
Stan początkowy wszystkich wskaźników produktu i rezultatu wynosi 0. Stany docelowe założonych w LSR 

wskaźników zostały ustalone na podstawie fiszek projektowych złożonych w ramach konsultacji społecznych. 

 

Tabela nr 14. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS,  

sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem  

Od ikry do kawioru 
tryb konkursowy na całą kwotę 5.007.000 zł; zgodnie z wytycznymi oraz 

zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 50 fiszek projektowych) 

Nie ma ikry bez wody  
tryb konkursowy na całą kwotę 140.000 zł; zgodnie z wytycznymi oraz 

zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (1 fiszka projektowa) 

Rekreacja i turystyka  

z ikrą w tle 

tryb konkursowy na całą kwotę 4.389.000 zł; zgodnie z wytycznymi oraz 

zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 24 fiszki projektowe); 

1 projekt współpracy za łączną kwotę 76.102 zł 

Promocja obszaru  

i tradycji rybackich 

tryb konkursowy na kwotę 448.000 zł; 1 projekt grantowy za 63.000 zł; 

zgodnie z wytycznymi oraz zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem 

(ponad 11 fiszek projektowych) 

Inicjatywy edukacyjne 

 z ikrą 

realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD 

na kwotę 64.000 zł; 2 projekty współpracy za łączną kwotę 139.898 zł 

Aktywizacja i integracja 

społeczności z ikrą 

realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD 

na kwotę 436.000 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek nr 3. Sekwencja interwencji planowanych do przeprowadzenia w LSR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA LSR RLGD „Z Ikrą” 

Dorzecze Warty, Neru i Bzury – region rybaków, kultury, bogactwa przyrody i aktywnych ludzi -  tu żyj, pracuj, wypoczywaj 

         MISJA LSR RLGD „Z Ikrą” 

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszarów zależnych od rybactwa i akwakultury w celu poprawy jakości życia mieszkańców 

 

Cel ogólny I. 

Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej 

wodny potencjał obszaru LSR do 2022r. 

Cel ogólny II. 

Wzrost konkurencyjności obszarów  

rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. 

Cel ogólny III. 

Wspieranie włączenia społecznego oraz 

aktywizacja rybaków i mieszkańców obszaru LSR 

do 2022r. 

Cel Szczegółowy I.1. 

Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa  

i akwakultury  

na obszarze LSR  

do 2022r. 

Cel Szczegółowy I.2. 

Wspieranie  

i wykorzystywanie 

atutów środowiska,  

w tym działania  

na rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu  

na obszarze LSR 

do 2022r. 

Cel Szczegółowy II.1. 

Rozwój infrastruktury 

lokalnej związanej                             

z działalnością rybacką 

do 2022r. 

Cel Szczegółowy II.2. 

Propagowanie 

dobrostanu społecznego 

i dziedzictwa 

kulturowego  

na obszarach rybackich 

i akwakultury LSR  

do 2022r. 

Cel Szczegółowy III.1. 

Podniesienie 

kompetencji 

rybackich 

mieszkańców  

obszaru LSR  

do 2022r. 

Cel Szczegółowy III.2. 

Zaktywizowanie  

i zintegrowanie 

społeczności  

na obszarach rybactwa  

i akwakultury LSR  

do 2022r. 

Przedsięwzięcie I.1.1. 

 

Od ikry do kawioru 

 

5.007.000 zł 

Przedsięwzięcie I.2.1. 

 

Nie ma ikry bez wody 

 

140.000 zł  

Przedsięwzięcie II.1.1 

 

Rekreacja i turystyka 

 z ikrą w tle  

 

4.465.102 zł  

Przedsięwzięcie II.2.1 

 

Promocja obszaru  

i tradycji rybackich 

 

448.000 zł 

Przedsięwzięcie III.2.1 

 

Aktywizacja i integracja  

społeczności z ikrą  

 

436.000 zł 

Przedsięwzięcie III.1.1 

 

Inicjatywy edukacyjne  

z ikrą 

 

203.898 zł 



 
Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 

 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu  

lub rozwoju  

przedsiębiorstw lub 

gospodarstw rybackich  

w ramach LSR – 27 szt. 

 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba utworzonych 

/utrzymanych miejsc 

pracy w ramach LSR, 

w tym przez osoby 

z grup 

defaworyzowanych, 

– 27 szt. (15 szt.) 

 

I.2.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba operacji 

polegających na 

wspieraniu  

i wykorzystaniu atutów 

środowiska na 

obszarach rybackich 

i obszarach akwakultury 

w ramach LSR – 1 szt. 

 

I.2.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba osób 

korzystających  

z operacji polegających 

na wspieraniu  

i wykorzystaniu atutów 

środowiska na 

obszarach rybackich 

i obszarach akwakultury 

w ramach LSR  

– 5.000 osób 

II.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

doposażonych obiektów 

lub miejsc infrastruktury 

turyst. i rekreacyjnej 

w ramach LSR - 24 szt. 
 

- liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  

- 1 szt.  

 

II.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba osób 

korzystających                       

z obiektów lub miejsc 

infrastruktury turyst.                              

i rekreacyjnej w ramach 

LSR – 5.000 osób 
 

- liczba projektów 

współpracy 

skierowanych  

  do przedstawicieli 

sektora rybackiego  

  z obszaru LSR - 1 szt. 

II.2.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba imprez i wydarzeń 

w ramach LSR - 7 szt., 
 

- liczba wydanych  

publikacji  

w ramach LSR - 3 szt., 
 

 

II.2.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników                     

imprez i wydarzeń  

- 3.500 osób 
 

- liczba osób, które   

zapoznały się z 

publikacjami wydanymi  

w ramach LSR - 3.000 

osób 
 

 

III.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba szkoleń dla osób 

zamierzających podjąć lub 

rozwijać dział. w sektorze 

rybackim zorganizowanych  

w ramach LSR - 5 szt. 

- liczba artykułów specjalist. 

dot. sektora rybackiego 

opublikowanych w ramach 

LSR - 15 szt. 

- liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 2 szt. 

 

III.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników szkoleń, 

w tym osób z grup 

defaworyzowanych 

- 250 osób (75 osób) 

-liczba odbiorców artykułów 

specjalist. 7 tys. osób 

- liczba projektów  

współpracy skierowanych  

  do przedstawicieli sektora 

rybackiego  

  z obszaru LSR - 2 szt.  

III.2.1. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba wydarzeń 

animacyjnych 

zorganizowanych  

przez LGD - 15 szt. 
 

- liczba wydanych  

publikacji  

w ramach LSR – 3 

szt., 
 

III.2.1. 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników 

wydarzeń 

animacyjnych 

zorganizowanych  

przez LGD, w tym 

osób z grup 

defaworyzowanych   

- 1.300 osób  

(350 osób) 

- liczba osób, które   

zapoznały się z 

publikacjami - 10.000 

osób 

 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA: 

wpływ LSR na realizację Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2020: liczba podmiotów 

w REGON dla obszarów wiejskich na 1.000 

mieszkańców obszarów wiejskich LSR  

do 2022r. -  162,64 szt. 

  

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA: 
 

Wzrost liczby inicjatyw społecznych, kulturalnych, 

infrastrukturalnych, w tym rekreacyjnych  

i turystycznych wskutek realizacji LSR do 2022r.  

o co najmniej 35 sztuk 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA: 
 

Wzrost liczb inicjatyw w zakresie włączania 

społecznego i aktywizacji mieszkańców  

wskutek realizacji LSR do 2022r.  

o co najmniej 40 sztuk 



Tabela nr 15.  Cele i wskaźniki LSR. 

