwe będzie wypowiedzenie się 

poprzez takie narzędzia jak ankiety (tradycyjne i online, podsumowujące spotkania oraz badające bieżący 

poziom satysfakcji  z działań RLGD), zgłaszanie wniosków bezpośrednio w biurze RLGD oraz podczas 

spotkań, szkoleń, warsztatów, wydarzeń organizowanych przez RLGD. Zgromadzone dane (w formie 

podsumowań, raportów tworzonych w oparciu o ankiety, notatki, pisma i inne materiały kompletowane 

przez Biuro RLGD) będą przekazywane przez dyrektora biura w formie kwartalnego raportu członkom 

Zarządu oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. W oparciu o takie raporty tworzone będą 
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rekomendacje, które będą uwzględniane w szczególności w przypadku stwierdzenia problemów w realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z planem komunikacji. Kwartalne raporty będą też brane pod 

uwagę w ramach ewaluacji działań RLGD (kryterium trafności). 

 

W ramach realizacji planu komunikacji zaplanowano długofalowe, uzupełniające się kampanie 

informacyjne, przyczyniające się do realizacji celu głównego oraz dostosowane do poszczególnych celów 

szczegółowych. 

 

1. Kampania dotycząca ogłaszanych naborów wniosków – cele szczegółowe 1, 2 

Realizowana przez cały okres realizacji LSR (I kwartał 2016 - II kwartał 2023), zgodnie z harmonogramem 

naborów, z uwzględnieniem wszelkich informacji na temat sposobów i terminów składania wniosków.  

W oparciu o zdefiniowane wcześniej, najskuteczniejsze środki przekazu wykorzystane zostaną:  

 materiały tradycyjne typu BTL: plakaty, ulotki dotyczące naboru, kolportowane zgodnie 

z założeniami zdefiniowanymi podczas wyboru grup docelowych (miejsca spotkań, przystanie 

rybackie, urzędy, itd.). Zasięg min. 6.000 osób / rok. Adresaci: wszystkie grupy docelowe. 

 materiały online (ogłoszenia na stronach internetowych, mailing, newsletter, informacje w mediach 

społecznościowych). Zasięg: min. 2.000 unikalnych użytkowników (liczniki stron). Adresaci: 

wszystkie grupy docelowe, w szczególności grupa defaworyzowana (osoby młode). 

 ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa, radio, TV) o zasięgu pokrywającym się z obszarem LSR. 

Emisja co najmniej 4 artykułów / ogłoszeń / materiałów w okresie programowania o zasięgu 10.000 

osób / rok. Adresaci: wszystkie grupy docelowe. 

 działania typu PR – dodatkowy kontakt z grupami docelowymi zdefiniowanymi jako ambasadorzy 

LSR na obszarze, obsługa mediów lokalnych (wywiady, pakiety informacji typu press pack, 

dostępność dla dziennikarzy). Adresaci: grupy docelowe zdefiniowane jako ambasadorzy LSR, 

dziennikarze z lokalnych i regionalnych mediów. 

 działania bezpośrednie – organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, spotkań dedykowanych (do 

grup defaworyzowanych, społeczności rybackiej, specyficznej grupy wnioskodawców w zależności 

od rodzaju naboru) oraz doradztwa indywidualnego dla potencjalnych wnioskodawców. Zasięg: 200 

osób / rok uczestniczących w spotkaniach RLGD, 100 osób / rok uczestniczących w szkoleniach – 

wg list obecności. Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności potencjalni wnioskodawcy 

w ramach danego naboru, członkowie grup defaworyzowanych. 

 bieżąca działalność Biura RLGD – stała dostępność dla zainteresowanych w godzinach pracy biura, 

możliwość zadawania pytań, umówienia się na doradztwo, otrzymania bezpłatnych materiałów 

informacyjnych. Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności seniorzy. 

 

2. Kampania promocyjna dotycząca działalności RLGD – cele szczegółowe 2, 3 

Organizowana cyklicznie przez cały okres realizacji LSR (I kwartał 2016 - II kwartał 2023), uzupełniająco 

w stosunku działań w zakresie celu szczegółowego 1, z uwzględnieniem wszelkich informacji na temat 

RLGD oraz działań promujących współpracę międzysektorową i aktywność społeczną. W oparciu 

o zdefiniowane wcześniej, najskuteczniejsze środki przekazu wykorzystane zostaną: 

 materiały tradycyjne typu BTL: plakaty i ulotki dotyczące działalności RLGD, z celami i przedmiotem 

działań, informacjami kontaktowymi do biura RLGD, (kolportowane w urzędach oraz instytucjach 

publicznych, na tablice informacyjne w miejscowościach oraz bezpośrednio do miejsc spotkań grup 

docelowych oraz poprzez „ambasadorów” LSR, w szczególności organizacje o podmioty 

posiadające siedziby na obszarze) oraz banery typu roll-up prezentowane podczas spotkań i 

wydarzeń w których będzie uczestniczyć RLGD (dożynki, szkolenia, imprezy gminne, wydarzenia 

lokalnych stowarzyszeń i fundacji, cykliczne imprezy okazjonalne, itp.). Zasięg min. 6.000 osób / 
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rok. Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności grupy defaworyzowane, przedstawiciele 

społeczności rybackiej. 

 informacje umieszczane na bieżąco na stronie internetowej RLGD oraz cyklicznie  na stronach 

instytucji i podmiotów (członków RLGD oraz partnerów i „ambasadorów”, którzy wyrażą zgodę na 

pośredniczenie w bieżącym przekazywaniu informacji minimum raz na kwartał), a także bieżąco 

prowadzonych profilach w mediach społecznościowych i w formie newslettera. Zasięg: min. 2.000 

unikalnych użytkowników (liczniki stron). Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności 

grupa defaworyzowana (osoby młode). 

 ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa, radio, TV) o zasięgu pokrywającym się z obszarem LSR. 

Emisja co najmniej 2 artykułów / ogłoszeń / materiałów w okresie programowania o zasięgu 10.000 

osób / rok. Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności seniorzy 

 działania bezpośrednie – spotkania informacyjne organizowane w godzinach umożliwiających udział 

różnych grup docelowych (osoby pracujące, młodzież, seniorzy, itd.), dyżury pracowników biura 

RLGD na obszarze LSR (w urzędach, miejscach spotkań) organizowane minimum raz na każde 

półrocze w każdej gminie; udział przedstawicieli RLGD w wydarzeniach ważnych dla obszaru. 

Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w szczególności potencjalni członkowie RLGD. 

 bieżąca działalność biura RLGD, w szczególności wyznaczone godziny dyżurów pracowników 

dedykowane na spotkania z mieszkańcami. Adresaci: wszystkie grupy docelowe. 

 

3. Kampania promocyjna nt. efektów działalności RLGD – cel szczegółowy 4 

Przeprowadzona jako podsumowanie w okresie ewaluacji procesu wdrażania LSR (realizacja w okresie 

I kwartał 2022 - II kwartał 2023), uzupełniająco w stosunku do pozostałych działań, (w szczególności 

w zakresie celu 2 i 3 planu komunikacji), z uwzględnieniem informacji na temat dobrych praktyk oraz 

efektów wdrażania LSR na obszarze. W oparciu o zdefiniowane wcześniej, najskuteczniejsze środki 

przekazu wykorzystane zostaną: 

 materiały typu BTL (publikacja podsumowująca działalność RLGD po zakończeniu i podsumowaniu 

okresu programowania 2014-2020, kolportowana do wszystkich adresatów działań 

komunikacyjnych oraz jako materiał promocyjny obszaru). Zasięg: min. 2.000 egzemplarzy. 

Adresaci: wszystkie grupy docelowe. 

 informacje na stronach www oraz w mediach społecznościowych (zgodnie z praktyką przyjętą w 

okresie realizacji LSR) – prezentacja poziomu realizacji wskaźników, wykorzystania budżetu, 

osiągniętych efektów, w tym możliwość pobrania publikacji w formie elektronicznej. Zasięg: min. 

2.000 unikalnych użytkowników (liczniki stron). Adresaci: wszystkie grupy docelowe, w 

szczególności grupa defaworyzowana (osoby młode). 

 działania bezpośrednie – spotkania dla mieszkańców obszaru RLGD oraz spotkania dedykowane 

dla konkretnych grup docelowych (w szczególności dla społeczności rybackiej), podsumowujące 

realizację LSR na lata 2014-2020 oraz projekty zrealizowane w ramach LSR (dobre praktyki, 

poziom osiągniętych wskaźników i wykorzystania budżetu LSR). Adresaci: wszystkie grupy 

docelowe, w szczególności grupy defaworyzowane, przedstawiciele społeczności rybackiej. 

 

W celu zapewnienia atrakcyjności działań komunikacyjnych, wykorzystywane będą nowoczesne 

technologie oraz innowacyjne narzędzia – materiały zostaną opracowane w sposób profesjonalny, 

we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi. W przypadku pojawienia się nowych form komunikacji, 

gwarantujących wyższy stopień atrakcyjności i większy zasięg działań niż tradycyjne środki przekazu, będą 

one rekomendowane do wdrożenia, a plan komunikacji będzie aktualizowany. Kluczowe dla RLGD będzie 

zawsze zapewnienie w jak najwyższym stopniu dwukierunkowości komunikacji, aby realizowane w ramach 

LSR działania w pełni odpowiadały aktualnym potrzebom społeczności lokalnej. 
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Na realizację powyższych działań przeznaczono budżet w łącznej kwocie 210 000,00 zł (szacunkowo), w 

tym: 

na rok 2016 – 34 000,00 

na rok 2017 – 34 000,00 

na rok 2018 – 28 000,00 

na rok 2019 – 28 000,00 

na rok 2020 – 25 000,00 

na rok 2021 – 22 000,00 

na rok 2022 – 22 000,00 

na rok 2023 – 17 000,00 

Kwoty mogą ulec zmianie w wyniku bieżących potrzeb i zmian harmonogramu ogłaszania naborów. 

 

 

 

 

Dziwnów 11.02.2016 r.                                                              

                                                                                                                     Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                    Grzegorz Jóźwiak 