1.0 CEL OGÓLNY I I.  Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r. 

1.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

  I.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarze LSR do 2022r. 

1.2     II.2. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu na obszarze LSR do 2022r. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego I Jednostka miary 
początkowy 

2015 rok 

plan  

2022 rok 
źródło danych / sposób pomiaru 

W.1.0 
liczba podmiotów w REGON dla obszarów wiejskich   

na 1 tys. mieszkańców obszarów wiejskich LSR w 2022r. 
sztuka 162,35 162,64 

GUS/CEIDG/REGON,  

dane od beneficjentów 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych I.1 i I.2 Jednostka miary 2015 rok 2022 rok źródło danych / sposób pomiaru 

W.1.1 
liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy w ramach 

LSR 
sztuka 0 27 GUS/CEIDG, dane od beneficjentów 

W.1.2 

liczba osób korzystając korzystających z operacji 

polegających na wspieraniu i wykorzystaniu atutów 

środowiska na obszarach rybackich i akwakultury  

w ramach LSR 

osoba 0 5 000 dane od beneficjentów 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób 

realizacji 
(konkurs, operacja 

własna, projekt 

g rantowy, projekt 

w spółpracy, 

aktywizacja) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

źródło danych/ 

sposób pomiaru początkowa 

2015 rok 

końcowa 

2022 rok 

1.1.1 Od ikry do kawioru 

rybacy, rolnicy, 

przedsiębiorcy,  

osoby bezrobotne 

konkurs 

liczba operacji polegających na 

utworzeniu lub rozwoju 

przedsiębiorstw lub gospodarstw 

rybackich w ramach LSR 

sztuka 0 27 
GUS/CEIDG/REGON,  

dane od beneficjentów 

1.1.2 Nie ma ikry bez wody 
rybacy, rolnicy, 

przedsiębiorcy  
konkurs 

liczba operacji polegających  

na wspieraniu i wykorzystaniu 

atutów środowiska na obszarach 

rybackich i akwakultury  

w ramach LSR 

sztuka 0 1 dane od beneficjentów 

SUMA 5 147 000 zł 



2.0 CEL OGÓLNY II   II. Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. 

2.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

  II.1. Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022r. 

2.2   II.2. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR do 2022r. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego II Jednostka miary 2015 rok 2022 rok źródło danych/ sposób pomiaru 

W.2.0 
wzrost liczby inicjatyw społecznych, kulturalnych, 

infrastrukturalnych, w tym rekreacyjnych i turystycznych 
sztuka 0 35 dane własne LGD 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych II.1 i II.2 Jednostka miary 2015 rok 2022 rok źródło danych/ sposób pomiaru 

W.2.1 
liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc 

 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR 
osoba 0 5 000 dane od beneficjentów 

W.2.2 liczba uczestników imprez i wydarzeń w ramach LSR  osoba 0 3 500 
dane od beneficjentów 

 

 

 
W.2.3 liczba osób, które zapoznały się z wydanymi publikacjami  osoba 0 3 000 dane od beneficjentów 

W.2.4 
liczba projektów współpracy skierowanych  

  do przedstawicieli sektora rybackiego z obszaru LSR 

 

 

 

 

sztuka 0 1 dane własne LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji  

Wskaźniki produktu 

nazwa 

Jedno 

-stka 

miary 

wartość 
źródło danych/ 

sposób pomiaru 2015 rok 2022 rok 

2.1.1 
Rekreacja  

i turystyka  

z ikrą w tle 

mieszkańcy,  

w tym osoby z grup 

defaworyzowanych 

Konkurs 

liczba nowych, zmodernizowanych  

lub doposażonych obiektów lub 

miejsc infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w ramach LSR 

sztuka 0 24 dane od beneficjentów 

projekt 

współpracy 

liczba zrealizowanych  

projektów współpracy 
sztuka 0 1 dane własne LGD 

2.1.2 
Promocja obszaru  

i tradycji rybackich  

mieszkańcy,  

w tym osoby z grup 

defaworyzowanych 

konkurs, 

projekt 

grantowy 

liczba zorganizowanych imprez 

i wydarzeń w ramach LSR  
sztuka 0 7 dane od beneficjentów 

konkurs 
liczba wydanych publikacji w 

ramach LSR  
sztuka 0 3 

 

dane od beneficjentów 

 

SUMA 4 913 102 zł 



3.0 CEL OGÓLNY III    III. Wspieranie włączenia społecznego oraz aktywizacja rybaków i mieszkańców obszaru LSR do 2022r. 

3.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

  III.1. Podniesienie kompetencji rybackich mieszkańców obszaru LSR do 2022r. 

3.2   III.2. Zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności na obszarach rybactwa i akwakultury LSR do 2022r. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego III Jednostka miary 2015 rok plan 

2022r. 
źródło danych / sposób pomiaru 

W.3.0 
wzrost liczby inicjatyw w zakresie włączania społecznego 

i aktywizacji mieszkańców wskutek realizacji LSR 
sztuka 0 40 dane własne LGD 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych III.1 i III.2 Jednostka miary 2015 rok plan 2022 

rok 

źródło danych / sposób pomiaru 

W.3.1 
liczba uczestników szkoleń, w tym osób z grup 

defaworyzowanych  
osoba 0 

250  

(75) 
dane własne LGD 

W.3.2 liczba odbiorców artykułów specjalistycznych osoba 0 7.000 dane własne LGD 

W.3.3 
liczba projektów współpracy skierowanych  

  do przedstawicieli sektora rybackiego z obszaru LSR 

 

 

 

 

sztuka 0 2 dane własne LGD 

W.3.4 
liczba uczestników wydarzeń animacyjnych LGD, w tym osób 

z grup defaworyzowanych 
osoba 0 

1.300 

(350) 
dane własne LGD 

W.3.5 liczba osób, które zapoznały się z wydanymi publikacjami osoba 0 10.000 Dane własne LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji  

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość źródło danych/ 

sposób pomiaru 
2015 rok 2022 rok 

3.1.1 
Inicjatywy 

edukacyjne z ikrą 

mieszkańcy, 

w tym grupy 

defaworyzowane 

aktywizacja 

liczba szkoleń dla osób 

zamierzających podjąć lub 

rozwijać działalność w sektorze 

rybackim zorg. w ramach LSR  

sztuka 0 5 dane własne LGD 

liczba artykułów specjalistycznych 

dotyczących sektora rybackiego 

opublikowanych w ramach LSR 

sztuka 0 15 dane własne LGD 

projekt 

współpracy 

liczba zrealizowanych  

projektów współpracy 
sztuka 0 2 dane własne LGD 



 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 
Aktywizacja 

i integracja 

społeczności z ikrą 

mieszkańcy,  

w tym grupy 

defaworyzowane 

aktywizacja 

liczba wydarzeń animacyjnych 

zorganizowanych przez LGD 
sztuka 0 15 dane własne LGD 

liczba wydanych publikacji w 

ramach LSR 
sztuka 0 3 dane własne LGD 

SUMA 639.898 zł 



Tabela nr 16. Matryca logiczna powiązań diagnozy, analizy SWOT oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR. 

 

 

Odniesienie  

do diagnozy 

Odniesienie  

do analizy SWOT 
Cele  LSR Przedsięwzięcia Wskaźniki osiągania celów 

Źródła    

finansowania 

1.1, 1.2, 2.2, 
Mocne strony: S.1, S.2, 

S.3, S.6, S.7, S.8 Cel ogólny I. 

Rozwój przedsiębiorczości 

wykorzystującej wodny  

potencjał obszaru LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy I.1.    

Podnoszenie wartości  

produktów rybactwa i akwakultury 

na obszarze LSR do 2022r. 

I.1.1 

Od ikry  

do kawioru 

Wskaźniki produktu: 

- liczba operacji polegających na utworzeniu  

  lub rozwoju przedsiębiorstw  lub gospodarstw  

  rybackich w ramach LSR  
 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 

w ramach   LSR, w tym przez osoby z grup  

  defaworyzowanych  

 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4,  
Słabe strony:  W.1, W.2, 

W.3, W.4, W.5, W.6, W.8 

PO RYBY 

2014-2020 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3,  
Szanse:  O.1, O.3, O.4, 

O.6, O.7, O.9, O.10 
5.007.000 zł 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  
Zagrożenia:  T.1, T.2, T.3, 

T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 
 

1.1, 1.2, 2.2, 
Mocne strony: S.1, S.2, 

S.3, S.6, S.7, S.8 Cel ogólny I. 

Rozwój przedsiębiorczości 

wykorzystującej wodny  

potencjał obszaru LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy I.2. 

Wspieranie i wykorzystywanie 

atutów srodowiska, w tym działania 

na rzecz łagodzenia zmiany klimatu 

na obszarze LSR do 2022r.                                    

I.2.1 

Nie ma ikry  

bez wody 

Wskaźniki produktu: 

- liczba operacji polegających na wspieraniu  

  i wykorzystywaniu atutów środowiska na  

  obszarach rybackich i obszarach akwakultury  

  w ramach LSR 
 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba osób korzystających z operacji 

polegających na wspieraniu i wykorzystaniu 

atutów środowiska na obszarach rybackich 

i obszarach akwakultury w ramach LSR 

PO RYBY 

2014-2020 

 

140.000 zł 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4,  
Słabe strony:  W.1, W.2, 

W.3, W.4, W.5, W.6, W.8 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3,  
Szanse:  O.1, O.3, O.4, 

O.6, O.7, O.9, O.10 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  
Zagrożenia:  T.1, T.2, T.3, 

T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 

  1.2, 2.2, 2.3 
Mocne strony:  S.2, S.4, 

S.5, S.6, S.7, S.8 

Cel ogólny II. 

Wzrost konkurencyjności  

obszarów rybactwa i akwakultury 

LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy II.1. 

Rozwój infrastruktury lokalnej 

związanej z działalnością rybacką  

do 2022r. 

II.1.1 

Rekreacja  

i turystyka  

z ikrą w tle 

Wskaźniki produktu: 

-liczba nowych, zmoderniozwanych   

 lub doposażonych obiektów lub miejsc   

 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

 w ramach LSR 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 

 Wskaźniki rezultatu:  

- liczba osób korzystającyh z obiektów lub  

  miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

-  liczba projektów współpracy skierowanych  

   do przedstawicieli sektora rybackiego  

   z obszaru LSR 

PO RYBY 

2014-2020  

 

4.469.000 zł 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4  
Słabe strony:  W.1, W.5, 

W.7, W.8, W.10 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3,  
Szanse:  O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.7, O.8, O.10 

1.2, 1.3, 2.3, 2.2, 2.4,  
Zagrożenia: T.1, T.2, T.3, 

T.8, T.9 



 

Źródło: Opracowanie własne  

1.1, 1.2, 2.2, 2.3 
Mocne strony:  S.1, S.2, 

S.4, S.5, S.6, S.7 Cel ogólny II.                                                             

Wzrost konkurencyjności  

obszarów rybactwa i akwakultury  

LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy II.2.                                      

Propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach 

rybackich i akwakultury  

LSR do 2022r. 

II.2.1. 

Promocja 

obszaru  

i tradycji 

rybackich  

Wskaźniki produktu: 

- liczba imprez i wydarzeń zorganizowanych  

  w ramach LSR  

- liczba wydanych publikacji w ramach LSR 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba uczestników imprez i wydarzeń  

  w ramach LSR 

- liczba osób które zapoznały się z publikacjami  

  wydanymi w ramach LSR  

 

PO RYBY 

2014-2020 

 

448.000 zł 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4  
Słabe strony: 

W.1, W.5, W.7, W.8, W.10 

1.2, 2.2, 2.3 
Szanse:  O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.7, O.8 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4  
Zagrożenia: T.1, T.2, T.3, 

T.9, T.10 

1.2, 2.2 
Mocne strony: 

S.2, S.3, S.5, S.6, S.7  
Cel ogólny III. 

Wspieranie włączenia  

społecznego i aktywizacja  

rybaków i mieszkańców obszaru  

LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy III.1. 

Podniesienie kompetencji rybackich 

mieszkańców obszaru  

LSR do 2022r. 

III.1.1. 

Inicjatywy 

edukacyjne  

z ikrą 

Wskaźnik produktu: 

- liczba szkoleń dla osób zamierzających podjąć  

  lub rozwijać działalność w sektorze rybackim  

  zorganizowanych w ramach LSR  

- liczba artykułów specjalistycznych dot. sektora  

  rybackiego opublikowanych w ramach LSR 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy  

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba uczestników szkoleń, w tym osób z grup  

  defaworyzowanych  

- liczba odbiorców artykułów specjalistycznych 

- liczba projektów współpracy skierowanych  

  do przedstawicieli sektora rybackiego  

PO RYBY 

2014-2020 

 

200.000 zł 

 

2.2, 2.3 
Słabe strony: W.2, W.3, 

W.4, W.6, W.9, W.10 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3  
Szanse: O.1, O.2, O.3, 

O.4, O.6, O.7, O.8, O.10 

1.2, 2.2, 2.3, 2.4  
Zagrożenia:  

T.1, T.3, T.5, T.8, T.9 

1.2, 2.2, 2.3 
Mocne strony: S.2, S.4, 

S.5, S.6, S.7, S.8 
Cel ogólny III. 

Wspieranie włączenia  

społecznego i aktywizacja  

rybaków i mieszkańców 

obszaru LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy III.2.                         

Zaktywizowanie i zintegrowanie 

społeczności na obszarach rybactwa 

i akwakultury LSR do 2022r. 

III.2.1. 

Aktywizacja                            

i integracja  

społeczności  

z ikrą 

Wskaźniki produktu: 

- liczba wydarzeń animacyjnych  

  zorganizwanych przez LGD 

- liczba wydanych publikacji w ramach LSR 

 

Wskaźniki rezultatu:                                                              

- liczba uczestników wydarzeń animacyjnych  

  zorganizowanych przez LGD  

- liczba osób które zapoznały się z publikacjami  

  wydanymi w ramach LSR 

PO RYBY 

2014-2020 

 

436.000 zł 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4  
Słabe strony: W.1, W.5, 

W.7, W.8, W.10 

1.2, 2.2, 2.3 
Szanse: O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.7, O.8 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Zagrożenia: T.1, T.2, T.3, 

T.8, T.9 



Tabela nr 17. Opis wskaźników przypisanych do celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR. 

Nr 
Rodzaj 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika Sposób określania 

Uzasadnienie wyboru  

w odniesieniu do celów i przedsięwzięć 

W.1.0 Oddziaływania 

liczba podmiotów w REGON  

dla obszarów wiejskich na 1 tys. 

mieszkańców obszarów wiejskich  

Suma podmiotów gospodarczych wpisanych  

do rejestru REGON podzielona przez liczbę 

mieszkańców obszaru, pomnożona przez 1.000. 

Osiągnięcie wskaźnika poświadczy wzrost 

przedsiębiorczości w sektorze rybackim, 

powstanie nowych miejsc pracy na 

obszarach rybactwa i akwakultury LSR,  

co przeniesie się na spadek bezrobocia. 

Realizacja operacji pro środowiskowych 

przyczyni się do wykorzystania atutów 

środowiska, w celu rozwoju 

przedsiębiorczosci wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru LSR. 

W.1.1 Rezultatu 
liczba utworzonych/utrzymanych miejsc 

pracy  

Suma osób zatrudnionych. Monitorowanie 

wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów 

W.1.2 Rezultatu 

liczba osób korzystając korzystających  

z operacji polegających na wspieraniu  

i wykorzystaniu atutów środowiska  

na obszarach rybackich i akwakultury  

Suma osób, które skorzystały z realizacji operacji  

w ramach przedsięwzięcia LSR. Monitorowanie 

wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów. 

W.1.1.1. Produktu 

liczba operacji polegających na 

utworzeniu lub rozwoju przedsiębiorstw 

lub gospodarstw rybackich  

Suma działalności gospodarczych, które otrzymały 

wsparcie w ramach przedsięwzięcia. Monitorowanie 

wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów. 

W.1.2.1. Produktu 

liczba operacji polegających na 

wspieraniu i wykorzystaniu atutów 

środowiska na obszarach rybackich  

Suma operacji, które otrzymały wsparcie w ramach 

przedsięwzięcia. Monitorowanie wskaźnika na podst. 

sprawozdań złożonych przez beneficjentów LSR. 

W.2.0. Oddziaływania 

wzrost liczby inicjatyw społecznych, 

kulturalnych, infrastrukturalnych,  

w tym rekreacyjnych i turystycznych 

Suma zrealizowanych operacji społecznych, 

kulturalnych, infrastrukturalnych, w tym  

rekreacyjnych i turystycznych w ramach LSR 

Osiągnięcie wskaźnika spowoduje 

podniesienie jakości świadczonych usług 

przez obiekty niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyujnej, a także 

przyczyni się do wzrostu jej dostępności na 

obszaracch rybactwa i akwakultury LSR. 
W.2.1. Rezultatu 

liczba osób korzystających z obiektów 

lub miejsc infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej w ramach LSR 

Suma osób, które skorzystały z nowo powstałej 

infrastruktury w ciągu jednego roku. Monitorowanie 

wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów. 

W.2.2. Rezultatu 

liczba projektów współpracy 

skierowanych do przedstawicieli sektora 

rybackiego z obszaru LSR   

Suma zrealizowanych projektów współpracy podana 

na podstawie podpisanych umów o współpracy. 
Osiągnięcie wskaźników spowoduje wzrost 

rozpoznawalności obszarów rybactwa 

i akwakultury LSR oraz promowanie  

i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa,  

w tym szczególnie lokalnych tradycji 

rybackich na obszarze LSR 

W.2.3. Rezultatu 
liczba uczestników imprez  

i wydarzeń zorganizowanych w LSR  

Suma uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych 

określona na podstawie sprawozdań beneficjentów. 

W.2.4. Rezultatu 
liczba osób, które zapoznały się 

z wydanymi publikacjami 

Suma osób, które zapoznały się z publikacjami 

określona na podstawie sprawozdań beneficjentów. 



W.2.1.1. Produktu 

liczba nowych, zmodernizowanych  

lub doposażonych obiektów lub miejsc 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

Suma nowych, zmodernizowanych, doposażonych 

obiektów miejsc infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej określona na podstawie sprawozdań 

beneficjentów przedsięwzięć LSR. 

Osiągnięcie wskaźników spowoduje wzrost 

aktywności i prowadzenia zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców, wzrost 

rozpoznawalności obszaru LSR na zewnątrz 

oraz znajomości tradycji rybackich wśród 

mieskańców obszaru, a także pielęgnowania 

tożsamości regionalnej. Projekty współpracy 

przyczyniają się do rozwoju całego obszaru 

LSR. Realizacja projektów współpracy 

wpłynie na wzrost ruchu turystycznego  

na obszarach rybactwa i akwakultury LSR 

W.2.2.1. Produktu 
liczba zrealizowanych projektów 

współpracy 

Suma zrealizowanych projektów współpracy podana 

na podstawie podpisanych umów o współpracy. 

W.2.3.1. Produktu 
liczba zorganizowanych imprez 

i wydarzeń w ramach LSR  

Suma zorganizowanych imprez i wydarzeń  

określona na podstawie sprawozdań beneficjentów. 

W.2.4.1. Produktu liczba wydanych publikacji  
Suma wydanych publikacji określona na podstawie 

sprawozdań beneficjentów przedsięwzięcia LSR. 

W.3.0. Oddziaływania 
wzrost liczby inicjatyw w zakresie 

włączania społecznego i aktywizacji 
mieszkańców wskutek realizacji LSR 

Suma zrealizowanych operacji w zakresie włączania 

społecznego i aktywizacji w ramach realizacji LSR 

Osiągnięcie wskaźników spowoduje 

podniesienie kompetencji rybackich 

mieszkańców obszaru LSR  

oraz zaktywizowanie i zintegrowanie 

społeczności na obszarach rybactwa  

i akwakultury LSR, szczególnie rybaków  

oraz członków ich rodzin. Spowoduje 

również zwiększenie wiedzy na temat 

zasobów obszarów rybactwa i akwakultury 

LSR.  

W.3.1. Rezultatu 
liczba uczestników szkoleń, w tym osób 

z grup defaworyzowanych 

Suma uczestników szkoleń, w tym osób z grup 

defaworyzowanych określona na podstawie 

sprawozdań  LGD monitorujących realizację LSR. 

W.3.2. Rezultatu 
liczba odbiorców artykułów 

specjalistycznych 
Suma odbiorców artykułów specjalistycznych 

określona na podstawie sprawozdań własnych LGD. 

W.3.3. Rezultatu 

liczba projektów współpracy 

skierowanych do przedstawicieli sektora 

rybackiego z obszaru LSR 

Suma zrealizowanych projektów współpracy podana 

na podstawie podpisanych umów o współpracy. 

W.3.4. Rezultatu 

liczba uczestników wydarzeń 

animacyjnych LGD, w tym osób z grup 

defaworyzowanych 

Suma uczestników wydarzeń animacyjnych LGD, 
w tym osób z grup defaworyzowanych, określona 
na podstawie sprawozdań LGD z realizacji LSR  

W.3.5. Rezultatu 
liczba osób, które zapoznały się 

z wydanymi publikacjami 

Suma osób, które zapoznały się z publikacjami 
określona na podstawie  sprawozdań LGD z 

realizacji LSR. 

W.3.1.1. Produktu 

liczba szkoleń dla osób zamierzających 

podjąć lub rozwijać działalność 

w sektorze rybackim  

Suma szkoleń dla osób zamierzających podjąć lub 
rozwijać działalność w sektorze rybackim określona 

na podstawie sprawozdań LGD z realizacji LSR. 

W.3.2.1. Produktu 
liczba artykułów specjalistycznych 

dotyczących sektora rybackiego  

Suma artykułów specjalistycznych określona na 

podstawie sprawozdań LGD z realizacji LSR. 

W.3.3.1. Produktu 
liczba zrealizowanych projektów 

współpracy 

Suma zrealizowanych projektów współpracy podana 

na podstawie podpisanych umów o współpracy. 



 

Źródło: Opracowanie własne LGD 

W.3.4.1. Produktu liczba wydarzeń animacyjnych LGD 
Suma wydarzeń animacyjnych LGD określona na 

podstawie sprawozdań LGD z realizacji LSR. 

W.3.5.1 Produktu liczba wydanych publikacji 
Suma wydanych publikacji określona na podstawie 

sprawozdań LGD z realizacji LSR. 



Tabela nr 18. Powiązanie celów LSR z potrzebami osób z grup dewaloryzowanych z obszaru LSR 

Potrzeby osób 

z grup 

defaworyzo       

-wanych 

Osoby bezrobotne, w tym osoby młode 

do 34 roku życia 

z danych GUS dot. stopy bezrobocia na 

terenie 4 powiatów z obszaru LSR wynika, 

że dla osób w grupie wiekowej do 24 roku 

życia wynosi 19,25% (na terenie powiatu 

łęczyckiego i poddębickiego przekracza 

25%), a dla osób w grupie wiekowej od 25 

do 34 lat wynosi ona około 28,5%, na 

terenie powiatu poddębickiego jej wartość 

osiąga, aż 38% 

potrzeby:  

Podnoszenie kompetencji osób 

bezrobotnych (warsztaty komputerowe, 

nt. pozyskiwania dotacji, start-upów, 

przygotowywania cv, pisania 

dokumentów aplikacyjnych) 
 

Zapewnienie warunków do znalezienia 

zatrudnienia oraz prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej w sektorze 

rybackim 

Osoby 50 +  

 

na terenie LSR 

mieszka 34.660 osób 

powyżej 50 roku 

życia, co stanowi 

ponad 36% ogólnej 

liczby ludności na 

obszarze LSR  

 

potrzeby:  

Zapewnienie lepszych 

warunków do rozwoju 

aktywności, integracji, 

rekreacji;  

Dzieci i młodzież  

do 24 roku życia 

na obszarze LSR mieszka 

25.039 osób do 24 roku 

życia, co stanowi ponad 

26,60% ogólnej liczby 

ludności na terenie LSR  

potrzeby:  

Zapewnienie warunków 

do kultywowania 

lokalnych tradycji np. 

dotacje na doposażenie 

podmiotów działających 

w sferze kultury 
 

Zapewnienie warunków 

do spędzania wolnego 

czasu m.in. poprzez 

rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej oraz 

organizację imprez  

Cele LSR 

Cel ogólny I: Rozwój 

przedsiębiorczości wykorzystującej 

wodny potencjał obszaru LSR do 

2022r. 

Cel ogólny II: 

Wzrost 

konkurencyjności 

obszarów rybactwa  

i akwakultury  

LSR do 2022r. 

Cel ogólny III: 

Wspieranie włączenia  

społecznego  

oraz aktywizacja  

rybaków i mieszkańców 

obszaru LSR do 2022r. 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 
LGD planuje w ramach budżetu LSR realizację 3 projektów współpracy: 

 

1) Projekt zakłada budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dla dzieci i młodzieży. Celami projektu są: 

rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa wchodzących w skład partnerstwa, podniesienie atrakcyjność 

rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania 

czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej, zbudowanie wspólnego porozumienia w celu 

łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez 

organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych. Projekt będzie realizowany we współpracy z lokalnymi grupami 

działania finansowanymi ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Wskaźnik produktu: liczba 

zrealizowanych projektów współpracy 1 szt.; rezultatu: liczba projektów współpracy skierowanych do przedstawicieli 

sektora rybackiego 1 szt., budżet 76.102 zł. Okres realizacji projektu od 2017 do 2018 roku. 

2) Projekt zakłada podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców obszaru LSR, w tym rybaków. Szkolenia  

w zakresie: bieżących trendów oraz uwarunkowań funkcjonowania sektora rybackiego, rozwijające zdolności rybaków 

do analizy rynku pod kątem możliwości wdrazania innowacji, upowszechnianie wiedzy o korzystaniu z OZE w celu 

obniżenia kosztów prowadzenia działalności rybackiej, budownictwo pasywne. Celami projektu są:  

- wytyczenie właściwego kierunku wspólnych działań polskich i zagranicznych LGD, 

- podniesienie rentowności gospodarstw rybackich, 

- promocja lokalnych produktów żywnościowych powiązanych krótkimi łańcuchami dostaw, 

- aktywizacja mieszkańców i tworzenie miejsc pracy w sktorze rybacki,. 

- podniesienie kompetencji rybackich mieszkańców objętych partnerstwem.  

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.; wskaźnik rezultatu: liczba projektów 

współpracy skierowanych do przedstawicieli sektora rybackiego z obszaru LSR - 1 szt., planowany budżet: 16.873 zł. 

Okres realizacji projektu od 2017 do 2018 roku. 



3) Projekt zakłada zdobycie informacji know-how w zakresie zrównoważonego rozwoju. Planuje się 

zorganizowanie warsztatów, szkoleń oraz wyjazdu studyjnego skierowanych głównie do przedstawicieli grup 

defaworyzowanych, ale także do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz JST, którzy na co dzień mają  

do czynienia z realizacją LSR. Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a partnerem zagranicznym 

(z terenu jednego z państw członkowskich UE) , przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie 

oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo. Celami projektu są: 

- promocję lokalnych, sezonowych produktów żywnościowych, w tym przede wszystkim ryb słodkowodnych, 

- zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego obszaru LSR, 

- zwrócenie uwagi na skracanie łańcuchów dostaw i rolę ryb słodkowodnych w zbilansowanym żywieniu, 

- podnoszenie wiedzy i umiejętności kulinarnych, a tym samym aktywizację mieszkańców, w tym grup 

defaworyzowanych, 

- podniesienie rentowności gospodarstw rybackich poprzez rozszerzenie działalności i tworzenie nowych miejsc 

pracy, 

- nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi RLGD w kraju i zagranicą 
 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy 1 szt.; rezultatu: liczba projektów skierowanych  

do przedstawicieli sektora rybackiego 1 szt., planowany budżet: 123.025 zł. Okres realizacji projektu od 2018 do 2019r. 

 

Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów  
 

Narzędziem wdrażania LSR są przyjęte przez LGD procedury. Zamierzamy realizować następujące typy operacji:  

 

1) operacje standardowe w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez 

Radę wg procedury standardowej, a następnie przedkładanych do weryfikacji do Samorządu Województwa; 

 

2) projekty grantowe - zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym projekt grantowy jest operacją, której LGD 

udziela innym podmiotom (grantobiorcom), wybranym przez Radę wg procedury grantowej, wsparcia na realizację 

zadań grantowych. 

 

Jeżeli w trakcie realizacji LSR Zarząd RLGD „Z Ikrą” stwierdzi, iż nie ma innego podmiotu, który zrealizuje operacje  

w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, wówczas będziemy samodzielnie realizować operacje własne, aby osiągnąć 

zaplanowane wskaźniki. Wszystkie zaplanowane w LSR przedsięwzięcia są dla nas równie ważne, dlatego jesteśmy 

gotowi podjąć się realizacji operacji własnej w celu zapewnienia pełnej kompletnej realizacji LSR. LGD wypracowało 

odpowiednie procedury na wypadek wdrażania operacji własnej i przyjęło je stosowną uchwałą. 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013 RLGD „Z Ikrą“ sama wypracowała procedury wyboru operacji 

kładąc nacisk, by procedury zapewniały sprawny i transparentny wybór oraz skuteczne funkcjonowanie organów LGD. 
Wszystkie przygotowane procedury charakteryzują się dużym stopniem przejrzystości i prostoty oraz są jawne  

i powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w biurze LGD.  

 

Tabela nr 19. Kluczowe etapy wyboru i oceny operacji przez LGD 

 

Procedura standardowa Procedura grantowa 

Informacja o możliwości składania wniosków: nie 

wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem naboru 

Informacja o możliwości składania wniosków: nie 

wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem naboru 

Nabór wniosków: termin nie krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 30 dni 

Nabór wniosków: termin nie krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 30 dni 

Rejestracja wniosków w biurze LGD: w trakcie trwania 

naboru 

Rejestracja wniosków w biurze LGD: w trakcie 

trwania naboru 

Ocena zgodności z LSR przed skierowaniem wniosku 

do Rady przez pracowników Biura 

Ocena zgodności z LSR przed skierowaniem wniosku 

do Rady przez pracowników Biura 

Przekazanie wniosków do oceny Rady Przekazanie wniosków do oceny Rady 



Zatwierdzenie oceny zgodności operacji z LSR: na 

posiedzeniu Rady 

Zatwierdzenie oceny zgodności operacji z LSR: na 

posiedzeniu Rady 

Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: na 

posiedzeniu Rady, zgodnie z kryteriami ustalonymi dla 

operacji 

Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru: na 

posiedzeniu Rady, zgodnie z  kryteriami ustalonymi 

dla grantobiorców 

Wpisanie wniosku na listę rankingową, ogłoszenie na 

stronie internetowej LGD i poinformowanie 

wnioskodawców o wynikach oceny: w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia wyboru operacji 

Wpisanie wniosku na listę rankingową, ogłoszenie na 

stronie internetowej LGD, poinformowanie 

wnioskodawców o wynikach oceny 

Przekazanie Zarządowi Województwa wniosków wraz 

z uchwałami: w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

wyboru operacji 

Wnoszenie odwołań przez wnioskodawców  

w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji listy 

na stronie internetowej LGD 

Wnoszenie protestów przez wnioskodawców: 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  

o wynikach oceny 

Rozpatrzenie protestów – odwołań przez Radę: 

ponowna ocena wniosku  

Weryfikacja złożonego protestu w terminie 14 dni  

od dnia otrzymania: a) odrzucenie z przyczyn 

formalnych, b) uznanie protestu, c) nieuznanie protestu  

i przekazanie go wraz z uzasadnieniem do Zarządu 

Województwa 

LGD w terminie 45 dni kalendarzowych od 

zakończenia naboru zobowiązane jest dokonać  

oceny wniosków i następnie przekazać kompletną 

dokumentację naboru do Instytucja Nadzorującej, 

celem dokonania weryfikacji. Po pozytywnej 

weryfikacji dokumentacji możliwa jest do podpisania 

umowa na realizację grantu. 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD 

 

Beneficjenci zamierzający złożyć wniosek o przyznanie pomocy, mogą przy jego przygotowaniu korzystać z pomocy 

pracowników biura LGD. Przy formułowaniu procedur zagwarantowano ich zgodność z obowiązującymi przepisami. 

Procedury stanowiące fundamentalną część procesu wdrażania LSR są ustanawiane i zmieniane na mocy uchwał 

Walnego Zebrania Członków. O zmianę kryteriów wnioskować może Zarząd LGD po zebraniu informacji z monitoringu 

LSR. W bieżącej ocenie procedur uczestniczą członkowie Rady, Zarządu LGD, potencjalni beneficjenci i wnioskodawcy 

 

Szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru i oceny operacji wg lokalnych kryteriów, w tym wzory 

dokumentów zostały zawarte w procedurach przyjętych uchwałami Walnego Zebrania Członków RLGD „Z Ikrą”. 

Tabela nr 22 przedstawia kluczowe etapy wyboru i oceny operacji w podziale na dwie odrębne procedury: standardową 

i grantową. Podczas budowy LSR zastosowano partycypacyjne metody przy opracowaniu zasad, procedur wyboru 

operacji i ustalaniu lokalnych kryteriów wyboru wskazane w tabel nr 7: spotkania konsultacyjne, warsztaty strategiczne, 

narady obywatelskie Grupy Inicjatywnej. LGD przystępując do prac w tym zakresie miała na uwadze wcześniejsze 

ustalenia poczynione podczas definiowania problemów, przedsięwzięć, celów i wskaźników LSR.  

 

W ramach każdej z przyjętych procedur organem oceniającym operacje jest Rada, składająca się maksymalnie  

z 15 osób: przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w rozwój obszaru. Przyjęte przez LGD procedury 

pozwalają uniknąć ryzyka konfliktu interesów: zawierają wzory deklaracji bezstronności oraz przewidują prowadzenie 

rejestru interesów członków Rady. Ważnym składnikiem procedur są lokalne kryteria wyboru operacji, których 

realizacja przekłada się bezpośrednio na osiąganie celów i wskaźników określonych w LSR. Podczas  przygotowania 

sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru  zostały wykorzystane dotychczasowe 

doświadczenia LGD oraz wskazówki zawarte w „Poradniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020". 

Dołożyliśmy staranności, aby lokalne kryteria były: obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, mierzalne, zrozumiałe, 

posiadały dodatkowe opisy i definicje, określały zasady punktowania, w tym maksymalne i minimalne wartości,  

w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest do przeprowadzenia oceny uzasadnienie spełnienia kryterium przez 

wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy. Przy wyborze premiowane będą operacje, które: generujące nowe 

miejsca pracy, generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum, są innowacyjne, przewidują zastosowanie 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; będą realizowane przez podmioty zakładające działalność, 

której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym LSR), 

będą wspierały rozwój usług dla ludności wiejskiej, turystykę; są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup 

defaworyzowanych, w szczególności ich włączenia społecznego, będą realizowane w miejscowościach zamieszkałych 

przez mniej niż 5 tys. osób. Procedury zapewniają stosowania tych samych kryteriów w całym procesie wyboru  



w ramach danego naboru. Rada może obniżyć poziom wsparcia po uzyskaniu zgody wnioskodawcy bez ingerencji  

w zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. W celu zapobieżenia podwójnemu finansowaniu operacji, wnioskodawcy 

będą zobowiązani do złożenia stosownych oświadczeń. Posiedzenia Rady będzie obsługiwał technicznie pracownik 

biura LGD. Kierownik Biura LGD czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, 

poprawności dokumentacji oraz zgodności formalnej. Nabór i ocena wniosków może zostać unieważniona na 

każdym etapie postepowania. 

 

We wdrażaniu LSR LGD przewiduje również następujące procedury:  

 

- procedura ponownej oceny operacji na wniosek Zarządu Województwa: procedura ta ma zastosowanie, gdy 

Instytucja Wdrażająca po rozpatrzeniu protestu przekaże sprawę LGD, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń 

obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny; wnioskodawca 

jest informawany przez Zarząd Województwa Łódzkiego o przekazaniu sprawy; ponowna ocena operacji polega na 

powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście; 

 

- procedura ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru: ustalone kryteria zostały wypracowane przy 

partycypacyjnym udziale społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych; w trakcie realizacji LSR 

dopuszcza się zmianę lokalnych kryteriów wyboru; zmienione kryteria obowiązują dla konkursów ogłoszonych po dniu 

zatwierdzenia zmian przez Walne Zebranie, w przypadku zmiany kryteriów biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny 

zgodności operacji z kryteriami LGD w oparciu o wprowadzone zmiany;  

 

- procedura postępowania w przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów: wówczas o miejscu na 

liście operacji zadecyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zadecyduje kolejność zarejestrowania 

wniosku o przyznanie pomocy w rejestrze przyjmowanych wniosków prowadzonych przez biuro LGD (data i godzina). 

 

W uchwale Walnego Zebrania Członków LGD dot. procedur grantowych szczegółowo opiasano:  

1. Zasady weryfikacji wykonania zadań przez grantobiorców.  

2. Zasady rozliczania realizacji zadań przez grantobiorców.  

3. Zasady sprawozdawczości z realizacji zadań przez grantobiorców.  

4. Zasady monitoringu i kontroli projektów grantowych.  

5. Zasady ustalania kwoty wsparcia dla grantobiorców.  

6. Opis sposobów zabezpieczenia się LGD przed niewywiązywaniem się grantobiorców z warunków umowy.  
Przygotowanie zasad odnoszących się do wyboru operacji w ścisłym powiązaniu z elementami wskazanymi powyżej 

zapewnia spójność w ramach całej LSR i gwarantuje, że wyselekcjonowane zostaną jedynie te operacje, które faktycznie 

przyczyniają się do realizacji strategii. 

Zdiagnozowaną potrzebą na obszarze wdrażania LSR jest ułatwianie innowacyjności, co jest jedną z siedmiu 

podstawowych cech podejścia Leader. Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego innovare czyli „tworzenie 

czegoś nowego". Przez znanych naukowców używana jest często definicja, która upraszczając mówi, iż innowacja jest 

procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego 

zastosowania. W celu ułatwiania innowacyjności zdiagnozowano następujące potrzeby: 

• zorganizowania wyjazdów studyjnych dot. innowacyjnych metod aktywizacji młodzieży, 

• wspierania inicjatyw społecznych w zakresie organizacji szkoleń z zakresu nowych technologii,  

w tym obsługi komputera i Internetu, 

• spotkania i konferencje dotyczące wykorzystania nowych technologii, w tym OZE,  

• upowszechnianie budownictwa pasywnego na obszarach wiejskich,  

• wspieranie społeczności lokalnej w zakresie tworzenia stron www,  

• rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, 

• tworzenia projekcji multimedialnych dotyczących poszczególnych miejscowości, 

• tworzenia publikacji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań np. płyty, e-publikacje, 

• tworzenie narzędzi technologii informacyjnych - przygotowanie interaktywnej mapy turystycznej. 

 

Innowacyjność LSR polega nie na narzucaniu innowacyjnych rozwiązań, ale na tworzeniu warunków do wyzwalania  

i ukierunkowywania innowacyjności beneficjentów. Temu celowi służy w niniejszej LSR zarówno wybór i sposób 

sformułowania przedsięwzięć, jak i kryteria oceny operacji w ramach przedsięwzięć: 

1. skala innowacyjności: preferuje się operacje innowacyjne w skali: wnioskodawcy – 1 pkt, na terenie gminy, w której 

jest realizowana – 2 pkt, obszaru LGD – 3 pkt (można uzyskać 1, 2 lub 3 pkt). 

2. charakter innowacyjności:  preferuje się operacje ukierunkowane na: innowacje w obszarze ochrony środowiska 

i/lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 pkt, innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa i/lub 

włączeniem społecznym – 1 pkt, innowacje poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej 



technologii – 1 pkt, innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów – 1 pkt (można uzyskać od 1, 2, 3 lub 4 pkt.) 
 
Nowym innowacyjnym sposobem wdrażania strategii jest realizacja 1 projektu grantowego wykazanego w tabeli nr 20.  
 

 

Innowacyjność w LSR może być postrzegana w kilku płaszczyznach: 
 

innowacyjność produktowa przejawiająca się we: wspieraniu kreowania nowych produktów turystycznych, 

wykorzystywaniu niepowtarzalnych walorów obszaru LGD, w szczególności kulturalnych i przyrodniczych  

do tworzenia produktów lokalnych i produktów wizytówek (rozwijane produkty tradycyjne lub zupełnie nowe koncepcje 

produktów), rozszerzaniu działalności organizacji pozarządowych o nowe akcje, wydarzenia, usługi, 
 

innowacyjność technologiczna odnosząca się do: wykorzystywania nowoczesnych technologii do wytwarzania 

produktów i usług, przywracania tradycyjnych metod wytwarzania z zastosowaniem nowoczesnych technologii w celu 

podniesienia konkurencyjności produktów lokalnych, 
 

innowacyjność procesowa polegająca na: „nowej” współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, wykorzystaniu 

nowych technologii w komunikacji społecznej LGD, łączenia nowych i zaskakujących grup interesów, 
 

edukacja kreatywna dotycząca: wzmacniania kompetencji młodzieży i osób 50+ do realizowania pomysłów na własny 

biznes, wzmacniania kompetencji i aktywizacji grup defaworyzowanych występujących na obszarze, poznawania 

doświadczeń innych obszarów wiejskich we wdrażaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, promowanie  samokształcenia 

mieszkańców LGD z zastosowaniem najnowocześniejszych technik informatycznych.  

 

Innowacyjność operacji w odniesieniu do specyfiki obszaru objętego LSR: 

- innowacyjność przedsięwzięć gospodarczych polega na wykorzystywaniu i rozwoju nowych, nie stosowanych 

wcześniej na terenie LGD lub w niewielkim zakresie, rodzajów produkcji i usług, w tym OZE, lokalnych produktów,   

- w sferze społecznej na przedsięwzięciach aktywizujących mieszkańców do działań na rzecz swoich miejscowości oraz 

związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia m.in. budowa siłowni plenerowych  i ogródków rekreacyjnych, 

- innowacyjne podejście do działań na rzecz rozwoju turystyki to zintegrowane operacje dotyczące rozwoju bazy  

noclegowej, gastronomicznej wraz z poszerzaniem w nich usług w powiązaniu z imprezami promujacymi obszar. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD 

 

 

Rozdział VII. Plan działania LSR. 
 

Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy wspólnotowych. W sektorze 

rybołówstwa pomoc udzielana jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a zasady i warunki udzielania 

tej pomocy określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady nr 2328/2003, nr 861/2006, 

1198/2006 i 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 

z dnia 20.05.2015r., str. 1). Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

z udziałem EFMR (Dz.U. poz. 1358) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej 

w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. 

 

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 

2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on 

Tabela nr 20. Wykaz projektów grantowych zaplanowanych w LSR 

Przedsięwzięcie II.2.1 Promocja obszaru i tradycji rybackich 

Nazwa projektu 

grantowego 

Wskaźniki produktu Wskaźnik rezultatu 

Budżet  

w zł 
liczba imprez i wydarzeń 

zorganizowanych  

w ramach LSR 

liczba osób uczestniczących  

w imprezach i wydarzeniach 

zorganizowanych w ramach LSR 

1. Organizacja wydarzeń 

kultywujących lokalne 

dziedzictwo rybackie 

3 1 200 63 000 

SUMA 3 1 200 63 000 



służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Szczegółowe zasady 

realizacji instrumentu RLKS zostały określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. Poz. 378). Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne” realizowany 

będzie poprzez:  
 

- realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,  

- działania z zakresu współpracy,  

- wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

 

W ramach celu I. Tworzenie potencjału dla lokalnej gospodarki związanej z rybactwem i akwakulturą wspierane 

będą operacje obejmujące:  

 

1) podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora  

rybactwa śródlądowego i akwakultury,   

 

2) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybactwa 

śródlądowego i akwakultury, 

 

3) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa  

w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką,   

 

4) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego,  

 

5) wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 

 

6) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz 

przeciwdziałania kłusownictwu,  

 

7) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu 

środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt,   

 

8) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów 

przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.  

 

 

 

W ramach celu II. Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR wspierane będą operacje 

obejmujące:  

 

1) tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny 

historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką,   

 

2) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.  

 

W strategii założono dofinansowanie w jednakowej maksymalnej wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych dla 

wszystkich rybaków oraz przedsiębiorców, którzy będą chcieli zakładać bądź rozwijać działalność gospodarczą 

w sektorze rybackim, co stwarza doskonały instrument do tworzenia nowych miejsc pracy oraz walki z bezrobociem.  

 

Na realizację operacji innych niż rozwój przedsiębiorczości, w tym zadań grantowych, LGD ustaliło poziom 

wsparcia zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia             

6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  
(Dz. U. 2016.1435 z późn. zm.) czyli do 50%, a w przypadku, gdy projekt spełnia warunki określone w art. 95 ust. 

3 rozporządzenia nr 508/2014 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie będzie miało formę 

refundacji poniesionych przez grantobiorców wydatków. Wysokość wsparcia jest określona przez LGD poprzez 

wskazanie zadań w ramach projektu grantowego. LGD zaplanowała realizację 1 projektu grantowego obejmującego 

organizację wydarzeń kultywujących lokalne dzidzictwo rybackie. Limit dostępnych środków wynosi 63.000 zł. 



Przewidziany do osiągnięcia wskaźnik produktu to 3 imprezy i wydarzenia zorganizowane w ramach LSR. 

 

LGD planuje w LSR projekty współpracy do limitu 2%. W zwiazku z tym w planie działania uwzględniliśmy cele  

i wskaźniki dla kwoty limitu 2% czyli 216.000 zł. LGD zaplanowała realizację co najmniej 2 projektów współpracy 

określając ich cele i zakresy w rozdziale V. Cele i wskaźniki LSR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD 

Tabela nr 20. Sekwencja interwencji dla wszystkich celów LSR finansowanych wyłącznie z EFMR. 

Cele szczegółowe 
Wskaźniki produktów i ich wartości docelowe  

w 2022r.  
Wsparcie z EFMR  Planowane działania 

Przedsięwzięcie I.1.1. Od ikry do kawioru 

I.1.  Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa i 

akwakultury do 2022r. 

-   liczba operacji polegających na utworzeniu  

lub rozwoju  przedsiębiorstw lub gospodarstw  

rybackich w ramach LSR – 27 szt. 

5.007.000 zł 

nabory konkursowe: dotacje na rozwój gospodarstw 

rybackich oraz mikro i małych przedsiębiorstw do 50%  

kosztów kwalifikowalnych operacji 

Przedsięwzięcie I.1.2.  Nie ma ikry bez wody   

I.2.  Wspieranie i wykorzy 

stywanie atutów środowiska, 

w tym działania na rzecz 

łagodzenia zmiany klimatu  

-  liczba operacji polegających na wspieraniu  

i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury – 1 szt. 

140.000 zł 
nabory konkursowe; dotacje do 85% dofinansowania 

kosztów kwalifikowalnych operacji 

Przedsięwzięcie II.1.1. Rekreacja i turystyka z ikrą w tle 

II.1.  Rozwój infrastruktury 

lokalnej związanej z dział. 

rybacką do 2022r. 

- liczba nowych, zmodernizowanych lub 

doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR - 24 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 1 szt. 

4.469.000 zł 

nabory konkursowe; dotacje do 85% dofinansowania 

kosztów kwalifikowalnych operacji;  realizacja  

1 projektu współpracy 

Przedsięwzięcie II.2.1. Promocja obszaru i tradycji rybackich 

II.2. Propagowanie 

dobrostanu społecznego  

i dziedzictwa kulturowego  

- liczba imprez i wydarzeń w ramach LSR- 7 szt., 

- liczba wydanych publikacji w ramach LSR – 3 szt. 
448.000 zł 

nabory konkursowe oraz 1 projekt grantowy; dotacje  

do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 

operacji 

Przedsięwzięcie III.1.1.   Inicjatywy edukacyjne z ikrą 

III.1.  Podniesienie 

kompetencji rybackich 

mieszkańców do 2022r. 

- liczba szkoleń dla osób zamierzających podjąć lub 

rozwijać działalność w sektorze rybackim - 5 szt. 

- liczba artykułów specjalistycznych - 15 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów wspólpracy - 2 szt. 

200.000 zł  

organizacja szkoleń branżowych dotyczących sektora 

rybackiego, publikacja artykułów w ramach wsparcia na 

rzecz aktywizacji, realizacja 2 projektów wspólpracy  

Przedsięwzięcie III.2.1. Aktywizacja i integracja społeczności z ikrą 

III.2. Zaktywizowanie 

i zintegrowanie społeczności 

na obszarach rybactwa  

i akwakultury do 2022r. 

- liczba wydarzeń animacyjnych zorganizowanych  

przez LGD - 15 szt. 

- liczba wydanych publikacji w ramach LSR – 3 szt. 

436.000 zł  

szkolenia, konferencje, artykuły branżowe w gazecie 

lokalnej, doradztwo świadczone przez pracowników 

biura LGD, wydanie publikacji  w ramach wsparcia na 

rzecz aktywizacji w ramach wsparcia na rzecz 

aktywizacji 



Rozdział VIII. Budżet 

 
LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” jest branżową rybacką strategią, która będzie 

wspierana jedynie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Funduszem EFSI stanowiącym źródło finansowania LSR w latach 2016-2023 jest Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki. LGD planuje sfinansować w ramach LSR do 2023 roku operacje przyczyniające się 

do realizacji trzech celów głównych:  

I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR za kwotę 5.147.000 

zł,  

II. Wzrost konkurencyjnosci obszarów rybactwa i akwakultury LSR za łączną kwotę 4.913.102 

zł, w tym 1 projekt grantowy na kwotę 63.000 zł i jeden projekt współpracy na kwotę 76.102 zł 

III. Wspieranie włączenia społecznego oraz aktywizacja rybaków i mieszkańców obszaru za 

kwotę 500.000 zł oraz co najmniej 2 projekty współpracy w kwocie 139.898 zł.  

 


